
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory 

(tingkat penjelasan). Menurut Sugiyono (2011), Penelitian menurut tingkat penjelasan 

adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang 

diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. 

 

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka tipe penelitian ini adalah tipe penelitian 

asosiatif.Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang 

tertinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif 

(Sugiyono,2011). Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan 

dua variabel yaitu variabel independen Consumer Decision Model (CDM) Pesan 

Iklan (X1), Pengenalan Merek (X2), Keyakinan Konsumen (X3), Sikap Konsumen 

(X4), Niat Beli (X5), dan variabel dependen Keputusan Pembelian (Y). 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Margono (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut 

Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Reguler angkatan 2009 sampai 

2013 Universitas Lampung yang saat ini aktif menjalani perkuliahan. 

Target populasi adalah mahasiswa S1 reguler yang pernah menjadi konsumen rokok 

dan pernah melihat iklan rokok. Oleh karena jumlah target populasi mahasiswa yang 

pernah merokok tidak diketahui, maka pengambilan sampel menggunakan Non 

Probability Sampling yang merupakan teknik sampling yang memberikan peluang 

atau kesempatan yang tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. 

 

2. Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2011), Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Senada dengan 

itu, Margono (2010) mengemukakan bahwa Sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Beberapa hal dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan besarnya presentase 

sampel yaitu (Suparmoko,2007): 
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a. Bila populasi N besar, persentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat. 

b. Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30 

c. Sampel seyogyanya sebesar mungkin selama dana dan waktu masih dapat 

menjangkau. 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki yang merokok.Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 100 (seratus) mahasiswa. Penentuan 100 (seratus) 

mahasiswa ini karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 

 

Selain itu, besarnya sampel dapat ditentukan berdasarkan rumus (Djarwanto,2000) 

sebagai berikut: 

 
 

 

       

 
 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

Z          = Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel dari 

mean dihitung dalam satuan deviasi standar tertentu. 

E = Error/ kesalahan 

Dari nilai (level of significance) yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05. 

Diharapkan besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel tidak lebih dari 10 persen.  

 

 

 

Dengan rumusan diatas, jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut: 
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2 

=  96,04 

 
Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96,04 mahasiswa dan dibulatkan 

menjadi 100 mahasiswa. 

 

3. Teknik Sampling 

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan salah satu 

metode Non Probability Sampling, yaitu Convenience Sampling, di mana anggota 

populasi dapat dengan mudah dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2000). Setiap 

mahasiswa yang pernah merokok serta pernah melihat iklan rokok A Mild, dapat 

dengan mudah dijadikan sebagai anggota sampel. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Menurut Ronny (2007), Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber utamanya.  

 

Data primer adalah sumber utama dalam penelitian. Data yang diperoleh dari 

informan melalui penyebaran kuesioner dengan berisikan pertanyaan yang relevan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini harus dicari melalui 

responden.Sedangkan data sekunder merupakan “sumber data penelitian yang 
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diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan 

untuk mendukung data primer. Data ini diperoleh dengan mencari fakta yang 

sebenarnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket). 

Menurut Sugiyono (2009) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

responden untuk dijawabnya. Skala pengukuran kuesioner yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah skala likert. 

 

Menurut Sugiyono (2012), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi dari individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Fenomena sosial 

ini disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. 

Jawaban dari setiap instrumen yang mengguakan skala Likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain : 

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Instrumen penelitian 

yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk centang (checklist) 

ataupun pilihan ganda.  

 

Peneliti menggunakan skala likert karena skala ini menjabarkan nilai-nilai dari yang 

positif ke negatif, sebagai contoh peneliti menggunakan lima tingkatan skor 

diantaranya skor tertinggi yaitu 5, dan terendah yaitu 1. Skor 5 menunjukkan bahwa 
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konsumen sangat setuju terhadap pernyataan yang ada pada lembar kuesioner yang 

diberikan, skor 4 menunjukkan konsumen setuju terhadap pernyataan yang ada, skor 

3 menunjukkan konsumen lebih memilih jawaban netral atau ragu-ragu terhadap 

pernyataan tersebut, sedangkan skor 2 menunjukkan konsumen menjawab tidak 

setuju, dan skor 1 menunjukkan konsumen sangat tidak setuju dengan pernyataan 

yang ada pada lembar kuesioner tersebut. Berdasarkan penskalaan nilai diatas maka 

dapat kita lihat terdapat tiga kategori jawaban, diantaranya kategori jawaban positif, 

kategori jawaban netral, dan kategori jawaban negatif. Prosedur penyebaran 

kuesioner yaitu memberikan secara langsung kepada para responden dengan peneliti 

terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk memberikan kuesioner kepada target 

populasi dan penyebaran kuesioner dilakukan di Universitas Lampung. 

 

E. Definisi Konseptual 

 

Singarimbun dan Effendi (2000) mengemukakan definisi konseptual merupakan 

pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.  

Untuk memudahkan dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka definisi konseptual pada penelitian ini adalah: 

 

1. Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin 

besar persentase target tercapai, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dengan 

begitu, periklanan yang efektif dapat dilihat dengan tercapainya sasaran dan 

tujuan dari periklanan itu sendiri, yaitu diukur dari pesan yang ada dalam iklan 
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tersebut, pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen, niat beli, dan 

pembelian nyata yang dilakukan oleh konsumen. 

2. Menurut Durianto (2003), Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang 

bertujuan untuk membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan 

yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 

3. Consumer Decision Model adalah sebuah model yang memecah proses 

keputusan konsumen dalam 6variabel keputusan dasar yang harus diambil selama 

proses pembelian. (The Blackwell, Miniard, Engel Model,2001) 

4. Pesan iklan adalah ide atau berita yang dikomunikasikan atau yang disampaikan 

kepada audience melalui media iklan (Bovee,2002). Dalam menyampaikan 

pesan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah iklan 

yang kreatif, seperti: Gaya (Gaya hidup, fantasi, musik, dan sebagainya), nada 

(nada positif atau negatif), kata-kata (perlu menggunakan kata-kata yang mudah 

diingat dan menarik perhatian), dan format (seperti ukuran, warna, atau ilustrasi 

iklan). 

5. Kotler (2012) mendefinisikan Pengenalan merek sebagai bagian dari keseluruhan 

citra merek yang bersangkutan, yang dimengerti barangkali oleh banyak 

pelanggan, tetapi lebih menarik atau menjanjikan bagi sebagian konsumen 

dibanding bagi yang lain. 

6. Menurut Anoraga (2000) bahwa Keyakinan merupakan suatu gagasan deskriptif 

yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. 

7. Sikap merupakan suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang 

memberikan respon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan 
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secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang diberikan 

(Purnama, 2001). 

8. Niat beli adalah kecenderungan konsumen untuk bertindak terhadap sebuah 

obyek dan secara umum diukur dari niat beli konsumen (Kim dan Chan-Olmsted, 

2004). 

 

F. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur 

(Singarimbun,2000). Untuk melihat operasionalisasi suatu veriabel harus diukur 

dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel yang 

dimaksud. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1. Variabel Operasional 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Pesan Iklan (X1) 

 

 

 

 

Pengenalan Merek (X2) 

 

 

Pesan Iklan adalah ide atau 

berita yang 

dikomunikasikan atau yang 

disampaikan kepada 

audience melalui media 

iklan, yang bersifat kreatif, 

menarik, berbeda dari yang 

lain, dan mudah diingat. 

 

Pengenalan merek adalah 

bagian dari keseluruhan 

citra merek yang 

bersangkutan, dan 

dimengerti oleh banyak 

a.   Kreatif 

b.   Menarik 

c.   Berbeda dengan yang 

lain 

d.   Mudah diingat 

 

 

 

 

a.   Atribut 

b.   Manfaat 

c.   Nilai 

d.   Budaya 

e.   Kepribadian 
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Keyakinan Konsumen 

(X3) 

 

 

 

 

 

Sikap Konsumen (X4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niat Beli (X5) 

 

 

 

 

 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

pelanggan, yang memiliki 

tingkat pengertian atribut, 

manfaat, nilai, budaya, dan 

kepribadian. 

 

Keyakinan konsumen adalah 

suatu gagasan deskriptif 

yang dianut oleh konsumen 

mengenai suatu objek, 

atribut, dan manfaatnya. 

 

Sikap merupakan ungkapan 

perasaan konsumen tentang 

suatu objek apakah disukai 

atau tidak,dan sikap juga 

bisa menggambarkan 

kepercayaan konsumen 

terhadap berbagai atribut 

dan manfaat dari objek 

tersebut. 

 

Niat beli merupakan suatu 

proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan 

oleh konsumen sebelum 

mengadakan pembelian atas 

produk yang ditawarkan 

atau yang dibutuhkan oleh 

konsumen tersebut. 

 

Keputusan Pembelian 

adalah proses pembelian 

yang nyata. 

 

 

 

 

 

a.Keyakinan 

b. Rasa Aman 

c. Informasi yang 

meyakinkan 

 

 

a.Penilaian  

b. Perasaan Emosional 

c. Konsistensi 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Pengenalan 

Kebutuhan 

b. Proses Informasi 

konsumen 

c. Evaluasi Merek 

 

 

 

 

a   Keputusan Merek 

b.Keputusan Pemasok 

c.  Keputusan Kuantitas 

d.  Keputusan Waktu 

e.  Keputusan Metode 

Pembayaran 
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G. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari: 

 

a. Editing 

Editing yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan 

menghilangkan keraguan data. Dalam hal ini mengedit sumber data yang 

didapat, membaca dan memahami apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak 

dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan 

yang ada, sehingga hasilnya dapat diyakini bahwa data tersebut benar-benar 

akurat, konsisten dengan informasi yang lain serta lengkap. 

b. Tabulasi 

Tabulasi merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara 

memasukkan data kedalam tabel untuk memudahkan dalam pengamatan dan 

evaluasi. 

c. Interpretasi 

Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel  dianalisis dengan teknik statistik 

dengan hasil yang diinterpretasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-

kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. 
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H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas terdiri dari validitas eksternal dan validitas internal.Validitas eksternal 

menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisir 

ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas internal menunjukkan 

kemampuan dari instrument penelitian yang mengukur apa yang seharusnya diukur 

suatu konsep Hartono (2008). 

Validitas internal terdiri atas validitas kuantitatif dan validitas konstruk.Validitas 

kuantitatif terdiri atas validitas tampang (face validity) dan validitas isi (content 

validity). Validitas tampang menunjukkan bahwa item-item mengukur suatu konsep 

jika dari penampilan tampangnya seperti mengukur konsep tersebut.  Validitas isi 

menunjukkan bahwa item-item di instrument mewakili konsep yang diukur. Uji 

validitas digunakan untuk menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan 

dengan skor total dengan rumus korelasi product moment Singarimbun dan Effendi 

(2008). 

   
      (  )(  )

√(      (  )   (      (  ) )
 

 

Keterangan: 

r  =  Koefisien korelasi 

Y=  Nilai total skor 
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X=  Skor indikator empiris penelitian 

n  = Jumlah sampel 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid 

Berikut ini adalah uji validitas setiap variabel: 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pesan Iklan (X1) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,645 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,685 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,319 0,300 Valid 

Item Pernyataan 4 0,566 0,300 Valid 

Item Pernyataan 5 0,578 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Pengenalan Merek (X2) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,621 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,696 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,771 0,300 Valid 

Item Pernyataan 4 0,719 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Keyakinan Konsumen (X3) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,538 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,306 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,582 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Konsumen (X4) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,695 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,729 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,301 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Niat Beli (X5) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,824 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,640 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,721 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Butir Pernyataan rhitung rkritis Keterangan 

Item Pernyataan 1 0,923 0,300 Valid 

Item Pernyataan 2 0,810 0,300 Valid 

Item Pernyataan 3 0,894 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

 
Dari tabel diatas  dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid karena 

korelasi item tersebut lebih dari 0,300. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan tersebut 

valid, maka data tersebut akan digunakan pada analisis selanjutnya. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keterpercayaan, stabilitas atau kemantapan, konsistensi, 

prediktabilitas dan ketepatan atau akurasi dari suatu ukuran. Dalam penelitian ini, 

teknik uji Reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

     
 

   
   {  

   
  
} 

dimana: 

     = Nilai reliabilitas 

    = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

    = Varian total 
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k   = Jumlah item 

(Sumber: Sugiyono, 2007) 

Reliabilitas instrument pada penelitian ini dihitung dengan rumus Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS 16. Reliabilitas diukur berdasarkan data dari 100 

responden, yang terdiri dari 5 item pernyataan pesan iklan yang valid, 4 item 

pernyataan pengenalan merek yang valid, 3 item pernyataan keyakinan konsumen 

yang valid, 3 item pernyataan sikap konsumen yang valid, 3 item pernyataan niat beli 

yang valid, dan 3 item pernyataan keputusan pembelian yang valid. Instrumen 

penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih dari atau sama dengan 0,36. 

Keseluruhan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel 
Indeks 

Reliabilitas 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Pesan Iklan (X1) 0,454 0,361 Reliabel 

Pengenalan Merek 

(X2) 
0,638 0,361 Reliabel 

Keyakinan Konsumen 

(X3) 
0,580 0,361 Reliabel 

Sikap Konsumen (X4) 0,602 0,361 Reliabel 

Niat Beli (X5) 0,567 0,361 Reliabel 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
0,837 0,361 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2014 
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Berdasarkan dari hasil perhitungan yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah reliabel karena nilai koefisien 

alpha X1, X2, X3, X4, X5, dan Y lebih besar dari 0,361. Oleh karena itu berdasarkan uji 

coba instrument ini sudah valid dan reliabel seluruh item pernyataannya, maka data 

penelitian dapat digunakan lagi pada analisa selanjutnya. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

 

Dalam pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah variabel-variabel 

penelitian memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi antara lain data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak 

mengandung multikoloniaritas dan heterokidastisitas. Oleh karena itu sebelum 

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu 

pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: 

 

a. Uji Normalitas 

 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujjian 

normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi secara 

normal. Maksud terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk 

distribusi normal. Data dengan distribusi normal akan memusat pada nilai rata-rata 

dan median. Untuk mengetahui bentuk distribusi dapat menggunakan grafik distribusi 

dan analisis statistik. Pada data yang terdistribusi secara normal grafik akan 
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mengikuti pola distribusi normal dimana bentuknya menyerupai lonceng. Sedangkan 

analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan (Purbayu Budi 

dan Ashari, 2005) 

 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian asumsi yang menyatakan bahwa variabel 

independen baru terbebas dari gejala multiklinearitas. Gejala multikolinearitas adalah 

gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukan dengan korelasi yang 

signifikan antar variabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas salah 

satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dai 

model regresi sehingga dapat dipilih model yang paling baik. Untuk melihat gejala 

multikolinearitas kita dapat melihat dari hasil Collienarity Statistics. Hasil VIF yang 

lebih besat dari 1 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF 

yang mendekati 1 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Purbayu Budi 

dan Ashari,2005) 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedasitas adalah suatu pengujian terhadap asumsi dalam regresi dimana 

varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam 

regresi salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak 

samaini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varian dari residual. 

Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterodastisitas, sedangkan 
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adanya gejala residual yang sama dari suatu pengamatan ke pengamatan lain disebut 

dengan homokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heterokadastisitas ini adalah 

dengan melihat penyebaran dari varians residual (Purbayu Budi dan Ashari, 2005). 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Menurut Sugiyono (2010) Analisis linier digunakan untuk memprediksikan seberapa 

jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di 

manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Bentuk persamaan dari regresi linier 

berganda pada penelitian ini adalah: 

 

Y = α + β1PI + β2PM +β3KK +β4SK +β5NB +   

Keterangan : 

Y  = Keputusan Pembelian  

α  = konstanta 

β1- β5 = koefisien regresi 

PI   = Pesan Iklan 

PM  = Pengenalan Merek 

SK   = Sikap Konsumen 

NB  = Niat Beli 

     = error term  

 

3. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi pada uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase pemberian pengaruh bersamaan variabel-variabel bebas terhadap variabel 
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terikat. Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen Pesan Iklan (X1), Pengenalan Merek (X2), Keyakinan Konsumen 

(X3), Sikap Konsumen (X4), dan Niat Beli (X5) berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) Keputusan Pembelian. 

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

KD = r² x 100% 

 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi R² 

r² = Koefisien korelasi 

Perhitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi pearson 

(Sugiyono, 2007). 

Tabel 9. 

Ukuran Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,39 Rendah 

0,0-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 
  Sumber : Sugiyono(2011) 

 

4. Pengujian Hipotesis 

 

Menurut Umar (2008) hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu 

hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga menuntun/mengarahkan 

penyelidikan selanjutnya. Rancangan pengujian hipotesis dinilai dengan penetapan 
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hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji 

statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan 

kesimpulan. 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (Ha) menunjukan adanya 

pengaruh antara variabel independen dan dependen. 

Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh antara variabel independen (x) yaitu pesan iklan, pengenalan merek, 

keyakinan konsumen, sikap konsumen, dan niat beli terhadap keputusan pembelian 

sebagai variabel dependen (y), hipotesis yang diuji dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji Statistik t) 

 

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari varibel-variabel bebas (x) 

terhadap variabel terikat (y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

i. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas pesan iklan terhadap 

keputusan pembelian. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

H0: ß1= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pesan iklan 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

H0: ß1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan pesan iklan terhadap 

keputusan pembelian pada iklan rokok. 
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ii. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas pengenalan merek terhadap 

keputusan pembelian. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

H0: ß1= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengenalan merek 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

H0: ß1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan pengenalan merek 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

iii. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas keyakinan konsumen 

terhadap keputusan pembelian. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

H0: ß1 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan keyakinan 

konsumen terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

H0: ß1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan keyakinan konsumen 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

iv. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas sikap konsumen terhadap 

keputusan pembelian. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

H0: ß1 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan sikap konsumen 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 

H0: ß1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan sikap konsumen 

terhadap keputusan pembelian pada iklan rokok. 
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v. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas niat beli terhadap keputusan 

pembelian. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah: 

H0: ß1= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan niat beli terhadap 

keputusan pembelian pada iklan rokok. 

H0: ß1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan niat beli terhadap 

keputusan pembelian pada iklan rokok. 

 

vi. Menentukan tingkat signifikan 

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk)= n-1-k, untuk menentukan ttabel 

sebagai batas penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang 

digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan 

variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum 

digunakan dalam suatu penelitian. 

vii. Menilai thitung dengan mengetahui apakah variabel koefisien korelasi signifikan 

atau tidak dengan rumus: 

      √
     

(      )
 

dan 

      √
     

(      )
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Keterangan : 

r = koefisien parsial yang ditentukan 

n = jumlah sampel 

t = thitung 

 

viii. Kemudian dibuat kesimpulan mengenai diterima tidaknya hipotesis setelah 

dibandingkan antara thitung dan ttabel dengan kriteria: 

a. Tolak H0 jika thitung> ttabel pada alpha 5% untuk koefisien positif. 

b. Tolak H0 jika thitung < ttabel pada alpha 5% untuk koefisien negatif 

c. Tolak H0 jika nilai t-sign < a 0,05 

 

b. Pengujian hipotesis secara simultan (Uji Statistik F) 

Untuk menguji adanya hubungan antara variabel independen (x) secara simultan 

terhadap variabel dependen (y) maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik F dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas pesan iklan, 

pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen dan niat beli terhadap 

variabel dependen Keputusan Pembelian, 

H0 : 1,2  = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pesan 

iklan, pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap 

konsumen dan niat beli pada keputusan pembelian 

rokok A Mild. 
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Ha Ha 

Ho 

H0 : 1,2 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara pesan iklan, 

pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap 

konsumen dan niat beli pada keputusan pembelian 

rokok A Mild. 

2. Menentukan nilai signifikansi a yaitu 5% atau 0,05 dan derajat bebas (db=n-k-1), 

untuk mengetahui daerah Ftabel  sebagai suatu batas daerah penerimaan dan 

penolakan. 

a. Selanjutnya menghitung nilai Fhitung sebagai berikut: 

   
     

(    ) (     ) 
 

b. Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan kriteria: 

i. Tolak H0 jika Fhitung> Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien positif. 

ii. Tolak H0 jika Fhitung< Ftabel pada alpha 5% untuk koefisien negatif. 

iii. Tolak H0 jika nilai F-sign < a 0,05 

3. Menggambar daerah penerimaan dan penolakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan dan berlaku sebaliknya jika thitung 

jatuh didaerah penolakan, maka H0 ditolak. Kesimpulan pesan iklan, pengenalan 

merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen dan niat beli berpengaruh terhadap 

Keputusan pembelian. Tingkat signifikannya yaitu 5% ( =0,05), artinya jika 

hipotesis nol ditolak  dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil 

dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hasil ini menunjukkan 

adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara variabel-variabel tersebut. 


