
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif bertujuan 

untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sekaligus 

untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat 

berlangsungnya proses riset (Umar, 2005;87).  

 

3.2 Sumber Data 

Data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan hasil akhir dari proses 

pengolahan selama berlangsungnya penelitian. Data pada dasarnya berawal 

dari bahan mentah yang disebut data mentah. Jenis data yang digunakan 

dalam proses penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti data ini 

dikumpulkan khusus untuk menjawab masalah dalam penelitian secara 

khusus. Jenis data yang digunakan adalah data dari hasil jawaban 

kuesioner yang dibagikan kepada konsumen. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari objek penelitian dan  data-data jurnal, buku, 

surat kabar internet atau melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui 

konsep konsep yang berkaitan dan mendukung penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam peneltian ini akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 

data yaitu :  

a. Angket 

Angket merupakan teknik pokok yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini. Skala pengukuran untuk data ini 

adalah ordinal. Pengukuran untuk variabel Stimuli Pemasaran (X) yang 

terdiri dari  Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4) 

 dan Keputusan Pembelian (Y) diberikan skor untuk memberikan nilai 

pada setiap alternatif jawaban sehingga data dapat dihitung (Sugioyono, 

2005;56). Jawaban pernyataan yang diajukan yaitu : 

SS : Sangat setuju dengan skor 5 

S : Setuju dengan skor 4 

N : Netral dengan skor 3 

TS : Tidak setuju dengan skor 2  

STS : Sangat tidak Setuju dengan skor 1 

 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
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2005;72). pada penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah seluruh 

pembeli mobil merek Pajero Sport pada PT. Lautan Berlian Utama Motor 

Bandar Lampung sebagai distributor utama Mitsubishi, meskipun data 

penjualan terdeteksi, tetapi data profil tidak diberikan oleh perusahaan 

sehingga populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh 

populasi (Sugiyono, 2005;80). Penentuan sampel dilakukan dengan non 

probability sampling dengan  teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang 

dibuat oleh peneliti dengan kriterianya sebagai berikut: 

1. Memiliki kendaraan Pajero 

2. Berdomisili di Bandar Lampung 

3. Bersedia menjadi responden 

Adapun jumlah sampel ditentukan dengan rumus estimasi proporsi. 

Menurut  Malhotra (2005:13) jika jumlah populasi belum diketahui maka 

perlu diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus:  

  
2

2)1(

D

z
n

 
  

 

Keterangan : 

D =  tingkat presisi  yang diijinkan adalah 0,05 (5%) 

Z
2
 = standar deviasi normal pada derajat kepercayaan (kemaknaan  

    95% adalah 1,96) 

  = Perkiraan proporsi populasi 80 (0,80%) 

n = Besarnya sampel 
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2

2

)05,0(

)96.1)(80.01(80,0 
n  

0,129n  

Hasil perhitungan  maka diperoleh sampel sebanyak 129 responden . 

 

3.5 Variabel Penelitian  

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini,  yaitu : 

a. Variabel bebas (Independent Variable) yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Pada penelitian ini variabel bebas adalah Stimuli Pemasaran 

(X) yang terdiri dari  Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4) 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) yaitu variabel yang dipengaruhi 

variabel bebas yaitu Keputusan Pembelian (Y). 

 

3.6 Definisi Operasional  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Sub Variabel 
Indikator 

Pengukuran 
Skala 

Ukur 

Stimuli Pemasaran (X) 

Merupakan rangsangan 

terhadap konsumen 

untuk melakukan 

pembelian terhadap 

produk atau jasa yang 

ditawarkan (Setiadi, 

2008;210 

Produk (X1) 

Produk adalah  

segala sesuatu 

yang dapat 

ditawarkan 

untuk 

memuaskan 

suatu kebutuhan 

dan keinginan, 

Kotler dan 

Amstrong 

(2010;253) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas 

produk 

 

 

 

2. Fitur 

 

 

 

 

 

3. Rancangan 

produk 

 

 

 

4. Garansi 

 

1. Daya tahan 

2. Kehandalan 

3. Kemudahan oprasi 

 

1. Kelengkapan fitur 

2. Kesesuaian fitur 

dengan kebutuhan 

 

1. Desain body 

2. Warna produk 

3. Kapasitas tempat 

duduk 

4. Headlining AC 

5. New Front Bumper 

 

 Keselamatan 

pengemudi dan 

penumpang 

 

Likert 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Sub Variabel Indikator Pengukuran Skala Ukur 

 Harga (X2) 

Harga adalah sejumlah 

nilai yang harus 

konsumen keluarkan 

untuk mendapatkan suatu 

produk. Kotler dan 

Amstrong (2010;253) 

 

1. Peran dari 

alokasi harga 

2. Peran 

informasi 

dari harga 

 

 Daya beli 

 

 Kualitas 

 

Likert 

 Tempat (X3) 

Pemilihan tempat yang 

strategis (mudah 

dijangkau), di daerah 

sekitar pusat 

pembelanjaan, dekat 

pemukiman penduduk, 

aman, dan nyaman bagi 

pelanggan, adanya 

fasilitas yang mendukung 

seperti adanya lahan 

parkir, serta faktor-faktor 

yang lainnya. Tjiptono 

(2008;61) 

 

1. Akses 

 

 

2. Visibilitas 

 

 

3. Lalu lintas 

 

4. Tempat 

parkir 

 

 

 Mudah 

dijangkau 

 

 Mudah 

ditemukan 

 
 

 Lancar 

 

 Tempat 

parkir yang 

luas 

 

 

Likert 

 Promosi (X4) 

 .Sarana yang digunakan 

perusahaan dalam upaya 

untuk menginformasikan, 

membujuk dan, 

meningkatkan konsumen 

langsung atau tidak 

langsung tentang produk 

atau merek yang mereka 

jual. Kotler keller 

(2008;219) 

 

1. Promosi 

penjualan 

 

 

 

 

2. Periklanan 

 

3. WOM 

 

4. Penjualan 

personal 

 

1. Diskon 

2. Pemeran 

dagang 

 

 

 

 Buklet 

 Dari orang 

ke orang 

 

 Presentasi 

penjualan 

 

Likert 
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Tabel 3.1 Definisi Operational Variabel (Lanjutan) 

Variabel Sub Variabel Indikator Pengukuran Sekala 

Ukur 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Adalah 

prosespengintegrasian 

yang 

mengkombinasikan 

pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua 

atau lebih prilaku 

alternatif dan memilih 

salah satu diantaranya 

(Stiadi,2008;210) 

  

 

1. Pengenalan 

masalah 

 

2. Pencarian 

informasi 

 

3. Evaluasi 

alternatif 

 

 

4. Keputusan 

Membeli 

 

 

 Ingat mobil 

Pajero 

 

 Mencari 

informasi Pajero 

 

 Membandingkan 

produk lain 

sejenis 

 

 Memutuskan 

untuk membeli 

Pajero 

 

Likert 

 

3.7 Uji Persyaratan Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas Angket 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur  ketepatan senyatanya alat ukur 

yang digunakan dalam instrumen daftar pertanyaan. Dengan kata lain 

indikator yang digunakan dalam alat ukur apakah tepat  atau valid sebagai 

pengukuran variabel dari suatu konsep yang sebenarnya (Ghiselli, et al., 

1981; dan Azwar, 2000, dalam Jogiyanto, 2007). Uji validitas instrumen 

dilakukan dengan menguji  validitas konstruk melalui penggunaan analisis 

faktor. Validitas konstruk menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh 

dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori 

yang digunakan.  
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Penggunaan analsis faktor dilakukan, pertama-tama melihat nilai KMO- 

MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequasi), dan nilai 

signifikansi Barlett.s Test of Sphericity kurang dari 0,05, untuk menilai atau 

menguji bahwa alat ukur yang digunakan memadai. Dengan 

mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, 

hasil penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan 

keadaan atau kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi dibawah 0,05 

dan  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serta Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) minimal 0.5 dinyatakan valid dan sampel bisa di analisis lebih lanjut. 

Beberapa kriteria alat ukur dikatakan valid menurut Comrey, 1973 yaitu: 

Tabel 3.2 Nilai KMO- MSA 

No Nilai Faktor Loading Kriteria 

1 < 0,45 Tidak Valid 

2 0,45 – 0,55 Cukup Valid 

3 0,56 – 0,62 Valid 

4 0,63 – 0,71 Sangat Valid 

5 Lebih dari 0,71 Memuaskan atau sangat sangat 

valid atau validitas sangat tinggi 

 Sumber: Jogiyanto HM, 2007 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur tersebut diujikan 

berkali-kali hasilnya tetap. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Chronbach yaitu: 
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Keterangan : 

11r  =  reliabilitas instrumen 

 i    =  jumlah varians skor tiap item 

k  =  banyaknya soal 
2t  =  varians total 

 

Umar (2005;210).  

 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu, Ghozali (2005;45). 

 

Untuk menguji reliabilitas akan digunakan tehnik Cronbach Alpha. Tes ini 

merupakan pengujian konsistensi jawaban terhadap semua item dalam 

kuesioner. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,6 Ghozali (2005;45) 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis Regresi Linier Berganda yaitu: 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian  

 X1 = Produk 

 X2 = Harga 

 X3 = Tempat 

 X4 = Promosi 

 a = Konstanta 

 

Y= a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + et 
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 b  = Koefisien Regresi  

 et  = error term 

(Sudjana, 2005;312) 

 

3.8.1 Pengujian Hipotesis  

a. Pengujian Keberartian Secara Keseluruhan 

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat 

secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat 

kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan bagi pembilang (V1) dan 

bagi pembilang (V2) (Ghozali (2005;102). 

Kriteria pengujiannya adalah : 

- Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel 

- Ho diterima dan Ha ditolak jika F hitung < F tabel 

b. Pengujian Keberartian Secara Parsial 

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas secara parsial terhadap 

peubah terikat dilakukan dengan menggunakan uji t dengan α 0,05 

(0,05÷2, karena hipotesisnya 2 arah sehingga α 0,025) dengan derajat 

kebebasan (df) = n–k-1 Gozali (2005;105). 

 


