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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Arikunto (2006:12), penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan

masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai tujuan penelitian. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian merupakan suatu rencana kegiatan

yang dibuat oleh peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga dapat diperoleh data

sesuai dengan tujuan penelitian.

Rancangan penelitian pada konsumen produk PAA Plus, merupakan suatu penelitian

exploratory research, yaitu penelitian yang bertujuan mencari hubungan-hubungan

baru untuk masalah riset (Supranto, 2003:56). Penelitian yang diorientasikan untuk

menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli

produk PAA Plus. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei,

informasi data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Survei

dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif, membantu dan

membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan

sebelumnya dan juga dalam pelaksanaan evaluasi.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang didapat dari melalui kuesioner yang diberikan pada responden yang

dipilih.  Hal tersebut meliputi jawaban responden melalui item-item kuesioner

dengan pengguna jasa.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari internet, literatur-literatur, penelitian terdahulu dan sumber-

sumber yang mendukung dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner

Adalah metode yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan

kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon atas

pertanyaan yang telah dibuat.

2. Studi Kepustakaan

Studi  pustaka  yaitu  pengumpulan  data  atau  informasi  dengan menggunakan

buku-buku  yang  berhubungan  dengan  penelitian  dan  bertujuan  untuk

menemukan  teori, konsep,  dan  variabel  lain  yang  dapat  mendukung

penelitian.  Di  dalam  metode studi  pustaka  ini,  peneliti  mencari  data  melalui

referensi - referensi,  jurnal  dan artikel di internet.
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001:79) populasi merujuk pada sekumpulan orang

atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang

membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi dalam penelitian ini

adalah pengambil keputusan pembelian produk PAA Plus pada PT Prudential Life

Assurance Indonesia cabang Bandar Lampung.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2010:108) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode

pengambilan sampel yang akan digunakan adalah metode Purposive Sampling, yaitu

pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian

yang selektif dan mempunyai cirri-ciri yang spesifik dengan menggunakan teknik

Non Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota  populasi untuk

dipilih menjadi sampel dan dengan

Menurut Supranto (2001;115) jika jumlah populasi belum diketahui maka perlu

diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus:
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Keterangan :

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti

Bila tingkat kepercayaan 95 %, artinya peneliti meyakini kesalahan duga sampel

hanya sebesar 5% (α=5%) serta batas eror sebesar 10% yang berarti peneliti hanya

mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh melebihi

jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel minimum adalah:
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= 96, 04= 96 responden

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 sampel dengan

pembulatan dari 96 responden, yang dirasakan sudah cukup untuk mewakili

populasi.
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Sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang selektif

dan mempunyai ciri-ciri spesifik dan mempunyai kriteria orang yang sudah membeli

asuransi PAAPlus Prudential Life Assurance di Bandar Lampung.

3.5 Identifikasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel terikat (dependent variable)

Adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel terikat adalah keputusan konsumen membeli atau

menggunakan produk PAA Plus.

b. Variabel bebas (independent variable)

Adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya. Dalam

penelitian ini, yang menjadi variabel bebas dengan simbol X adalah:

1. Faktor pribadi (X1)

Situasi ekonomi (X1.1)

Pekerjaan (X1.2)

Gaya hidup (X1.3)

2. Faktor sosial (X2)

Kelompok referensi (X2.1)

Peran dan status (X2.2)

Pengaruh keluarga (X2.3)

3. Faktor psikologi (X3)

Motivasi (X3.1)
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Persepsi (X3.2)

Proses Belajar (X3.3)

3.6 Data Operasional Variabel

Tabel 3.1 Data Operasional Variabel
Variabel Sub Variabel Definisi Indikator Skala Skala

Perilaku
Konsumen (X)

Faktor Pribadi
(X1)

Karakteristik pribadi
menjadi faktor penentu
dalam pembelian, sejumlah
karakteristik pribadi seperti
usia, tahap siklus hidup,
pekerjaan dan kemampuan
ekonomi mempengaruhi
produk atau merek yang
dibeli.

1. Situasi ekonomi
2. Pekerjaan
3. Gaya hidup

Likert

Faktor Sosial
(X2)

Pembagian kelompok
masyarakat yang relatif
permanen dan relatif teratur
dimana anggota-
anggotanya
memiliki nilai, minat, dan
perilaku yang serupa.

1. Kelompok
referensi

2. Peran dan status
3. Keluarga

Likert

Faktor
Psikologi (X3)

faktor yang berpengaruh
dalam mengambil
keputusan karena
konsumen selalu
dipengaruhi oleh motivasi,
persepsi, pembelajaran, dan
memori yang ada dalam
dirinya ketika mengambil
keputusan

1. Motivasi
2. Persepsi
3. Proses Belajar

Likert

Keputusan
Pembelian

-

Suatu proses penilaian dan
pemilihan dari berbagai
alternatif sesuai dengan
kepentingan tertentu
dengan menetapkan suatu
pilihan yang dianggap
paling menguntungkan.

1. Situasi ekonomi
2. Pekerjaan
3. Gaya hidup
4.Kelompok

referensi
5. Peran dan Status
6. Keluarga
7. Motivasi
8. Persepsi
9. Proses Belajar

Likert

Sumber: Setiadi, 2003 dan Kotler dan Amstrong, 2006

Definisi operasional variabel menurut Sugiyono (2001:30) merupakan suatu definisi

yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan



45

kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

variabel tersebut.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan

yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001:31). Variabel penelitian dibedakan menjadi 2

jenis, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

3.7 Teknik Pengukuran Data

Skala pengukuran digunakan sebagi acuan untuk menentukan panjang pendeknya

interval dalam menghasilkan data kuantitatif. Skala dalam penelitian ini

menggunakan skala likert. Menurut Suliyanto (2005:23), skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.

Skala likert, memiliki gradasi dan sangat positif sampai dengan negatif.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai

berikut:

a. Sangat setuju diberi skor 5

b. Setuju diberi skor 4

c. Netral diberi skor 3

d. Tidak setuju diberi skor 2

e. Sangat tidak setuju diberi skor 1
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3.8 Uji Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kemampuan suatu alat pengukur itu dapat

mengukur apa yang ingin diukur Umar (2004: 133). Bila peneliti menggunakan

kuesioner dalam pengumpulan data penelitiannya, maka kuesioner yang disusunnya

harus mengukur apa yang ingin diukur.

Faktor analisis yang digunakan adalah:

- Kaiser Meyer Oikin (KMO)

Menurut Hair (2006) uji KMO (Kaiser Meyer Oikin) bertujuan untuk mengetahui

apakah semua data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan. Apabila

nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan

jumlah data telah cukup difaktorkan.

- Loading Factor

Loading factor adalah besar korelasi antara indikator dengan konstruk latennya.

Pada banyak penelitian sosial, pengukuran suatu konstruk sangat sering dilakukan

secara tidak langsung melalui indikator-indikatornya. Indikator dengan loading

factor yang tinggi memiliki konstribusi yang lebih tinggi untuk menjelaskan

konstruk latennya. Sebaliknya pada indikator dengan loading factor rendah

memiliki konstribusi yang lemah untuk menjelaskan konstruk latennya. Menurut

Hair (2010, 777) Pernyataan dikatakan valid apabila factor loading lebih besar dari

0,5.
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3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah pengujian untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator

dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

terhadap pertanyaan menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dengan cara one shot

(pengukuran sekali saja). Pengukuran hanya dilakukan dengan pertanyaan lain

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika

nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Hair, 2006:168) dan nilai Croanbach’s Alpha if Item

Deleted tidak melebihi nilai Croanbach’s Alpha maka dapat dinyatakan intrument

dalam penelitian reliabel.

3.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian, maka untuk mengetahui faktor

manakah yang paling dominan memengaruhi keputusan konsumen digunakan model

analisis regresi linier berganda. Adapun model analisis linier berganda adalah :

Y :+ 1 1+ 2 2+ 3 3+

Keterangan :

Y = Keputusan konsumen

= Konstanta pada 1,X2, 31…… 3= Koefisien parameter regresi1 = Faktor Sosial2 = Faktor Pribadi3 = Faktor Psikologi

e = error



48

3.10 Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji-F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel yang di masukan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Ho : b1, b2, b3 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel (X1, X2, X3) yaitu perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian

pada variabel terikat (Y).

H1 : b1, b2, b3 ≠ 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel (X1, X2, X3) yaitu berupa perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian

yaitu pada variabel terikat (Y). kriteria pengambilan keputusan :

H0 diterima jika t hitung < F tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < F tabel, pada  =5 %

2 . Uji t

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap

variabel terikat.

Ho : b1 = b2 =b3 =0
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Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel (X1, X2, X3) yaitu berupa faktor sosial, pribadi, psikologis terhadap

keputusan konsumen yaitu variabel terikat (Y).

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

(X1, X2, X3) yaitu berupa faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis

terhadap keputusan pembelian yaitu variabel terikat (Y). kriteria pengambilan

keputusan :

H0 diterima jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

3. Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat

diketahui melalui nilai koefisien determinasi dan ditunjukkan oleh nilai adjusted r

square (Sugiyono, 2012:255).


