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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah anggota dari 

komunitas pecinta reptilia di Surabaya, SMILEY Community. Anggota dari 

SMILEY Community berjumlah empat puluh orang. Jenis populasi pada 

penelitian ini adalah populasi terhingga. 

 Pada penelitian ini sampling dilakukan dengan teknik sampling jenuh,  

dimana seluruh anggota populasi menjadi sampel. Hal ini dikarenakan anggota 

SMILEY Community, populasi, yang berjumlah empat puluh orang sehingga 

seluruh populasi masih mudah untuk diraih.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan tiga teknik, sebagai berikut: 

1) Observasi: Observasi akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder 

yang berasalkan dari data internal perusahaan Lifestyle Reptile seperti 

laporan penjualan, laporan keuangan, kegiatan pemasaran, dan kegiatan 

operasional. Teknik observasi ini akan menghasilkan data-data yang akan 

digunakan sebagai dasar penelitian.  

2) Wawancara: Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan bapak Budi 

Wonosasmito, selaku pemilik TurtleWorld dan anggota SMILEY 

Community. Hasil wawancara akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan akurat akan kecenderungan pecinta reptilia mengenai pengaruh 
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variabel harga dan promosi terhadap keputusan pembelian reptilia secara 

umum. 

3) Survei: Survei yang dilakukan pada penelitian ini akan memberikan 

informasi yang dibutuhkan berdasarkan persepsi dari pecinta reptilia di 

Surabaya. Survei akan dilakukan oleh peneliti dan dibagikan kepada 

sampel yang telah dipilih. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketepatan 

sebuah instrumen yang digunakan dalam penelitian. Untuk melakukan uji 

validitas, akan digunakan metode Pearson Product Moment (Nawari, 2010). 

Ditambahkan oleh Nawari, pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikansi koefisien korelasi dengan taraf 0,05 yang berarti instrumen kuesioner 

dinyatakan valid. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dapat 

dipercaya (Priyatno, 2013). Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan 

rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Sekaran pada Nugroho (2011) menyatakan 

bahwa angka Cronbach’s Alpha pada kisaran 0,70 adalah dapat diterima,  

sedangkan nilai diatas 0,80 adalah baik. Selain itu, syarat lain agar sebuah 

instrumen dapat dinyatakan reliabel adalah apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar daripada nilai dari Cronbach’s Alpha if Item Deleted. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1) Harga (X1): Salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan 

pembelian suatu produk atau jasa (Kotler & Keller, 2012). Adapaun 

indikator variabel harga menurut Kotler dan Keller (2012) adalah: 

a. Harga sesuai dengan produk yang ditawarkan. 

b. Harga bersaing dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh 

kompetitor. 

c. Potongan harga meningkatkan penjualan. 

2) Promosi (X2): Merupakan sebuah elemen penting dari Marketing Mix 

(Dash & Kahn, 2011). Penggunaan strategi promosi yang tepat akan 

meningkatkan penjualan (Wibowo & Purwantini, 2012). Adapaun 

indikator variabel promosi mengacu pada Rangkuti (2009) adalah: 

a. Promosi melalui sales promotion. 

b. Promosi melalui direct marketing. 

c. Promosi melaluis personal selling. 

3) Keputusan Pembelian (Y): Sebuah keputusan untuk membeli yang diambil 

oleh pembeli berdasarkan dari sejumlah keputusan yang tiap keputusannya 

memiliki suatu struktur (Ervanto, 2013) (Pramono & Kridasusila, 2012) 

dan (Wibowo & Purwantini, 2012). Adapun indikator variabel keputusan 

pembelian menurut Kotler dan Keller (2012) adalah: 

a. Keputusan pembelian berdasarkan informasi dari promosi yang 

telah dilakukan. 
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b. Produk yang dijual sesuai dengan keinginan konsumen. 

c. Konsumen bersedia untuk melakukan pembelian kembali atau 

repeat customer. 

 Skala pengukur akan menggunakan skala Likert dengan lima pilihan, 

yaitu: 

  - Sangat tidak setuju  - Setuju 

  - Tidak setuju   - Sangat setuju  

  - Netral 

3.4.2 Analisis Data 

a) Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode ini digunakan karena penelitian ini meneliti pengaruh dua variabel 

independen (variabel harga dan variabel promosi) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). Rumus yang akan digunakan sebagai berikut (Prisca, 

2011): 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Y   : Variabel dependen (keputusan pembelian)  

α    : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2 = 0) 

X1  : Variabel independen (harga) 

X2  : Variabel independen (promosi) 

β1   : Koefisien regresi dari X1 (harga) 

β2   : Koefisien regresi dari X2 (promosi) 

ε    : Error 
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b) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik akan dilakukan dengan empat teknik, yaitu: 

1) Normalitas: Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual 

berdistribusi secara normal, yang merupakan syarat untuk model regresi 

supaya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Uji normalitas akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Priyatno, 

2013). Priyatno (2013) menambahkan bahwa normalitas terjadi apabila 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

2) Autokorelasi: Uji autokorelasi digunakan untuk melihat keberadaan 

korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode 

sebelumnya (t-1) (Priyatno, 2013). Menurut Santoso pada Budianas 

(2013), uji Autokorelasi akan menggunakan Durbin-Watson. Autokorelasi 

dinyatakan tidak terjadi apabila nilai Durbin-Watson berada antara 1,55 

hingga 2,46 (Marbun, 2010). 

3) Heteroskedastisitas: Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi (Priyatno, 2013). Uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Heteroskedastisias tidak terjadi apabila nilai 

signifikansi dari variabel independen lebih besar dari 0,05 (Marbun,2010). 

4)  Multikolinearitas: Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat 

keberadaan hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna 

antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno, 2013). 

Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada Variance Inflation Factor 
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(VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas (Budianas, 2013). 

c) Uji F 

 Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. Untuk itu, jika nilai 

signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05 maka variabel harga dan variabel 

promosi  berpengaruh signifikan secara simultan (Prisca, 2011). 

d) Uji t 

 Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk itu, jika nilai signifikansi 

t hitung lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen (Prisca, 2011). 

e) Analisi Korelasi Ganda dan Determinasi 

 Nilai dari R hendaknya berada di antara 0,00 dan 1,00. Menurut Sugiyono 

pada Prisca (2011) R yang bernilai 0,00 berartikan bahwa variabel independen 

tidak memiliki hubungan dengan variabel dependen, sedangkan nilai R yang 

semakin mendekati nilai 1,00, maka semakin kuat hubungan yang terjalin anatara 

variabel independen dengan variabel dependen.  

 Sugiono pada Prisca (2011) menjelaskan bahwa nilai R2 berada pada 

rentang antara 0,00 dan 1,00. Ditambahkan oleh Sugiyono, nilai R2 berbanding 

lurus dengan kemampuan dari variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi yang terjadi pada variabel dependen. 

	  




