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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel 

3.1.1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang melakukan 

pembelian produk Miss A pada kurun waktu Januari 2013 hingga Juni 2013. Jumlah 

populasi yang digunakan yaitu sebanyak 150 konsumen Miss A. 

3.1.2.  Sampel 

Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah metode Slovin, yaitu sebagai berikut: 

  
 

      
 

               
   

             
 

                                                     orang 

Keterangan: 

n  :  Jumlah sampel 

N :  Jumlah populasi 

e  :  Persentase tingkat kesalahan, misalnya sebesar 5%  
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data ordinal (kuantitatif), 

yang mana data diurutkan berdasarkan kategori yang disusun berjenjang menurut 

besarnya. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer. Menurut Kuncoro 

(2009:36), sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari jawaban 

responden yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. 

Angket yang diberikan meliputi karakteristik responden dan tanggapan responden 

terhadap variabel terkait, yaitu promosi, kualitas produk, serta keputusan pembelian. 

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai metode penilaian yang 

digunakan dalam angket, yang mana metode ini berfungsi untuk menyatakan sejauh 

apa konsumen merasa setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. 

Skala yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Jawaban sangat setuju akan diberi nilai 5 

2) Jawaban setuju akan diberi nilai 4 

3) Jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3 

4) Jawaban tidak setuju akan diberi nilai 2 

5) Jawaban sangat tidak setuju akan diberi nilai 1 

3.3. Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1. Uji Validitas 

Uji validitas bermanfaat untuk mengetahui kevalidan dari instrumen yang 

digunakan (angket) selama proses pengumpulan data. Menurut Jackson (2011:159), 

data dikatakan valid apabila item-item yang tersaji dalam angket mampu 
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mengungkapkan dengan pasti apa yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam 

uji validitas ini adalah teori korelasi product moment Pearson. Item dikatakan valid 

apabila nilai signifikan <0,05. Penelitian ini menggunakan 32 sampel untuk menguji 

validitas angket yang digunakan.  

3.3.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Kuncoro (2009:177) Uji reliabilitas bermanfaat untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas hanya menggunakan item-item 

yang valid dalam uji validitas, item yang tidak valid harus disisihkan. Adapun uji 

reliabilitas ini menggunakan rumus cronbach alpha, dan dinyatakan memenuhi 

standar reliabilitas apabila Cronbach Alpha > 0,6 dan cronbach Aplha if item deleted 

lebih kecil dari angka cronbach alpha (Sunyoto, 2009:68). Penelitian ini 

menggunakan 32 sampel untuk menguji reliabilitas angket yang digunakan.  

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda.  Menurut Lind (2009:133), teknik analisis ini berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

                 

Keterangan: 

     :   keputusan pembelian 
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    :   konstanta 

       :   koefisien regresi 

                   :   promosi 

                     :   kualitas produk 

                   :  residual 

3.4.2. Uji Hipotesis 

1) Uji F 

a) Membuat hipotesis, yaitu: 

Ho: Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

H1: Variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

b) Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

c) Mengambil keputusan dengan ketentuan jika nilai signifikansi < 0,05, 

maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel bebas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Uji t 

a) Membuat hipotesis, yaitu: 

Ho: Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

H1: Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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b) Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

c) Mengambil keputusan dengan ketentuan jika nilai signifikansi < 0,05, 

maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel bebas secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3) Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi (r) menggambarkan kuat atau tidaknya hubungan 

antara variabel bebas dan terikat. Koefisien determinasi (R
2
) berfungsi untuk 

mengukur kemampuan suatu model dalam menjelaskan variabel terikat dan 

variasinya. Menurut Kuncoro (2009:72) nilai koefisien korelasi (r) mendekati 

1, berarti hubungan X dan Y semakin kuat dan searah, jika r mendekati -1 

berarti hubungan X dan Y semakin kuat dan berbanding terbalik,  jika r = 0, 

hubungan X dan Y lemah dan tidak ada hubungan.  

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2010:210), uji normalitas ini digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu mempunyai 

distribusi yang normal. Pendeteksian pada uji ini menggunakan 

Kolmogorov-smirnov. Pedoman suatu residual dinyatakan memiliki 

distribusi normal adalah apabila nilai signifikansinya   0,05. Model 

regresi yang baik mensyaratkan data mempunyai residual dengan 

distribusi normal. 
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2) Uji Multikolinearitas 

Menurut Santoso (2010:203), uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas. Dalam uji ini, pendeteksian adanya multikolinearitas 

atau tidak bisa dengan menggunakan metode Variance Inflation Factor 

(VIF). Pengujian ini dilakukan dengan mengukur besar korelasi antar 

variabel bebas. Jika kedua variabel terbukti berkorelasi secara kuat, maka 

dikatakan terdapat multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. 

Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah apabila nilai 

VIF < 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Gudono (2011:133), uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Model regresi 

yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dalam uji ini, pendekteksian adanya heteroskedastisitas atau tidak 

bisa dilakukan dengan menggunakan metode Glejser Test, yaitu dengan 

dengan pedoman suatu regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

adalah apabila nilai signifikansinya   0,05. 
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4) Uji Autokorelasi 

Menurut Gudono (2011:139), uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah terjadi korelasi antara model regresi linear pada 

periode t terhadap periode sebelumnya. Analisis regresi yang baik adalah 

analisis yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Teknik yang digunakan 

untuk menguji autokorelasi adalah Durbin-Watson Test, yang mana uji 

tersebut memiliki pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kategori Nilai Durbin-Watson 

Nilai Durbin Watson Kategori 

< dL Terjadi autokorelasi 

dL-dU Tidak ada kesimpulan 

dU- (4-dU) Tidak ada autokorelasi 

(4-dU)-(4-dL) Tidak ada kesimpulan 

>(4-dL) Tejadi autokorelasi 
Sumber: Sudarmanto (2013:271) 

Jumlah sampel (n) sebanyak 109 dan jumlah variabel (k) sebanyak 2, 

didapatkan nilai dL yaitu 1,6505 dan nilai dU yaitu 1,7252. Maka jika 

Durbin Watson sebesar 1,7252-2,2748 maka tidak ada autokorelasi. 

5) Uji Linearitas 

Menurut Santoso (2010:214), uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan 

yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas digunakan dengan 

mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat 

Y. Pedoman dikatakan memiliki hubungan yang linear apabila nilai 

signifikansi < 0,05. 




