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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur 

pengaruh antara tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Menurut Sugiyono 

(2011:15), mengungkapkan bahwa pendekatan kuantitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang fokus pada penguji hipotesis dengan menggunakan 

data terukur, sehingga diharapkan nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas: Objek atau subjek yang 

memiliki kualitas dan  karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan setelah itu ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2013:148). Data 

pelanggan NA mulai dari Desember 2013 sampai November 2014 tercatat 45 

orang. Populasi pada penelitian ini yang akan diteliti adalah 45 konsumen NA 

yang sudah melakukan pembelian produk NA minimal satu kali.Sampel 

merupakan bagian yang dianggap mampu mewakili populasi dan dianggap 

mampu untuk diteliti (Priadana dan Muis, 2010:103).  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 orang. Sampling 

dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel (Martono, 2010:79). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian menggunkan dua 

teknik yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang dilakukan kepada responden. Kuesioner ini akan disebar 

kepada 45 responden yang terdiri dari pelanggan NA. 

2. Riset perpustakaan 

Riset perpustakaan sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data 

dan memberikan sumber-sumber referensi yang berguna sebagai 

penunjang penelitian.  

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti 2014 

 

Variabel Definisi Variabel Ukuran atauIndikator 

Personal selling 

(X1) 

Menurut Hendro (2011:393)  

bentuk komunikasi yang 

menggunakan media individu 

dimana sistem komunikasi 

antara perusahaan dengan 

konsumen menggunakan tenaga 

penjual atau wiraniaga. 

1. Menginformasikan produk secara 

langsung ke calon konsumen. 

2. Membuat calon pelanggan 

mengetahui, mengenal, dan mengerti 

cara serta fungsi produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

3. Melakukan persuasi kepada calon 

pelanggan untuk membeli produk. 

4. Meyakinkan dan membuat calon 

pelanggan agar percaya akan 

keunggulan produk yang ditawarkan. 

Direct marketing 

(X2) 
Menurut Kotler dan Keller 

(2009:572), direct marketing 

menggunakan saluran 

konsumen untuk mencapai dan 

memberikan barang dan jasa 

kepada konsumen tanpa 

menggunakan sejumlah saluran 

untuk menjangkau prospek dan 

individual melalui e-mail, 

katalog, website, dan perangkap 

mobile. 

Menurut Sumarsono (2010: 96) 

1. Konsumen NA melakukan pembelian 

karena kegiatan promosi melalui 

media sms, line, BBM, dan personal 

kontak. 

2. Konsumen melakukan pembelian 

karena kegiatan promosi website. 

3. NA melakukan karena kegiatan 

promosi dengan media komunikasi. 
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Tabel 3.1 Definisi Operational Variabel (Lanjutan) 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti 2014 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

           Validitas menurut Kuncoro (2013:172), adalah sejauh mana skala 

pengukuran dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki dan mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pearson correlation. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka 

data dinyatakan valid. Kuncoro (2013:175) menyatakan bahwa reliaibilitas adalah 

keadaan dimana suatu skala pengukuran dapat konsisten dan stabil dalam 

melakukan tugasnya. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan cronbach alpha, pengukuran dikatakan reliable apabila 

croncbach alpha >0,6. 

Variabel Definisi Variabel Ukuran atau Indikator 

Sales promotion 

(X3) 

 

Menurut Hermawan (2012:128), 

promosi penjualan adalah 

bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk 

dengan segera dan/atau 

meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan.  

Indikator sales promotion menurut 

Hendro (2011:394): 

1. Potogan harga  khusus. 

2. Pemberian sampel kepada 

konsumen. 

3. Ketertarikan konsumen terhadap 

pemberian discount. 

Keputusan 

pembelian (Y) 

 

Menurut Kotler (2010: 207), 

keputusan pembelian adalah 

sebuah proses pendekatan 

penyelesaian masalah yang 

terdiri dari pengenalan masalah, 

mencari informasi, beberapa 

nilai alternative, membuat 

keputusan membeli, dan 

perilaku setelah membeli yang 

dilalui konsumen. 

Indikator keputusan pembelian menurut 

Soebroto (2011): 

1. Produk yang dijual sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

2. Memberikan prosedur pembelian 

dan pembayaran yang mudah bagi 

konsumen. 

3. Konsumen melakukan pembelian 

kembali karena memiliki varian 

yang banyak. 
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 3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Metode analisis linear berganda 

Metode analisis data yang sesuai dengan masalah penelitian dengan 

analisis regresi linear yang memilki rumus sebagai berikut: 

Y = α+β1  + β2  + β3   ɛ 

Y    = Keputusan Pembelian   β1 = Nilai Koefisien sales promotion 

Α   = Konsanta   β2 = Nilai Koefisien personal selling 

    = Variabel personal selling  β3 = Nilai Koefisien direct marketing 

    = Variabel sales promotion ɛ   = Residual 

    = Variabel direct marketing 

3.6.2 Uji Simultan (F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukan dalam  model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro,2013:245). Pengolahan data akan 

menggunakan SPSS. Apabila hasil dari uji F dengan sig>0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, sehingga variabel bebas secara simultan tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai sig<0,05, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel bebas secara simultan 

memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3 Uji Parsial (t) 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variabel terkait (Kuncoro,2013:244). 

Pengolahan data akan menggunakan SPSS. Jika hasil uji t dengan sig<0,05,maka 
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H0 ditolak yang artinya bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika uji t dengan sig>0,05 maka H0 

diterima yang artinya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat. 

3.6.4 Koefesien korelasi (R) dan Koefesien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien korelasi antara nol (0) dan satu (1). Jika R = nol (0) berarti 

tidak ada hubungan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R
2
)mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien korelasi antara nol (0) dan 

satu (1). Variabel bebas dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

variabel terikat apabila nilai (R
2
) mendekati satu (Kuncoro,2013:246). 

3.7 Analisis Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model 

regresi linear memiliki distributor normal ataukah tidak (Latan dan Tamalagi, 

2013:56). Uji normalitas menggunakan uji Kolmongorov-Smirnov. Jika 

Kolmongorov-Smirnov dengan sig> 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa residual 

data berdistribusi normal (Latan dan Tamalagi,2013:57). 

2. Uji autokorelasi 

Uji autokolerasi dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian Durbin 

Watson.  Durbin-Watson dengan rumus DU<DW<4-DU apabila ada diantaranya 

maka tidak terjadi autokorelasi (Mabun, 2010:88). 

3. Uji asumsi Multikolinieritas 
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Apabila nilai dari tolerance <0,1 dan nilai VIF>10 maka terjadi 

multikolinieritas, sedangkan apabila nilai dari tolerance >0,1 dan nilai VIF<10 

maka tidak terjadi multikolinieritas (Sunyoto, 2009:82). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainya, 

jika sig pada uji t> 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas(Sunyoto, 2009:82). 

5. Uji Linearitas 

Menjelaskan bahwa uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan (Riduwan 

dan Susanto, 2011:338). Kriteria yang berlaku, jika nilai sig. pada linearity ≤ 0,05, 

dengan menggunakan test of liniearity maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

 


