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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Siregar (2013:30), populasi adalah jumlah penduduk. Sedangkan 

populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian baik itu manusia, 

binatang, peristiwa, atau benda dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen dari Ekrips yang berjumlah 129 orang yang terdiri dari 82orang 

yang pernah membeli hanya satu kali dan 47 orang yang membeli lebih dari satu 

kali, sehingga dalam penelitian ini menggunakan populasi sebesar 47 orang, yakni 

yang pernah membeli lebih dar satu kali. Sampel menurut Kuncoro (2009:118) 

adalah himpunan bagian dari suatu unit populasi. Jenis sampel yang digunakan 

adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel dengan menggunakan semua 

anggota populasi sebagai sampel penelitian. Sampel jenuh dipilih karena jumlah 

populasi hanya 47 orang. 

3.2 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah Angket dan Observasi, Angket dilakukan dengan memberikan daftar 

pernyataan secara langsung dengan menggunakan skala likert 4 tingkatan kepada 

para konsumen dari Ekrips sesuai dengan jumlah sampelnya untuk mencari 

jawaban dari para konsumen terhadap pengaruh promosi dan kualitas produk dari 

produk Ekrips yang telah dibeli oleh konsumen. Observasi adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 
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lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian. Observasi yang 

dilakukan bertujuan untuk mencari data – data pelengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, seperti data promosi yang dilakukan Ekrips dengan kompetitor lain. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti yang diperoleh langsung dari responden. Data sekunder adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan omzet makanan dan 

minuman ringandi Indonesia. 

3.3 Validitas dan Realibilitas 

1) Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Hasil uji validitas dilihat dari nilai 

signifikansi yang didapat dengan menggunakan korelasi bivariate Pearson. 

Dimana jika hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan valid. 

2) Reliabilitas 

Untuk memilih alat pengukuran yang sesuai peneliti harus memilih peralatan 

yang dapat mengukur secara tepat dan konsisten apa yang harus diukur untuk 

mencapai tujuan penelitian (Kuncoro, 2009:172). Dalam penelitian ini 

menentukan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha, dimana jika 

nilainya >60% maka dianggap reliable. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Dalam proses analisis data, penggunaan alat analisis yang tepat dan sesuai 

dengan permasalahan penelitian sangat diperlukan agar hasil penelitian tidak salah 

diinterpretasikan (Siregar,2013:89). 

3.4.1. Definisi Operasional 

Indikator keputusan pembelian, promosi dan kualitas produk yang digunakan: 

Tabel 3.1 Definisi operasional variabel 
Variabel dan definisi operasional Indikator 
Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian didefinisikan sebagai 
tahap dalam mengambil keputusam pembelian 
dimana konsumen benar-benar membeli. 
(Kotler dan Armstrong, 2009:155) 
 

Menurut Kotler dan Keller (2009), tahapan 
pengambilan keputusan, meliputi : 

1. Problem recognition 
2. Information search 
3. Evaluation of alternative 
4. Postpurchase behavior 

Promosi 
Promosi merupakan komunikasi yang 
dilakukan oleh pemasar untuk 
menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan pembeli potensial akan produk 
atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli 
dan memperoleh respon dari pembeli. (Grewal 
dan Levy, 2010) 

Konsumen membeli produk dikarenakan 
promosi yang dilakukan Ekrips dalam bentuk : 

1. Sales promotion 
2. Event and experienced 
3. Personal selling 
4. Direct marketing 
5. Word of mouth 

Dari 8 dimensi promosi yang ada hanya diambil 
5 karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Kualitas Produk 
Kualitas produk adalah karakterisitik sebuah 
produk atau jasa  yang tergantung pada 
kemampuannya untuk memuaskan konsumen 
dan menyiratkan kebutuhan konsumen. (Kotler, 
2009) 

Konsumen membeli produk dikarenakan 
kualitas produk dari Ekrips dilihat dari dimensi 
berikut : 

1. Performance 
2. Asthetics 
3. Comformance 

Dari 8 dimensi kualitas produk hanya 3 yang 
diambil sebagai indikator karena disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi. 

 

3.4.2. Model Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan adalah analisis linier 

berganda. Dikatakan analisis regresi berganda karena variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah lebih dari satu (Sugiyono, 2009:277) 
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yaitu promosi dan kualitas produk. Model regresi yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah: 

Y= β0+β1X1+β2X2+ε 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian 

β0 = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi 

X1 = Promosi 

X2 = Kualitas produk 

ε = Standar error/devias

 Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat maka akan dilakukan pengujian hipotesis melalui dua cara yaitu:  

1) Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) 

dalam model secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat 

(dependen) (Kuncoro, 2009:239). Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil 

daripada level of significance (α) 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan 

secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2) Uji t 

  Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependennya. Bila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Sedangkan apabila 

nilai t signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (Kuncoro, 2009:238). 
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3) Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R2) 

 Koefisien korelasi (R) menunjukkan tingkat kerataan hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikatnya. Tingkat keeratan akan dikatakan kuat apabila 

koefisien korelasinya mendekati 1. 

  Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi adalah hasil 

pengkuadratan koefisien korelasi. Nilainya berkisar di antara nol dan satu, jika 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan (Kuncoro, 2009:240). 

4) Korelasi parsial 

  Korelasi parsial menunjukkan hubungan yang terjadi antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel yang mempunyai nilai 

koefisien korelasi parsial paling besar, mempunyai hubungan yang paling besar 

sehingga memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.  

(Sugiyono, 2010:235) 

5) Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil uji regresi benar-

benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, 

dan normalitas. Uji asumsi klasik adalah: 

a) Uji heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji sama atau tidaknya varians 

dari residual observasi satu dengan lainnya. Jika terjadi heteroskedastisitas maka 

prediksi model yang dibuat tidak diandalkan yang akan berdampak pada nilai uji 

F dan uji t tidak dapat ditentukan karena bias. Cara untuk melihat adanya 
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heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser, dimana jika hasil uji 

Glejser menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedasitas. 

b) Uji normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual 

mendapatkan distribusi yang normal. Uji normalitas dalam penelitian ini akan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. (Santoso, 2010:43). Nilai residual 

penelitian dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05.Jika 

residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik dianggap tidak valid.  

c) Uji  multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk melakukan 

identifikasi dalam uji ini dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinearitas dalam model regresi 

(Sunyoto,2011:79). Berikut merupakan ketentuan kesimpulan dari 

Multikolinearitas 

d) Uji autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan pada periode t dan periode t (t-1). Pengujian dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Durbin-Watson. (Sunyoto,2011:91) 

 Jika nilai Durbin Watson yang dihasilkan terletak diantara 1,55 dan 2,46 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. (Wijaya,2009) 

 




