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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode 

kuantitatif. Menurut Kraska-Miller (2014) penelitian kuantitatif harus bisa 

mencakup komponen khusus yang dapat memastikan bahwa penelitian tersebut 

akurat, bermakna, layak, efisien, dan obyektif. Penelitian kuantitatif mempunyai 

berbagai variasi mulai dari yang sangat ketat dengan pengacakan, kontrol, 

berbagai perlakuan atau kondisi, dan manipulasi variabel independen, hingga 

desain yang kurang ketat menggunakan kelompok utuh, tidak ada peluang untuk 

manipulasi variabel independen, dan tidak ada perlakuan atau kontrol. Pengolahan 

data pada penelitian ini menggunakan SPSS. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan dari suatu individu, peristiwa, atau objek 

yang sudah diketahui dan ditentukan dengan jelas, yang dispesifikasikan dengan 

jelas. Peneliti harus mengetahui atribut, fitur, atau karakteristik dari target 

populasi nya untuk memastikan bahwa sampel diambil dari kelompok ini dan 

untuk menjamin bahwa hanya kasus yang sesuai dengan populasi tertentu yang 

memiliki peluang untuk dipilih sebagai sampel (Kraska-Miller, 2014). 

Penelitian ini menggunakan populasi orang-orang yang berbelanja di toko 

kulit Mitra Jaya. Sedangkan hitungan populasi berdasarkan jumlah pembelanjaan 
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dari tiga bulan terakhir pada bulan Januari hingga Maret 2021, sebanyak total 750 

orang, sehingga rata-rata tiap bulannya adalah 250 orang. 

Pada penelitian menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu (1) 

konsumen pria dan wanita yang datang ke Toko Mitra Jaya (2) konsumen yang 

melakukan pembelian minimal satu produk secara langsung di Toko Mitra Jaya, 

(3) konsumen yang berbelanja pada bulan April  2021. Menurut Krejcie dan 

Morgan (1970) untuk menghitung sampel dengan jumlah populasi sebanyak 250 

orang perbulan menggunakan rumus, dengan perhitungan sebagai berikut: 

n =
𝑋2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑀𝐸2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑋2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃))
  

n = sample size 

𝑋2  = Chi – Square for the specified confidence level at 1 degree of freedom 

N  = Population size (250) 

P  = Population propotion  

ME  = Desired Margin of Error 5% (0,05) 

 

 Berdasarkan 250 orang pada populasi dan  rumus diatas maka jumlah 

sampel yang dihasilkan adalah sebanyak 152 orang. Sehingga pada penelitian ini 

banyaknya sampel yang digunakan berjumlah 152  responden dengan kriteria 

yaitu pria dan wanita yang melakukan pembelian produk secara langsung di Toko 

Mitra Jaya pada bulan April  2021.  

3.3  Skala Pengukuran  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data 

berupa kuesioner dengan beberapa alternatif jawaban berupa Skala Likert. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner online yang akan diletakan di toko 

Mitra Jaya, Tanggulangin, Sidoarjo. Skala Likert digunakan untuk mengukur 
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pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

fenomena sosial. Skala Likert terdapat 5 skor pernyataan, angka 1 menunjukan 

jenjang jawaban terendah dan angka 5 menunjukan jenjang jawaban tertinggi. 

Penilaiannya adalah sebagai berikut: 

• Skor 1 untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

• Skor 2 untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS) 

• Skor 3 untuk jawaban pernyataan Netral (N) 

• Skor 4 untuk jawaban pernyataan Setuju (S) 

• Skor 5 untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS) 

3.4  Variabel Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator  
Variabel Definisi Konseptual Indikator Sumber 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

keputusan pembelian merupakan 

kewajiban yang dimiliki 

pemasar untuk mampu 

mamahami konsumen, 

mengetahuikebutuhan konsumen 

dan selera konsumen serta 

mengetahui bagaimana perilaku 

konsumen dalam mengambil 

keputusan dalam pembelian 

sebuah barang atau jasa.  

- pengenalan kebutuhan,  

- pencarian informasi,  

- evaluasi alternatif,  

- keputusan pembelian  

-perilaku pasca 

pembelian.  

 

 

Menurut Manik & 

Rianti (2019) 

\Product 

(X1) 

Produk merupakan segala 

sesuatu yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan dan 

sikonsumsi yang bisa 

memuaskan keinginan dan 

kebutuhan.  

. 

-keanekaragaman 

produk,  

- kualitas dari produk,  

- desain,  

- bentuk, 

- nama merek,  

- ukuran,  

- pelayanan, 

Menurut Manik & 

Rianti (2019). 
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Price 

 (X2) 

Harga merupakan jumlah dari 

nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat yang akan 

didapatkan jika menggunakan 

produk atau jasa yang dibeli. 

 

 

- Keterjangkauan harga 

- Kesesuaian dengan 

kualitas. 

- Daya saing 

- Kesesuaian dengan 

manfaat 

- Potongan harga  

Menurut Manik & 

Rianti (2019) 

Promotion 

(X3) 

 

Promotion meupakan sarana 

yang digunakan persahaan 

dalam upaya untuk 

menginformasikan, membujuk 

dan mengingatkan konsumen 

secara tidak langsung maupun 

secara langsung tentang produk 

atas jasa yang dijual.  

- promosi penjualan 

- periklanan, 

- tenagan penjualan, 

- pemasaran langsung. 

 

Menurut Manik & 

Rianti (2019) 

Place 

 (X4) 

Place merupakan tempat 

perusahaan berada dan 

beroperasi untuk melakukan 

kegiatan menghasilkan dbarang 

dan jasa yang mementingkan 

segi ekonominya.  

 

 

- Cakupan pemasaran  

- Pengelompokan lokasi 

- persediaan. 

 

Menurut Manik & 

Rianti (2019) 

People 

(X5) 

People adalah orang-orang yang 

terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam proses dalam 

melayani konsumen dan 

konsumen itu sendiri.  

- Kemampuan 

karyawan  

- Penampilan karyawan 

- Keramahan karyawan. 

Menurut Dwinanda 

& Nur (2020) 

Process 

(X6) 

 

Process merupakan kegiatan 

yang menunjukkan pelanyanan 

yang diberikan pada konsumen 

selama melakukan pemilihan 

sampai konsumen memutuskan 

untuk membeli barang atau jasa.  

- pelayanan. 

- prosedur pelayan 

- ketelitian kinerja 

karyawan 

Menurut Dwinanda 

& Nur (2020) 

Physical 

Evidence 

(X7) 

Physical Evidence merupakan 

keadaan yang menggambarkan 

situasi geografis dan lingkungan 

institusi, dekorasi, ruangan, 

suara, aroma, cahaya, cuaca, 

peletakan dan layout. 

 

- Warna,  

- tata letak, 

- pencahayaan,  

- fasilitas,  

- perabotan,  

- atmosfer. 

Menurut Dwinanda 

& Nur (2020) 

 

3.5  Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan inti dari setiap kegiatan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner online. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 



 

  C-5 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2018).  

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner online yang akan 

diletakan di toko Mitra Jaya, Tanggulangin, Sidoarjo. 

3.6  Metode Analisis Dan Pengujian Hipotesis  

3.6.1  Uji Validitas dan Reabilitas 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji instrumen data untuk mengetahui kecermatan 

sesuatu item dalam mengukur sesuatu item yang akan diukur. Suatu item dapat 

dinyatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan terhadap skor totalnya, hal 

ini membuktikan bahwa ada dukungan  item tersebut dalam mengungkap suatu 

hal yang ingin diungkap. Pada penelitian ini,  peneliti mengukur validitas dengan 

alat ukur Korelasi Pearson dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan < 

0,05 atau 5%. Hasil dapat dinyatakan valid jika nnilai sig < 0,05 maka item 

dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014:64). 

b.  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi sebuah alat ukur 

yang biasanya berupa kuesioner. Metode yang digunakan adalah melihat nilai 

Cronbach alpha, apabila Cronbach alpha > 0,6 dapat dikatakan reliable. (Priyatno, 

2014:64). 
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3.6.2  Metode Analisis Data  

a.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidak nya normalitas 

residual, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model regresi 

(Priyatno, 2014:89). 

1. Uji Normalitas Residual  

Pada model ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. Jika nilai 

signifikansi ( Sig ) < 0,05 maka dapat dinyatakan data tidak terdistribusi dengan 

normal. Jika terdistribusi dengan normal maka model regresi tersebut dapat 

dibilang baik. (Priyatno, 2014:90). 

2. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang ada didalam 

model regresi memilki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. 

Dalam model regresi dapat dideteksi jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 

10 berarti tidak ada masalah multikolinieritas (Priyatno, 2014:99). 

3. Heteroskedastisitas 

Heteroskesdatisitas adalah varian residual yang tidak sama disemua 

pengamatannya didalam model regresi. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Jika 

terjadi heteroskedatisitas maka regresi tersebut tidak baik (Priyatno, 2014:108). 
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4. Uji Linearitas 

Uji Linieritas digunakan untuk menguji apakah dua variable mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak. Jika nilai sig. linieritas < 0,05 maka terjadi 

hubungan linier (Priyatno 2014:79). 

b.  Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena 

variabel bebasnya lebih dari satu. Menurut Priyatno (2014:160) regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dengan tiga 

variabel independen sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3++ β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 +  e 

Keterangan : 

Y : Keputusan Pembelian 

α : Konstanta 

β    : Koefisien Regresi 

X1    : Product 

X2    : Price   

X3    : Promotion   

X4    : Place 

X5    : People   

X6    : Process   

X7    : Physical Evidence     

e     : Standart eror 

 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

a.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji Goodness of Fit menunjukan apakah semua variabel bebas terdapat 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. kriteria yang digunakan adalah apabila nilai signifikasi < 0,05 maka dapat 
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disimpulkan variabel bebas (X1, X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y) (Priyatno, 2014:157). 

b.  Uji  Signifikan Individual (uji t)   

Uji t ( uji koefisien regresi secara parsial ) digunakan untuk secara parsial 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

(Priyatno, 2014:161) kriteria yang digunakan adalah  apabila nilai signifikansi < 

0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

c.  Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 

hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar pada 0 sampai 1, 

semakin nilai mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan yang terjadi dan 

sebaliknya semakin nilai mendekati angka 0 maka semakin lemah hubungan antar 

variabel. Koefisien determinasi (R2) menyatakan proporsi keragaman pada 

variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai R2 berkisar 

pada 0-1, nilai R2 mendekati 0 maka menunjukkan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya semakin lemah dan sebaliknya jika angka mendekati 

angka 1 pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya semakin kuat 

(Priyatno, 2014:141-142). 

 

 

 

 


