
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014, dalam Iswandari et al., 2018), populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek ataupun subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen Wita Tour Surabaya yang pernah membeli paket wisata perusahaan 

minimal satu kali dalam periode tahun 2017-2018 yaitu sebanyak 300 orang. 

Peneliti menggunakan teknik non-probability sampling yaitu teknik yang tidak 

memberi peluang kepada anggota populasi untuk dijadikan sampel (Sugiyono 

2017:84) dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Subjek penelitian 

dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan tujuan dan alasan tertentu. 

Menurut Sugiyono  (2013: 217, dalam Ariani et al., 2018), menjelaskan purposive 

sampling adalah teknik penentuan subjek sesuai dengan tujuan atau penentuan 

sampel sesuai dengan kriteria peneliti. 

 Berikut adalah kriteria sampel penelitian ini : 

1. Responden berusia 15 hingga 57 tahun karena usia rata-rata konsumen

Wita Tour berada di rentan usia tersebut.

2. Responden merupakan konsumen yang telah menggunakan jasa travel

Wita Tour pada periode tahun 2017-2018. Peneliti memilih periode



		
	

tahun tersebut agar konsumen masih mengingat jasa yang diberikan 

oleh perusahaan.  

Sampel yang didapatkan menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 75 

orang konsumen dengan menggunakan standart error sebesar 10% karena adanya 

batasan penyebaran kuesioner oleh perusahaan yaitu tidak lebih dari 100 

konsumen. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan 

N=300 dan standart error = 10%. 

  

 
 

Gambar 3.1 Rumus Slovin 
Sumber : Sugiyono, tahun 2017:147 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2008, dalam Pratama 2018), 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan terbuka atau tertutup kepada responden untuk dijawabnya. 

Data primer diperoleh dari jawaban-jawaban responden pada kuisioner yang 

disebarkan mengenai brand, harga, promosi dan keputusan pembelian. Peneliti 

menggunakan skala Likert yang merupakan skala untuk mengukur kesetujuan atau 

ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan 

keyakinan atau perilaku mengenai suatu objek tertentu (Hermawan 2005, dalam 

Pratama 2018). Responden akan menilai pernyataan di dalam kuesioner dengan 

memilih salah satu jawaban : 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

N n	=	
 1 + N .e2 

=	 	300 
1 + 300.0.12 

= 75 



		
	

2. Tidak Setuju (TS) = 2 

3. Netral (N) = 3 

4. Setuju (S) = 4 

5. Sangat Setuju (SS) = 5 

3.3  Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Brand (Variabel 

Bebas/X1) 

Gurviez dan Korchia (2003, dalam 
Marlina 2018) mengemukakan 
kepercayaan merek dari sudut 
pandang konsumen merupakan 
variabel bersifat psikologis yang 
mencerminkan sejumlah akumulasi 
asumsi awal yang melibatkan 
kredibilitas, integritas dan 
benevolence yang dilekatkan pada 
merek tertentu.  
 

Indikator Brand menurut Low dan Lamb 
(2000:4, dalam Pradana et al. 2017) 
adalah sebagai berikut: 
1. Merek dikenal oleh masyarakat 

luas. 
2. Merek menambah citra diri 

penggunanya. 
3. Merek memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan merek lain.  

Harga (Variabel 

Bebas/X2) 

Menurut Kotler dan Amstrong 
(2004:430, dalam Krisdayanto et al. 
2018), harga adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan atas jasa, atau 
jumlah nilai yang konsumen tukar 
dalam rangka mendapatkan manfaat 
dari memiliki atau menggunakan 
barang atau jasa. 

Indikator Harga menurut Kotler 
(2008:345, dalam Krisdayanto et al. 
2018) adalah : 
1. Keterjangkauan harga : Harga dapat 

dijangkau oleh semua kalangan 
sesuai dengan target segmen pasar 
yang dipilih. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas 
jasa : Penilaian konsumen terhadap 
besarnya pengorbanan finansial 
yang diberikan sesuai dengan 
kualitas jasa yang diberikan. 

3. Daya saing harga : Harga yang 
ditawarkan lebih tinggi atau 
dibawah rata-rata.  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat : 
Konsumen akan merasa puas jika 
mereka mendapatkan manfaat 
setelah mengkonsumsi apa yang 
ditawarkan sesuai dengan nilai yang 
mereka keluarkan. 

Promosi Promosi menurut Kotler dan 
Armstrong (2006:48, dalam Tarigan 

Indikator promosi yang digunakan 
menurut Kotler (2009:179, dalam 



		
	

 

3.4  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keahlian suatu instrumen (Anoraga 2005:78, dalam Rahmadianto 

et al., 2018). Penelitian ini menguji validitas dengan menggunakan pearson 

correlation. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas 

(Variabel 

Bebas/X3) 

2018) menyatakan bahwa promosi 
merupakan aktivitas yang 
mengkomunikasikan keunggulan 
produk serta membujuk pasar 
sasaran untuk membelinya. 
 
 

Khairani 2018) adalah AIDA yaitu :  
1. Attention : perhatian pelanggan 

yang berarti sebuah pesan harus 
dapat menimbulkan perhatian baik 
dalam bentuk dan media yang 
disampaikan.  

2. Interest : pesan yang disampaikan 
menimbulkan perasaaan ingin tahu, 
ingin mengamati, dan ingin 
mendengar serta melihat lebih 
seksama. 

3. Desire : Pemikiran terjadi dari 
adanya keinginan ini, berkaitan 
dengan motif dan motivasi 
konsumen dalam membeli suatu 
produk. 

4. Actions : Tindakan terjadi dengan 
adanya keinginan kuat konsumen 
sehingga terjadi pengambilan 
keputusan dalam melakukan 
pembelian produk yang ditawarkan. 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Variabel 

Terikat/Y) 

Menurut Kotler (2007: 223, dalam 
Rofiq 2018) mengatakan bahwa 
keputusan pembelian adalah 
beberapa tahapan yang dilakukan 
oleh konsumen sebelum melakukan 
keputusan pembelian suatu produk. 

Menurut Kotler dan Armstrong 
(2008:181, dalam Pradana 2017)  
indikator  keputusan  pembelian adalah 
sebagai berikut: 
1. Kemantapan membeli setelah 

mengetahui informasi produk. 
2. Memutuskan membeli karena 

merek yang paling disukai. 
3. Membeli karena sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan. 
4. Membeli karena mendapat 

rekomendasi dari orang lain. 
 



		
	

digunakan untuk mengetahui tingkat realibel suatu alat ukur dengan menggunakan 

rumus koefisien Cronbach Alpha dimana memiliki ketentuan apabila nilai alpha > 

0,6 maka nilai instrumen yang digunakan adalah reliabel. 

3.5  Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dan diolah 

menggunakan SPSS Statistics. Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. 

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui pengaruh brand, harga dan promosi 

terhadap keputusan pembelian. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

 
 
 
 
Keterangan : 
 
Y= Keputusan Pembelian     α = Konstanta 
X1 = Brand       e = Standard Error 
X2 = Harga 
X3 = Promosi 
β 1 = Koefisien regresi variabel brand 
β2 = Koefisien regresi variabel harga 
β3  = Koefisien regresi variabel promosi 
 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas diukur dengan nilai tolerance yaitu variance inflactor 

factor (VIF). Nilai tolerance harus bernilai < 0,1 dan nilai VIF > 10, jika 

begitu maka tidak ada masalah multikolinieritas. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 
 
	Gambar 3.2 Rumus Regresi Linier Berganda 

Sumber : Sugiyono, 2014:277 
	



		
	

VIF yang tinggi. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang ditemukan ada kolerasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen (Ghozali 2011, dalam Setiyawati et.al,, 2018). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser yaitu dengan 

meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Kriteria 

yang digunakan adalah jika nilai sig. uji t (uji Glejser) > tingkat signifikansi 

(0,05), maka berarti varian residual sama (homokedstisitas) atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2005:125, dalam Rahmadianto et 

al., 2018). 

3. Uji Normalitas 

Kegunaan dari pengujian ini adalah untuk menguji tentang kenormalan 

distribusi data. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-smirnov. Kriteria 

dalam uji Kolmogrov-smirnov adalah jika nilai signifikansi > tingkat 

signifikansi (0,05) maka residual berdistribusi normal (Santosa dan Ashari 

2005 dalam Soleh et al., 2018). 

4. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat linier atau tidak secara signifikan. Kriteria pengujian 

linieritas adalah jika nilai signifikasi pada linearity lebih besar dari 0,05, maka 



		
	

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier (Ghozali 

2011:166, dalam Soleh et al., 2018). 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah data dalam sebuah 

model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif 

antar data yang ada pada variabel penelitian. Model regresi yang baik yakni 

tidak adanya hubungan autokorelasi. Hasil dapat dilihat dari ketentuan DU < 

DW < (4-DU). Dimana DU terdapat pada tabel uji Durbin-Watson. (Ghozali, 

2016). 

3.5.2  Uji Signifikansi Model (Uji F) 

Pengujian uji F (goodness of fit) bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

model regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai sig. uji F ≤ 0.05, maka 

model tersebut layak digunakan dalam penelitian. (Ghozali 2016, dalam 

Muharromah et al., 2018). 

3.5.3  Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

Ghozali (2005:112, dalam Rahmadianto et al., 2018) mengatakan 

koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika R2 = 1 maka variabel independen 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel 



		
	

dependen. Jika R2 = 0 maka variabel independen tidak mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

3.5.4  Uji Signifikan Individu (Uji t) 

Sugiyono (2010:230, dalam Noor 2018) mengemukakan bahwa pengujian 

signifikan individu (t) digunakan untuk menguji setiap koefisien regresi variabel  

bebas apakah mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Apabila 

nilai sig. uji t ≤ 0.05, maka X secara individual memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Y. 

	


