
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau 

benda yang tinggal bersama dalam satu tempat untuk dianalisis kesimpulannya 

(Sukardi, 2010: 53). Populasi dalam penelitian ini merupakan konsumen  produk 

Mokslo. 

Sampel adalah contoh sebagian individu yang menjadi objek penelitian 

(Mardalis, 2009: 55). Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain non-

probabilitas, di mana metode yang digunakan adalah convenience sampling. 

Convenience sampling adalah prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut 

keinginan peneliti (Kuncoro, 2009: 138). Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti 

menggunakan rumus Slovin seperti berikut ini (Bungin, 2010: 105) :     

n =
N

1+ Ne!	  
 

Dimana: 

n = jumlah sampel yang dicari. 

N = jumlah populasi. 

e = tingkat error atau kesalahan  yang diharapkan dalam penelitian ini. 

Dengan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang didapat adalah: 

𝑛 =
287

1+ 287  (0,1)! = 74, 1602067 = 75	  

	  
	  

3.2 Metode Pengumpulan Data 
	  

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu survei. Survei dilakukan 



menggunakan kuesioner yang dibagikan pada objek penelitian. Kuesioner 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan dengan diberi angka sebagai 

simbol dengan tujuan agar dapat dilakukan perhitungan.  

1.3 Definisi Operasional  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penjualan perseorangan (X1) dan 

promosi penjualan (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian 

(Y). 

Deskripsi  dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Penjualan perseorangan merupakan penyajian lisan dalam suatu pembicaraan 

dengan satu atau beberapa pembeli potensial Mokslo dengan tujuan 

mendorong untuk melakukan keputusan pembelian. Indikator penjualan 

perseorangan menurut Affandi dalam Nurmasarie (2011) yaitu : 

1) Pengetahuan produk  

2) Daya tarik produk  

3) Memahami informasi 

4) Frekuensi pertemuan  

b. Promosi penjualan merupakan kegiatan  yang dilakukan Mokslo untuk 

menjajakan produk yang dipasarkan sehingga pembeli Mokslo mudah untuk 

melihatnya secara langsung.   

 

Indikator penjualan perseorangan menurut Affandi dalam Nurmasarie 

(2011) : 

1) Promosi yang ditawarkan tersampaikan ke pelanggan 

2) Garansi produk 

3) Potongan harga 



c. Keputusan pembelian merupakan keputusan pembeli Mokslo terhadap suatu 

produk yang melibatkan penentuan terhadap beberapa pilihan produk yang 

disediakan Mokslo. Indikator keputusan pembelian menurut Andini dan 

Raharjo (2012): 

1) Pertimbangan dalam membeli 

2) Rekomendasi 

3) Kesesuaian atribut dengan keinginan dan kebutuhan 

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Menurut Sunyoto (2009: 72). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

SPSS dengan menggunakan correlation pearson, dengan tingkat kesalahan yang 

ditolerir 0,05. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan pada instrumen variabel 

penjualan perseorangan, promosi penjualan dan keputusan pembelian. 

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran realibilitas instrumen 

dapat dilakukan dengan metode Alpha Cronbach (Gurajati  dalam Sukotjo dkk., 

2010). Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha atau cronbach alpha 

> 0,6 dengan cronbach alpha if item deleted < dari cronbach alpha. 

3.5      Metode Analisis Data 

1.   Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah variabel Y sebagai variabel kriteria, variabel 

prediktornya sebagai variabel X1  dan X2. Adapun bentuk persamaan regresi linier 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :   



Y = α  + β1X1 + β2X2 + ε  

Keterangan variabel : 

Y = keputusan pembelian 

α = konstanta regresi 

 β1 = nilai koefisien penjualan perseorangan 

X1 = variabel penjualan perseorangan 

β2 = nilai koefisien promosi penjualan 

X2 = variabel promosi penjualan 

ε = residual 

2.     Uji Hipotesis 

   Pengujian hipotesis berguna untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu 

persamaan regresi serta untuk mengetahui pengaruh variabel  bebas terhadap variabel 

terikat. 

 

 Berikut ini adalah bebrapa pengujian melalui Uji F dan Uji t. 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pembuktian uji F dapat 

dibuktikan dengan cara sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis, dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut 

(Kuncoro, 2009: 239) :  

H0 : β1 = β2 = 0 

Artinya : penjualan perseorangan dan promosi penjualan secara simultan tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Mokslo. 



Ha : minimal ada  β1 ≠ 0, i = 1,2 artinya variable X1 dan X2 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variable Y. 

Ketentuan : 

1. Jika nilai signifikan F hitung ≥ 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

(variabel X1 dan X2 secara simultan tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap variabel Y). 

2. Jika nilai signifikan F hitung < 0,05 maka Ho  ditolak dan H1 diterima 

(variabel X1 dan X2 secara simultan memberikan pengaruh signifikan 

terhadap variabel Y). 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Kuncoro (2009: 239), uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel  bebas secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat. Ketika nilai signifikasi dari t hitung kurang dari 

0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Ho : βi = 0 atau variabel  Xi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian konsumen Mokslo. 

Ha : βi ≠ 0, atau variabel Xi   secara parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian konsumen Mokslo. 

Ketentuan : 

a. Jika nilai sig ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel bebas 

secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat). 



b. Jika nilai sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel bebas 

secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat). 

3. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Korelasi (R) bertujuan untuk mengukur tingkat pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil R mendekati angka nol 

artinya pengaruh variabel bebas semakin lemah terhadap variabel terikat, sedangkan 

ketika hasil R mendekati angka satu artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat semakin kuat. Jika nilai R2 mendekati nilai angka 1, maka kemampuan model 

menerangkan variasi variabel terikat semakin baik, begitu sebaliknya. 

 4.  Analisis Korelasi Parsial 

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat 

tetap (sebagai variabel control).  

Dalam analisis regresi ada asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas 

harus berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat 

multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas untuk menguji asumsi tersebut 

dilakukanlah :  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual dari regresi memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi normalitas 

distribusi data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji test 

Kolmogrov Smirnov. Jika nilai sig pada uji  test Kolmogrov Smirnov > 5% maka 

residual berdistribusi normal. 



b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

kesalahan suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Analisi regresi yang 

baik adalah analisis yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Pengujian 

hipotesis pada uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson dengan kriteria 

sebagai berikut :  

 

 

Tabel 3.1 Klasifikasi nilai Durban Watson 

Nilai Durban Watson Keterangan 
< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,52 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 
2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

> 2,91 Ada autokorelasi 
Sumber : Wijaya (2010: 55) 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menganalisa apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas serta pengaruh yang 

ditimbulkan koefisien korelasi (r) melalui nilai VIF dan tolerance. Apabila nilai 

dari tolerance < 0,1 dan nilai VIF >10 maka dikatakan terjadi gejala 

multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Sunyoto, 2009: 

82). Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser.  

Kesimpulan dari pengujian ini: 

1) Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka varians residual tersebut tidak homogeny. 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka varians residual tersebut homogeny. 




