
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian survey, dengan 

pengambilan sampel pada populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

 

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan menyebarkan kuesioner 

secara langsung kepada responden yaitu konsumen gerai Alfmart sepanjang jalan 

Alamsyah Ratu Perwiranegara (Jalan Gapura). Dan dalam pengisian kuesioner, 

peneliti mendampingi responden. 

 

3.1.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan bersumber dari : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap sumber 

yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penyebaran  

kuesioner kepada konsumen Alfmart. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari 

pihak-pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari 

literatur-literatur yang berhubungan dan sumber-sumber lain yang 

mendukung antara lain internet dan majalah. 

 

3.2 Populasi Dan Sampel 

Menurut Nasir, M. (2013:77): 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.”  

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen yang berbelanja di 

Alfmart sepanjang jalan Alamsyah Ratu Perwiranegara (Jalan Gapura) Lampung 

Utara, oleh karena itu populasi ini merupakan populasi tak terbatas karena tidak 

dapat diketahui secara pasti jumlah sebenarnya dari konsumen yang datang 

berbelanja di Alfamart.  

 

Sampel adalah sebagian individu yang diteliti, yang dipandang dapat 

menggambarkan secara representatif mengenai keadaan populasi 

(Arikunto,2009:109 ). Penelitian ini tidak melibatkan seluruh individu mengingat 

populasi begitu besar dan sampel yang diambil dianggap telah mampu mewakili 

secara keseluruhan. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat diperoleh sampel yang menggambarkan populasi yang sebenarnya.  

 

Mengingat populasi tidak dapat dapat diketahui secara pasti, maka penentuan 

sampel menggunakan rumus Maholtra dalam Rangkuty, (2012:105) yang 

menyatakan jumlah sampel yang digunakan adalah minimal 4 atau 5 kali jumlah 
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item dalam instrumen penelitian, sehingga penentuan sampel sebanyak 5 kali 

jumlah item yaitu : n = 5x15 = 75. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, maka 

jumlah unit sampel dibulatkan menjadi 100 responden.  

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan 

sampel secara kebetulan (accidental sampling) yakni siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat tertentu, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2014:60) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses interaksi antara 

pewawancara dan responden dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada para konsumen Alfamart mengenai beberapa hal yang menyangkut 

penelitian ini. 

2. Pengumpulan data melalui kuesioner yaitu dengan membuat daftar angket 

yang disebarkan kepada masyarakat Lampung Utara, yang merupakan 

konsumen Alfamart. 

3. Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan hal-hal yang perlu dilakukan 

dalam pengumpulan data. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini dikemukakan dalam rangka membantu menjelaskan pokok 

subyek dan batasan pengertian untuk variabel-variabel tersebut. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian adalah : 
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Tabel 5. Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel  Definisi  Indikator  Ukuran  Skala 

Pengukuran 

Bauran 

pemasaran  

Bauran 

pemasaran adalah 

seperangkat alat 

pemasaran yang 

digunakan 

perusahaan 

mencapai tujuan. 

   

Produk  Produk merupa-

kan sesuatu yang 

ditawarkan dan 

dikonsumsi baik 

yang nyata/ yang 

tidak nyata dan 

digunakan untuk 

alat pemenuhan 

dan pemuasan 

kebutuhan  

1. Ketersediaan 

produk 

2. Kualitas 

produk 

 

 

 

 

 

1. Produk ber-

aneka ragam 

dalam ber-

bagai pilihan 

ukuran dan 

kemasan  

2. Berbagai 

barang 

berkualitas  

Baik 

Skala 

Interval 

Harga  

 

Harga merupakan 

nilai yang men-

cakup semua pe-

ngorbanan yang 

digunakan alat 

tukar untuk 

mendapatkan, 

memiliki dan 

menggunakan 

barang atau jasa. 

1. Keekono-

misan harga 

produk yang 

ditawarkan 

2. Program 

diskon 

member card 

dan potongan 

harga 

 

1. Harga lebih 

murah dari 

pesaing 

2. Diskon pada 

hari-hari 

atau acara 

tertentu dan 

diskon 

khusus 

member card 

Skala 

Interval 

Saluran 

Distribusi  

Saluran distribusi 

merupakan suatu 

kegiatan untuk 

memperlancar 

dan memper-

mudah penyam-

paian produk ke 

konsumen. 

1. Lokasi yang 

strategis 

2. Fasilitas 

parkir 

 

1. Lokasi 

mudah 

dijangkau 

2. Petunjuk 

parkir yang 

jelas dan 

lokasi yang 

memadai 

Skala 

Interval 

Promosi  Promosi merupa-

kan kegiatan 

memberikan 

informasi, meya-

kinkan, meng-

ingatkan kebera-

daan suatu produk 

yang dihasilkan 

perusahaan 

kepada konsumen  

1. Promosi 

melalui media  

cetak 

2. Promosi 

melalui media 

elektronik 

 

1. Promosi 

sesuai 

dengan yang 

tertera pada 

media cetak 

2. Promosi 

sesuai 

dengan apa 

yang 

diiklankan 

 

Skala 

Interval 
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Orang  Orang merupakan 

alat dalam 

marekting mix 

yang terdiri dari 

orang-orang yang 

terlibat dalam 

aktivitas 

perusahaan 

1. Pengetahuan 

karyawan 

2. Jumlah 

karyawan 

 

 

 

 

1. Pengetahuan 

karyawan 

tentang 

produk 

2. Jumlah 

karyawan 

sesuai  

ukuran toko 

Skala 

Interval 

Bukti fisik  Bukti fisik meru-

pakan bentuk fisik 

yang dapat mem-

pengaruhi konsu-

men dalam meng-

ambil keputusan 

pembelian barang 

atau jasa yang di-

tawarkan perusa-

haan yang terdiri 

dari fisik bangun-

an beserta layout. 

1. Ruangan yang 

nyaman 

2. Penggunanaan 

unsur-unsur 

desain interior 

yang menarik 

 

 

1. Kesesuaian 

dan 

kenyamanan 

ruangan 

2. Dekorasi 

interior dan 

penataan 

produk yang 

menarik 

Skala 

Interval 

Proses Proses merupakan 

kegiatan 

operasional 

penyampaian jasa 

tersebut dalam 

memenuhi 

kebutuhan dan 

keinginan 

konsumen 

1. Pelayanan 

yang 

diberikan 

ramah 

2. Informasi 

yang 

diberikan 

karyawan 

jelas 

 

1. Menyapa 

pengunjung 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

pembelian 

2. Karyawan 

cepat tang-

gap dalam 

menanggapi 

keluhan 

 

Skala 

Interval 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan 

pembelian adalah 

tahap akhir dalm 

proses pengam-

bilan keputusan 

pembelian dimana 

konsumen 

membeli atau 

tidak membeli 

produk 

 

Keputusan 

pembelian yang 

dilakukan 

konsumen 

berdasarkan 

unsur-unsur 

bauran pemasaran 

 Skala 

Interval 
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3.5 Skala Pengukuran 

Dalam menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan skor terhadap 

masing-masing jawaban.  

Pemberian skor ditentukan dengan menggunakan skala interval seperti berikut : 

SS (Sangat Setuju)  = 81 - 100 

S (Setuju)   = 61 - 80 

N (Netral)   = 41 - 60 

TS (Tidak Setuju)  = 21 - 40 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 – 20 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas atau keabsahan adalah menyangkut pemahaman mengenai kesesuaian 

antara konsep dengan kenyataan empiris. Validitas merupakan kesesuaian konsep 

pengukuran tersebut dengan fakta di lapangan. 

 Pengukuran validitas menggunakan Analisis Faktor dengan bantuan SPSS. 

Analisis Faktor adalah jenis analisis yang digunakan untuk menguji apakah item 

pertanyaan sesuai dengan indikator, dimana indikator tersebut dijadikan sebagai 

pengukur dari suatu variabel yang akan diukur. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian realibilitas ditunjukkan oleh koefisen Alpha Croanbach. Uji reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketetapan pengukuran, bila 
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pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang 

sama. Hasil uji reliabilitas dengan nila Alpha Croanbach > 0,5 = reliabel  

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif menggunakan pendekatan teori dan konsep manajemen 

pemasaran untuk membahas permasalahan, terutama yang berkaitan dengan 

bauran pemasaran dan pengambilan keputusan. 

3.7.2 Analisis Kuantitaif 

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus 

statistik. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif yang digunakan yaitu regresi 

linier sederhana dengan bantuan SPSS dengan rumus : 

Y  = a + bX + e 

Keterangan : 

Y =  Keputusan Pembelian 

X = Bauran Pemasaran 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Uji koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi sub variabel 

independen X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% 

Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung > t tabel. 


