
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif.  

Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian secara 

verbal, sistematis, faktual, dan akurat mengenai ciri-ciri dan hubungan yang 

terjadi diantara subvariabel dan suatu variabel maupun antar variabel.  Sedangkan 

pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data di lapangan.  Agar tujuan 

penelitian dapat dicapai sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan, maka 

data dan informasi mengenai pelanggan teh Gunung Dempo akan dikumpulkan 

melalui metode penelitian survey.  Menurut  Sumarwan dkk  (2013; 32),  survey 

adalah desain penelitian yang mengumpulkan data dari sejumlah sampel 

responden yang dipilih dari sebuah populasi.  Data dikumpulkan dengan 

menggunakan instrument kuesioner.  Kuesioner disusun secara terstruktur. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 

 

3.2.1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) 

 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca buku 

atau literature/karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan 

tesis ini. 
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3.2.2 Penelitian Lapangan (Field Reseach) 

 

Penelitian lapangan dipergunakan untuk mendapatkan data primer dari objek 

penilaian.  Metode penelitian lapangan langsung, yang digunakan untuk 

memperoleh data pokok adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara dengan pihak terkait terutama responden terpilih dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden terpilih yang 

merupakan pelanggan Teh Celup Gunung Dempo. 

3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui catatan-catatan yang telah 

didokumentasikan oleh pihak lain seperti dokumen dari Koperasi Karyawan 

Ruwa Jurai Kelompok Usaha Kantor Pusat (Kopkar RJ KU Kanpus) PTPN 

VII (Persero). 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

 

3.3.1 Populasi 
 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi perhatian 

pengamatan dan penyedia data (Nurgiyantoro, Burhan dkk, 2012; 21).  Populasi 

dalam penelitian ini adalah jumlah pelanggan Teh Celup Gunung Dempo yang 

aktif  membeli Teh Celup Gunung Dempo di Koperasi Karyawan Kelompok 

Usaha  Kantor Pusat  (Kopkar KU Kanpus) PTPN VII (Persero) pada tahun 2012 

sebanyak 479 orang.  Namun demikian dalam penelitian ini yang akan diambil 

sebagai  sampel dipilih secara non random (Slovin dalam Chairiza, 2012). 
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3.3.2 Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Jika n adalah jumlah elemen sampel dan N 

adalah jumlah elemen populasi, maka n < N (n lebih kecil dari N) (Supranto, J, 

2008; 23).  Menurut Sudjana (2005; 161) Sampel adalah sebagian yang diambil 

dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu.   

 

a. Besar Sampel  

 

Sampel dapat ditarik sebagai bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi 

yang mewakili populasinya.  Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan pada 

sebagian populasi (sampel).  Besar sampel yang diambil mengacu pada pendapat 

Slovin dalam Chairiza (2012; 36) dengan rumus sebagai berikut : 

 

n =     N 

      1 + n €
2
 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi periode Desember 2012 

€ = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang  masih dapat ditolerir.  
 

 

Jika dalam penelitian ini menggunakan presisi sebesar 10 % maka ukuran sampel 

minimal yang akan diteliti dari populasi sebanyak 479 orang pelanggan teh celup 

Gunung Dempo aktif di Koperasi Karyawan Kelompok Usaha  Kantor Pusat  

(Kopkar KU Kanpus) PTPN VII (Persero) adalah sebesar : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

n= 82,72884 
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Dengan menggunakan presisi sebesar 10% maka hasil perhitungan sampel adalah 

sebesar 82,72884 orang pelanggan aktif dan dibulatkan menjadi 83 orang 

pelanggan Teh Celup Gunung Dempo yang membeli di Koperasi Karyawan Ruwa 

Jurai Kelompok Usaha Kantor Pusat (Kopkar RJ KU Kanpus) PTPN VII 

(Persero). 

 

 

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 

 

 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan purposive sampling 

yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu (Siregar, Syofian, 2013;60) dan judjment sampling. 

 

Jumlah pelanggan Teh Celup Gunung Dempo yang akan menjadi sampel 

penelitian adalah 83 orang yang mempunyai kriteria yaitu telah menjadi 

pelanggan Teh Celup Gunung Dempo melalui Kopkar RJ KU PTPN VII 

(Persero).  

 

3.4 Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel X dan Variabel Y.  

Variabel X menjadi variabel bebas adalah Bauran Pemasaran.  Variabel ini terdiri 

atas produk (product) (X1), harga (price) (X2), saluran distribusi/saluran 

pemasaran (place) (X3) dan promosi (promotion) (X4).  Variabel Y menjadi 

variabel terikat adalah Keputusan Membeli Teh Celup Gunung Dempo.  
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Tabel 3.1  Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel / Sub-

Variabel 

Definisi Indikator Skala  

(1) (2) (3) (4) 

 

I.Variabel: 

Bauran 

Pemasaran 

(X) 

 

Menurut Assauri (2012), 

Bauran pemasaran 

merupakan sekumpulan 

keputusan tentang harga, 

produk, saluran distribusi, 

komunikasi dan 

manajemen hubungan 

pelanggan yang 

merupakan 

pengimplementasian 

strategi pemasaran, 

sehingga dapat dikatakan 

bahwa bauran pemasaran 

merupakan strategi, 

taktik, instrument, atau 

alat pemasaran yang 

tersedia guna 

mempengaruhi pembeli. 
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Variabel / Sub-

Variabel 

Definisi Indikator Skala  

(1) (2) (3) (4) 

Sub-Variabel  X : 

1. Produk    

    (Product) 

       (X1) 

 

 

 

 

 

 

Produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan 

kepada pasar untuk 

memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, 

orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan 

ide (Kolter dan Keller, 

2009 : 4) 

-  

- -  Merek 

- -  Kemasan   

-     produk teh  

- -  Warna teh  

- -  Aroma teh  

- -  Rasa teh 

 

Ordinal 

 

2. Harga  

    (Price) 

       (X2) 

 

 

Harga adalah salah satu 

elemen bauran pemasaran 

yang menghasilkan 

pendapatan ; elemen lain 

menghasilkan biaya 

(Kolter dan Keller, 2009 : 

67) 

 

 

 

 

-  

- - Tingkat harga 

-    teh yang    

-    ditawarkan  

- - Perbandingan  

-   dengan harga  

-    teh celup  

-    sejenis dari  

-    merek berbeda 

- - Keterjangkauan  

-   harga produk teh. 

- - Proses tawar  

-   menawar 

- - Potongan harga  

produk teh 

 

Ordinal 
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Variabel / Sub-

Variabel 

Definisi Indikator Skala  

(1) (2) (3) (4) 

3. Saluran 

distribusi/ 

pemasaran 

(Place) 

(X3) 

 

Saluran pemasaran adalah 

sekelompok organisasi 

yang saling bergantung 

dan terlibat dalam proses 

pembuatan produk atau 

jasa yang disediakan 

untuk digunakan atau 

dikonsumsi.  Saluran 

pemasaran merupakan 

seperangkat alur yang 

diikuti produk atau jasa 

setelah produksi, berakhir 

dalam pembelian dan 

digunakan oleh pengguna 

akhir (Kotler dan Keller; 

2009;106). 

- Jarak lokasi 

pembelian 

- Tempat penjualan 

- Ketersediaan teh  

setiap cakupan 

distribusi   

- Produk tidak 

terlambat 

distribusinya 

- Tersedia sewaktu-

waktu 

- Saluran Distribusi 

membebani harga 

akhir teh celup 

 

Ordinal 

4. Promosi 

(Promotion) 

(X4) 

 

Promosi penjualan adalah 

bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari 

koleksi alat insentif, 

sebagian besar jangka 

pendek, yang dirancang 

untuk menstimulasi 

pembelian yang lebih cepat 

atau lebih besar atas produk 

atau jasa tertentu oleh 

konsumen atau perdagangan 

(Kotler dan Keller; 2009; 

219) 

- Media promosi 

elektronik 

- Pengenalan 

produk dari 

penjual 

- Daya tarik isi 

pesan 

- Kesederhaan isi 

pesan 

- Informasi 

manfaat 

Ordinal 
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Variabel / Sub-

Variabel 

Sub-Variabel dan 

definisi 

Indikator Skala  

(1) (2) (3) (4) 

II. Variabel 

Keputusan 

Membeli Teh 

Gunung Dempo 

    (Y) 

Menurut Purnomohadi, 

Eri  dalam Sumarwan, 

dkk (2012; 199), 

pengambilan keputusan 

konsumen merupakan 

salah satu aspek yang 

penting di dalam 

pemasaran karena 

konsumen akan 

melakukan pembelian 

atau tidak melakukan 

pembelian berdasarkan 

keputusan yang mereka 

tetapkan.  Keputusan 

konsumen terkait erat 

dengan informasi yang 

dimiliki konsumen dan 

berbagai faktor yang 

dipengaruhi oleh 

pengetahuan konsumen 

tentang produk yang akan 

dibelinya.   

- Inisiatif membeli 

- Pencarian 

informasi 

- Kepuasan 

- Rekomendasi 

- Pembelian ulang 

Ordinal 
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3.5 Pengujian Instrument Penelitian 

 

3.5.1  Uji Validitas Kuesioner 

 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, Syofian, 2013; 75). Validitas (validity, 

kesahihan) berkaitan dengan permasalahan ‘apakah instrument yang dimaksudkan 

untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang 

akan diukur tersebut (Nurgiyantoro, Burhan dkk, 2012; 338).   

 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2012; 348) Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.  Suatu 

instrument yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat 

validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang valid.  Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur/diinginkan.   

Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti. 

  

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antar masing-masing butir 

pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat.  Untuk uji validitas pada 

penelitian ini digunakan 30 orang reaponden sebagai sampel untuk mengisi butir-

butir pertanyaan dari kuesioner. 

 

Penentuan validitas pada penelitian ini menggunakan Validitas Konstruk 

(Construct Validity) karena menurut Fraenkel, Jack dalam Siregar, Syofian (2013; 

77), merupakan yang terluas cakupannya disbanding validitas lainnya karena 

melibatkan banyak prosedur, termasuk validitas isi dan validitas kriteria. Suatu 

instrument penelitian dikatakan valid, bila : 

1.  Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3. 

2. Koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n-2) , n = jumlah sampel. 
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3. Nilai sig < α . 

 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik korelasi 

product moment, yaitu : 

 

rhitung  =               n (∑ XY) - (∑X) (∑Y)      . 

     √ [n (∑X
2
) – (∑X)

2
] [n (∑Y

2
) – (∑Y)

2
] 

 

Keterangan : 

n  = jumlah responden 

X = skor variabel (jawaban responden) 

Y = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1.  Jika rhitung > rtabel, maka kuesioner valid. 

2. Jika rhitung < rtabel, maka kuesioner tidak valid. 

 

Untuk menghitung uji validitas menggunakan bantuan SPSS for Windows 20.   

Berdasarkan perhitungan SPSS, hasil uji validitas kuesioner yang akan digunakan 

dalam penelitian ini sesuai tabel correlations yang dianalisis,  menunjukkan 

semua butir pertanyaan untuk variabel produk, harga, saluran distribusi dan 

promosi serta keputusan pembelian adalah valid, karena nilai rhitung lebih besar 

dari ttabel = 0,361 (taraf significant 5%).  Dalam hal ini yang menjadi sampel ada 

30 orang responden.  Perhitungan SPSS terlampir. 

 

3.5.2  Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, syofian, 2013; 

87).   
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Reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrument dapat mengukur 

sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu (Nurgiyantoro, Burhan 

dkk, 2012). 

 

Metode Alpha Cronbach sangat umum digunakan untuk menghitung reliabilitas 

suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah maupun ya atau tidak, 

melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur 

sikap atau perilaku (Siregar, Syofian,2013;89).  Tahapan perhitungan uji 

reliabilitas dengan menggunakan teknik alpha croncach, yaitu : 

a. Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan, dengan rumus : 

σ2 
= ∑ X2 

– (∑Xi)
2
 

             n 

  n 

b. Menentukan nilai varian total, dengan rumus : 

σ2 
= ∑ X2 

– (∑X)
2
 

             n 

  n 

c. Menentukan reliabilitas instrument, dengan rumus : 

r11 = [   ] [1-      ]  

Keterangan : 

n     =   Jumlah sampel 

Xi       =   Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

∑ X =   Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

σ2 
   =  Varian total 

  

          = Jumlah varian butir 

 

k      = Banyaknya jumlah pertanyaan 

r11
 
    = Koefisien reliabilitas instrumen 

i i 

t 

  k 

k-1 

∑σ2 

         b  
σ2

 t 
 

t 

∑σ2 

         b   
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Dengan tingkat kesalahan α = 5% (tingkat kepercayaan 95%), maka : 

Bila r hitung > r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel. 

Bila r hitung < r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

Jika nilai Alpha Cronbach > 0,70 berarti alat ukur (kuesioner) tersebut reliabel 

(Ghozali, 2004 dalam Chairiza, 2012). 

  

Untuk menghitung uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach menggunakan 

bantuan SPSS for Windows 20.  Berdasarkan perhitungan SPSS, hasil uji 

reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach pada kuesioner yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena r hitung > r tabel,  nilai Alpha 

Cronbach  > 0,70 berarti alat ukur (kuesioner) tersebut reliabel.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 
 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

 

Analisis kualitatif dilakukan melalui uraian-uraian dengan membandingkan secara 

teori terutama teori manajemen pemasaran yang menjelaskan tentang bauran 

pemasaran dan perilaku pembelian teh celup Gunung Dempo yang merupakan 

respon terhadap produk teh yang timbul setelah pelanggan melakukan konsumsi 

dan melakukan penilaian terhadap produk teh yang diterimanya. 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, 

mensistematisir dan bahkan memproduksi makna oleh si peneliti atas apa yang 

menjadi pusat perhatiannya (Siregar, Syofian, 2013;144).   

 

Analisis kualitatif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci dengan 

interprestasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis.  Dalam hal 

ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterprestasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau 

dijelaskan.  Dimana data yang diperoleh dari efektivitas penelitian dianalisis 
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dengan menggunakan analisis statistik inferensial.  Analisis statistik deskriptif 

dilakukan dengan mendeskriptifkan semua data dari semua variabel dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan kemudian mentabulasikan hasilnya dalam bentuk tabel 

yang kemudiandiberikan interprestasi terhadap data pada tabel tersebut.  

Pengukuran tingkat jawaban responden dilakukan dengan menggunakan skala 

Likert 5 tingkat/point (Tjiptono, Fandi dalam Chairiza; 2012).  Pengukuran 

dengan menggunakan skala Likert memiliki kelebihan dalam keragaman skor 

(variability of scorer), sehingga konsumen dalam hal ini dapat mengekspresikan 

tingkat pendapat mereka terhadap pelayanan yang mereka terima bisa mendekati 

kenyataaan yang sebenarnya. 

 

Untuk memberikan nilai terhadap jawaban dalam kuesioner dalam penelitian ini 

dibagi menjadi lima tingkat alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan 

pemberian bobot nilai (skor) sebagai berikut : 

Sangat Setuju,  skor 5 

Setuju,   skor 4 

Netral,   skor 3 

Tidak Setuju,  skor 2 

Sangat Tidak Setuju,  skor 1 

 

3.6.2  Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Untuk mengetahui pengaruh produk, harga, saluran distribusi dan promosi 

terhadap keputusan membeli teh celup Gunung Dempo oleh konsumen Koperasi 

Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha PTPN VII (Persero), maka penulis 

menggunakan Analisis  Regresi Linier Berganda dengan model matematis, 

sebagai berikut : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  + b4X4 + et 
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Keterangan : 

Y = Keputusan membeli teh celup Gunung Dempo  

a = Konstanta 

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Tempat 

X4 = Promosi 

et = Error term 

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi 

 

3.6.3  Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Pengujian keberartian koefisien regresi secara menyeluruh menggunakan derajat 

kebebasan (df) = n – k – 1, pada tingkat kepercayaan 95%  dan α = 0,05 

(Maholtra, 2010 dalam Chairiza, 2012; 41). 

 

Kriteria pengambilan keputusan Uji F adalah sebagai berikut : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika  H hitung > F tabel 

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika  H hitung < F tabel 

 

3.6.4 Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

 

Menurut Malhotra (2010) dalam Chairiza (2012) Tujuan Uji t adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel dependen secara individual dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen.  Hipotesis nol (H0) yang akan diuji adalah 

uji parameter koefisien regresi (b1) sama dengan nol atau H0 = b1 = 0, artinya 

suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap 

variabel dependen.   
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Hipotesis alternatif (Ha) merupakan parameter suatu variabel yang lebih besar dari 

0 atau Ha = b1 > 0, artinya suatu variabel independen merupakan penjelasan yang 

signifikan terhadap variabel dependen.   

 

Pengujian keberartian koefisien regresi secara menyeluruh menggunakan Uji t 

dengan menggunakan derajat kebebasan (df) = n – k – 1, pada tingkat 

kepercayaan 95% dan α = 0,05. 

 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. H0 ditolak dan Ha diterima, jika t hitung > t tabel 

2. H0 diterima dan Ha ditolak, jika t hitung < t tabel 

 

Untuk menghitung Uji Signifikasi Simultan (Uji F) dan Uji Signifikasi Parsial 

(Uji t) Analisis Regresi Linear Berganda menggunakan bantuan SPSS for 

Windows versi 20.   


