
 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

3.1 Metode Penelitian  

 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto 

(2002: 54), penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

 

3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menyebar kuisioner 

penelitian, untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

b. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari 

fakta yang sebenarnya. Data sekunder dapat bersumber dari berbagai 

dokumen, arsip, internet dan sumber lain yang relevan dan dapat diterima. 
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3.3 Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Toko yang menjadi konsumen Semen 

Baturaja di Bandar Lampung, dengan jumlah 116 Toko. Pertimbangnnya adalah 

konsumen dari pihak pemilik toko merupakan kelompok konsumen yang secara 

kontinyu atau terus menerus melakukan pembelian semen, dibandingkan dengan 

konsumen perseorangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Data Toko Konsumen Semen Baturaja di Bandar Lampung 

No Lokasi Populasi Toko Sampel Toko 

1 Panjang  11 5 

2 Tajung Karang  24 8 

3 Teluk Betung 11 7 

4 Gedong Air 4 2 

5 Kemiling  9 2 

6 Pasar Tamim  2 1 

7 Pasar Tugu 3 1 

8 Antasari 8 3 

9 Sukabumi 7 2 

10 Way Halim 10 6 

11 Kota Sepang 3 1 

12 Kedaton  12 8 

13 Tanjung Senang 4 2 

14 Way Kandis  4 2 

15 Raja Basa  2 2 

16 Sukarame  2 2 

Jumlah 116 54 

 

Sumber: PT Semen Baturaja di Bandar Lampung Tahun 2013 

 

Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 
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n  

Keterangan:  

n = Banyaknya unit sampel 

N = Banyaknya unit Populasi 

d = taraf nyata 0,1 

1 = bilangan konstan (Sugiyono, 2005: 68). 

Berdasarkan rumus di atas maka besarnya sampel adalah:  

1)1,0( 116

116
2 

n  = 
1)01,0( 116

116


 =

1 1,16

116


 = 

2,16

116
= 53.70 

 

Dengan demikian maka besarnya sampel penelitian ini adalah 53, 70 dibulatkan 

menjadi 54 toko. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 5. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Variabel Subvariabel Definisi 

Operasional 

Indikator Ukuran Skala 

Bauran 

Pemasaran 

(Variabel X)  

Produk 

(Product) 

Bauran produk 

adalah kebijakan 

yang ditempuh 

perusahaan 

dengan cara 

memciptakan 

produk yang 

berkualitas, 

memiliki ciri khas 

dan daya tahan 

yang baik  

(1) Produk semen sesuai 

dengan harapan 

pelanggan  

(2) Ciri khas produk 

semen yang mudah 

diingat 

(3) Kemasan produk 

semen yang baik 

(4) Berat produk semen 

sesuai dengan 

ukuran pada 

kemasan 

(5) Daya tahan produk 

semen 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah  
Sangat Rendah 

Likert 
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Harga 

(Price) 
Bauran harga 

adalah kebijakan 

yang ditempuh 

perusahaan 

dengan cara 

menetapkan harga 

yang terjangkau 

oleh pelanggan 

dan bersaing 

dengan kompetitor 

(1) Harga produk semen 

terjangkau oleh 

pelanggan  

(2) Harga sesuai dengan 

kualitas produk 

semen 

(3) Harga produk semen 

bersaing dengan 

kompetitor 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah  
Sangat Rendah 

Likert 

Distribusi 

(Place) 

 

 

 

 

 

Bauran distribusi 

adalah kebijakan 

yang ditempuh 

perusahaan 

dengan melakukan 

distribusi produk 

sehingga mudah 

didapatkan 

pelanggan 

(1) Kemudahan 

pelanggan 

mendapatkan produk  

(2) Ketersediaan produk 

semen di tingkat 

agen  

(3) Ketersediaan produk 

semen di tingkat 

pengecer  

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah  
Sangat Rendah 

Likert 

Promosi 

(Promotion) 
Bauran promosi 

adalah kebijakan 

yang ditempuh 

perusahaan 

dengan cara 

mempromosikan 

produk melalui 

media cetak dan 

elektronik 

(1) Promosi dengan 

menggunakan media 

cetak 

(2) Promosi dengan 

menggunakan media 

elektonik  

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah  
Sangat Rendah 

Likert 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Variabel Y) 

Rasa puas 

pelanggan 

terhadap 

bauran 

pemasaran 

PT Semen 

Baturaja 

Rasa puas 

pelanggan 

terhadap bauran 

pemasaran PT 

Semen Baturaja 

yang meliputi 

produk, harga, 

distribusi dan 

promosi  

1) Kepuasan 

konsumen pada 

kualitas produk 

2) Kepuasan 

konsumen pada 

harga produk 

3) Kepuasan 

konsumen pada 

saluran distribusi 

produk 

4) Kepuasan 

konsumen pada 

promosi produk 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah  
Sangat Rendah 

Likert 

 

 

 



 35 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  

 

1. Kuisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian kuisioner 

terhadap konsumen yang telah ditentukan. 

2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk 

mengetahui konsep- konsep yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu data 

juga diperoleh berbagai jurnal, arsip dan sumber dokumen lain.  

 

 

3.6 Uji Persyaratan Instrumen Penelitian  

 

3.6.1 Uji Validitas  

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

ketepatan suatu instrumen. Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini 

digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

  

     2222  

 




xyr  

Keterangan : 

xyr Koefesien korelasi antar variabel X dan Y 

N   = Jumlah Sampel 

X   = Skor item ke i 

Y   = total skor item  

(Sudjana, 2002: 369) 

 

Kriteria uji, apabila hitungr > tabelr  maka pengukuran tersebut valid, tetapi apabila 

hitungr < tabelr  maka pengukauran angket tersebut tidak valid.  
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3.6.2 Uji Realibilitas  

Realibilitas 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 realibilitas mengguanakan rumus Alpha yaitu : 
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Keterangan : 

11r  =  realibilitas instrumen 

 i    =  jumlah varians skor tiap item 

k  =  banyaknya item  
2t  =  varians total 

( Arikunto Suharsimi, 2002:171) 

 

Kriteria uji, apabila nilai alpha > tabelr  maka instrumen atau alat ukur dinyatakan 

reliabel atau sebaliknya.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif digunakan dengan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil 

perhitungan yang dilakukan dengan berdasar pada teori atau konsep yang 

digunakan. 

2. Analisis Kuantitatif 

 

Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk (X1), 

Harga (X2), Distribusi (X3) dan Promosi (X4) terhadap kepuasan pelanggan 

(Y), digunakan dengan rumus Regresi Linier Ganda sebagai berikut:  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 

 

Keterangan: 

Y = Kepuasan Pelanggan  

a = Nilai Konstanta 

bt = Koefesien Regresi 

X1 = Produk  

X2 = Harga  

X3 = Distribusi  

X4 = Promosi  (Sugiyono, 2002: 226) 

 

Pengujian hipotesis simultan dilakukan dengan menggunakan Uji F, yaitu 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf kepercayaan 95%. 

Ketentuan yang dipakai adalah:  

a.    Jika F hitung > F tabel maka Ho diterima, Hi ditolak. Berarti ada pengaruh 

signifikan variabel X1, X2, X3 dan X4,   terhadap variabel Y. 

b.    Jika F hitung < F tabel maka Ho ditolak, Hi diterima. Berarti tidak ada 

pengaruh signifikan variabel X1, X2, X3 dan X4,   terhadap variabel Y. 

 

Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan menggunakan Uji t, yaitu 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf kepercayaan 95%. 

Ketentuan yang dipakai adalah:  

a. Jika t hitung > t tabel maka Ho diterima, Hi ditolak. Berarti ada pengaruh 

signifikan variabel X1, X2, X3 dan X4,   terhadap variabel Y. 

b. Jika t hitung < t tabel maka Ho ditolak, Hi diterima. Berarti tidak ada 

pengaruh signifikan variabel X1, X2, X3 dan X4,   terhadap variabel Y. 

 


