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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 

Populasi  adalah sekelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, 

obyek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau 

menjadi obyek penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari 

unit populasi (Abdul, 2005:103). Menurut Suharsimi (2003:72) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.  

Populasi dalam rencana penelitian ini adalah seluruh pembeli Honda Jazz pada PT 

Honda Lampung Raya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

penarikan sampel secara tidak acak. Dalam penggunaan penarikan sampel secara 

tidak acak ini, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang dijadikan 

pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. 

Prosedur penarikan sampel secara tidak acak yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Abdul  (1995:158) purposive sampling adalah yang 

mendasarkan pada maksud-maksud tertentu dalam memilih anggota sampel. 

Pengambilan sampel berdasarkan atas karakteristik yaitu pembeli Honda Jazz dari 

tahun 2007 sampai saat penelitian dilakukan.  
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Menurut Gujarati (1997 ; 186) berpendapat jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan penelitian dengan obyek konsumen 100 sampel. Berdasarkan pendapat 

tersebut maka sampel penelitin ini sebanyak 100 sampel. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1 Studi Pustaka 

Dalam studi pustaka ini langkah pertama yang akan dilakukan adalah mempelajari 

literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

3.2.2 Penyebaran Kuesioner 

Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data 

sekunder dari para pemeli Honda Jazz pada PT Honda Lampung Raya. 

Pengukurannya didasarkan pada respon terhadap skala Likert. Agar data yang 

diperoleh benar menggunakan instrumen penelitian kuisioner menggunakan skala 

Likert 1 sampai dengan 5. Untuk memberikan nilai terhadap jawaban dalam 

kuesioner dibagi menjadi lima tingkat alternatif jawaban yang disusun bertingkat 

dengan pemberian bobot nilai (skor) sebagai berikut:  

Sangat Setuju skor              (5) 

Setuju skor              (4)  

Cukup Setuju skor              (3) 

Kurang Setuju skor              (2)  

Sangat Tidak Setuju skor  (1) 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dan definisi operasional variable terdapat pada Tabel 4 berikut 

ini. 

 

Tabel 4. Definisi Operasional variable dan Indikatornya 

Variabel Definisi Indikator Skala  

Produk Produk adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu untuk 

memenuhi keinginan atau 

kebutuhan (Kotler 2002 : 431) 

Kualitas 

Likert 
Irit bahan bakar 

Model 

Merek 

Harga Harga adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk 

dan pelayanan yang menyertainya 

(Stanton 2001:312) 

Harga sesuai 

mutu 

Likert 
Potongan harga 

Harga jual 

kembali 

Harga pesaing 

Promosi 

Promosi adalah : usaha 

memperkenalkan barang atau jasa 

agar konsumen tertarik untuk 

melakukan pembelian (Kotler 2002 

: 442) 

Iklan menarik 

Likert 

Potongan 

Penjualan 

Wiraniaga 

Publik relation 

Tempat 

Distribusi adalah kegiatan 

pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. (Tjiptono 

2000 : 163) 

Lokasi  

Likert 

Ruang pamer 

Ruang tunggu 

Penyerahan 

produk 

Orang People adalah orang yang melayani 

selama proses pemasaran 

berlangsung 

Sikap karyawan 

Likert 

Pengetahuan 

karyawan 

Kesediaan 

karyawan 

Tampilan 

fisik 

Sarana fisik yang menunjang proses 

pemasaran suatu produk atau jasa 

Tempat parkir 

luas 
 

Interior mewah  

Kebersihan sarana 

penunjang 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

Proses Prosedur yang harus dijlankan 

konsumen dalam rangka membeli 

atau mengkonsumsi suatu prosuk 

atau jasa 

Kecepatan 

pelayanan 
 

Kemudahan 

pemesanan 
 

Kemudahan 

pembelian 
 

Keputusa

n 

Pembelia

n 

Keputusan yang dilakukan oleh 

konsumen dalam menentukan 

produk atau jasa yang ingin 

dikonsumsi. (Kotler 2002:541) 

Keluarga 

Likert 
Kelas sosial 

Pengalaman 

Kepercayaan 

 

 

3.4 Uji Instrumen Penelitian 

 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel (Ghozali, 2005:75). 

Daftar pertayaan ini pada umumnya mendukung suatu sekelompok variabel 

tertentu. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS 

17 pada tabel dengan judul item-total statistik. Dilihat dari nilai corrected 

item – total correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir 

pertanyaan dikatakan valid jika nilai r Hitung > r Tabel. Uji validitas 

sebaiknya dilakukan secara terpisah pada lembar kerja yang berbeda antara 

satu variabel dengan variabel lain sehingga dapat diketahui butir-butir 

pertanyaan variabel mana yang paling banyak tidak valid. Dengan rumus: 
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Rxy= koefisien korelasi 

n = jumlah responden uji coba 

X = skor tiap item 

Y = skor seluruh item responden uji coba 

Uji coba kuisioner dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas alat ukur. Uji coba ini dilakukan kepada 100 orang responden 

Hasil uji validitas instrumen untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang tercantum dalam kuisioner. Tabel 4.1 

berikut ini menunjukan hasil perhitungan validitas instrument dengan 

menggunakan faktor analisis dan hasil setiap butir pertanyaan dengan variabel 

yang diukur sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Validitas Kuesioner  

No Variabel Faktor 

Loading 

No Variabel Faktor 

Loading 

1 Pertanyaan 1 0.962 16 Pertanyaan 20 0.864 

2 Pertanyaan 2 0.814 17 Pertanyaan 21 0.837 

3 Pertanyaan 3 0.600 18 Pertanyaan 22 0.948 

4 Pertanyaan 4 0.918 19 Pertanyaan 23 0.804 

5 Pertanyaan 5 0.848 20 Pertanyaan 24 0.883 

6 Pertanyaan 6 0.861 21 Pertanyaan 25 0.798 

7 Pertanyaan 7 0.966 22 Pertanyaan 26 0.784 

8 Pertanyaan 8 0.969 23 Pertanyaan 27 0.848 

9 Pertanyaan 9 0.955 24 Pertanyaan 28 0.883 

10 Pertanyaan 10 0.895 25 Pertanyaan 29 0.868 

11 Pertanyaan 11 0.941 26 Pertanyaan 30 0.824 

12 Pertanyaan 12 0.859 27 Pertanyaan 31 0.820 

13 Pertanyaan 13 0.817 28 Pertanyaan 32 0.725 

14 Pertanyaan 14 0.856 29 Pertanyaan 33 0.863 

15 Pertanyaan 15 0.856    

Sumber : Lampiran 3 
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3.4.2 Uji Realibilitas 

Realibilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner. 

Uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaliknya uji realibilitas 

sebaliknya dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang 

berbeda sehingga dapat diketahui  konstruk variabel mana yang tidak realibel 

(Sugiyono, 2002:86). dengan teknik realibilitas Cronbach Alpha melalui 

program SPSS 17 (Statistical Package For Sosial Science). Realibilitas alat 

ukur digunakan untuk memastikan instrumen tersebut merupakan alat ukur 

yang akurat dan dapat dipercaya. Suatu alat ukur yang mampu mencapai 

tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat dapat dikatakan valid. 

Dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

r11       = reliabilitas instrument 

k       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya item 

∑ϭn
2
   = jumlah varian butir 

Ϭt
2
      = varian total 

 

Hasil ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan reabilitas instrument yang 

menghasilkan nilai Cronbach Alpha (CA) untuk masing-masing variabel 
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yaitu produk dengan CA sebesar 0.887, harga CA sebesar 0.996, tempat 

dengan CA sebesar 0.814, promosi dengan CA sebesar 0.866, orang dengan 

CA sebesar 0.728, tampilan fisik dengan CA sebesar 0.728, proses dengan 

CA sebesar 0.847 dan kepuasan konsumen dengan CA sebesar 0.756. Angka 

ini lebih besar jika dibandingkan dengan dengan nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted (Lampiran 4), dengan demikian dapat disimpulkan seluruh 

pertanyaan  reliable. 

 

3.5 Analisis Regresi 

 

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel terikat (dependen) dengan atau lebih variabel bebas 

(independent) dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel independent yang diketahui (Ghozali, 

2005:81). 

Dalam analisis ini menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan 

Product ( Produk ), Price ( Harga ), Promotion ( Promosi ), Place ( Tempat ), 

People ( Orang atau karyawan ), Physical Evidance ( Tampilan fisik ) dan 

Process ( Proses ) dari masing-masing faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Metode analisis statistik yang digunakan adalah metode regresi 

linier berganda karena dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan bantuan program Komputer SPSS 17 

(Ghozali,2005:85). 
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Model regresi Linier berganda untuk populasi secara umum ditunjukkan 

dengan rumus: 

Yi = b0 + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 + b4. X4 + b5. X5 + b6. X6 + b7. X7 + et 

Dimana: 

Yi  = Keputusan Pembelian 

X1  = Produk 

X2 = Harga 

X3 =  Promosi 

X4= Distribusi 

X5  = People 

X6 = Physical Evidance 

X7 =  Process 

b0  =  Konstanta 

b1,b2,b3,b4, b5,b6 dan b7 : Koefisien regresi 

et  =  Error term 

 

(Ghozali,2005:85) 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

 

3.7.1 Uji-F 

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2002: 86) 
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1. Menentukan Hipotesis 

H0 = Variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh signifikansi terhadap variabel terikat. 

Ha = Variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh signifikansi terhadap variabel terikat. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5% 

3. Menentukan nilai signifikansi F- Hitung 

Nilai signifikansi F – Hitung diperoleh dari perhitungan program SPSS 17 

4. Membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi (alpha) 5% 

5. Mengambil Keputusan 

a. Jika signifikansi F hitung > 5%, maka H0 diterima 

b. Jika signifikansi F hitung < 5%, Maka Ha diterima 

3.7.2 Uji-t 

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas 

secara individu terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2002: 73) 

Adapun langkah-langkah Pengujiannya sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis 

H0 = Variabel-variabel bebas secara individual tidak mempunyai pengaruh 

signifikansi terhadap variabel terikat. 
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Ha = Variabel-variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh 

signifikansi terhadap variabel terikat. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5% 

3. Menentukan nilai signifikansi t- Hitung 

 Nilai signifikansi t – Hitung diperoleh dari perhitungan program SPSS 17 

4. Membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi (α) 5% 

5. Mengambil Keputusan 

a. Jika signifikansi t hitung > 5%, maka H0 diterima 

b. Jika signifikansi t hitung < 5%, Maka Ha diterima 

3.7.3 Koefisien Regresi Secara Individu 

Untuk menentukan variabel bebas yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel terikat, dapat dilihat dengan nilai koefisien regresi secara individu 

dengan nilai t-hitung yang paling besar (Ghozali,2005:72). 

 

3.7.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). 

Koefisien determinasi  digunakan untuk menentukan derajat pengaruh 

bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika 

nilai R
2
= 1 berarti besarnya pengaruh terhadap variabel Y sebesar 100% 

sehingga tidak ada variabel lain yang menentukan. Jika R
2
 = 0 berarti variabel 
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bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, Dimana Y merupakan 

variabel yang diramalkan, sedangkan X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan X7  adalah 

variabel yang diketahui yang dijadikan dasar dalam membuat ramalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


