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III.  METODE PENELITIAN 

A.   Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai 

bagaimana variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diukur 

dan diidentifikasi. 

 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.  

Konsumen dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang membeli cappucino 

cincau, baik berjenjang pendidikan diploma, sarjana dan atau pasca sarjana 

yang berasal dari kampus mana pun, baik dari dalam Lampung maupun luar 

Lampung dan sudah pernah melakukan pembelian cappucino cincau minimal 

dua kali, sehingga konsumen dianggap telah loyal terhadap produk cappucino 

cincau.  

 

Proses pengambilan keputusan konsumen (Y1) adalah proses merumuskan 

berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu 

alternatif tertentu untuk melakukan pembelian.  Proses pengambilan 

keputusan meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, penentuan pilihan alternatif, dan terakhir penentuan pilihan produk.  
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Pada penelitian ini, proses pengambilan keputusan yang dimasukkan ke 

dalam Y1 adalah pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan penentuan 

pilihan alternatif, adapun pengenalan kebutuhan dimasukkan ke dalam faktor 

psikologi mengingat variabel ini berkaitan dengan kejiwaaan seseorang. 

Proses pengambilan keputusan konsumen dalam penelitian ini dinyatakan 

dalam pernyataan deskriptif berjumlah empat belas pertanyaan.  Variabel 

proses pengambilan keputusan konsumen (Y1), yaitu variabel yang 

dipengaruhi variabel-variabel bebas X1 sampai dengan X10, yaitu: macam / 

varian rasa (X1), harga (X2), kebersihan tempat (X3), tampilan tenda (X4), 

promosi penjualan (X5), kualitas pelayanan (X6), pengaruh lingkungan (X7), 

kesukaan (X8), pengenalan kenutuhan (X9), dan pengetahuan kandungan gizi 

(X10).    

 

Bauran pemasaran adalah komponen-komponen yang dikombinasikan 

dalam tataniaga campuran (marketing mix) dengan sebutan 4P, yaitu product, 

price, promotion, dan place (distribution), kesuksesan dalam pemasaran suatu 

barang harus ada keterpaduan dari komponen-komponen tersebut.   

 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan.  Produk dalam penelitian ini adalah minuman 

cappucino cincau.  Variabel indikator dari produk yang akan diukur adalah 

macam/jenis rasa (X1) melalui satu buah pertanyaan. 

Macam/jenis rasa (X1) adalah ketersediaan banyaknya varian rasa cappucino 

cincau yang dijual di tenda cappucino cincau.  Variabel ini diukur 

menggunakan skor “1” apabila varian rasa cappucicno cincau yang tersedia 
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kurang dari atau sama dengan dua, skor “2” apabila terdapat empat varian rasa 

cappucino cincau, skor “3” apabila terdapat enam varian rasa cappucino 

cincau, skor “4” apabila terdapat delapan varian rasa cappucino cincau, dan 

skor “5” apabila terdapat lebih dari atau sama dengan sepuluh varian rasa 

cappucino cincau.  Penggolongan skor varian rasa tersebut didasarkan pada 

hasil prasurvei (Desember 2013), bahwa dijumpai sedikitnya terdapat hanya 

satu rasa cappucino cincau yang dijual di tenda cappucino cincau dan terdapat 

lebih dari sepuluh rasa cappucino yang disediakan di tenda cappucino cincau. 

Varian rasa yang umumnya ditawarkan di tenda cappuccino cincau adalah: 

cappuccino cincau, cappuccino jelly, moccacino jelly, teh tarik cincau, teh 

tarik jelly, lemon tea jelly, chococino jelly, chococino cincau, nut coffee 

cincau, nut coffe jelly, green tea latte, thailand tea, strawberry jelly, vanilla 

latte, blackforest, tiramisu, blueberry, orchid, durian, cadburry coklat, 

caramel, dan cappuccino cincau oreo. 

Harga (X2) adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi 

kebutuhan dan keinginan.  Harga dalam penelitian ini adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan oleh konsumen dalam membeli produk cappucino cincau.  

Variabel ini diukur menggunakan skor “1” apabila konsumen biasa membeli 

cappucino cincau seharga Rp4000, skor “2” apabila konsumen biasa membeli 

cappucino cincau seharga Rp5000, skor “3” apabila konsumen biasa membeli 

cappucino cincau seharga Rp6000, skor “4” apabila konsumen biasa membeli 

cappucino cincau seharga Rp7000.  Penggolongan skor harga tersebut 

berdasarkan pada prasurevai pada Desember 2013 bahwa harga terendah dari 
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cappucino cincau adalah Rp4000 dan harga tertinggi cappucino cincau adalah 

Rp7000.  

Tempat adalah area di mana perusahaan menyalurkan produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen.  Tempat dalam penelitian ini merupakan lokasi 

cappuccino cincau dipasarkan.  Pada penelitian ini terdapat dua variabel 

indikator tempat, yaitu kebersihan tenda cappucino cincau dan tampilan tenda 

cappuccino cincau.  

 

Kebersihan tenda (X3) adalah kondisi tenda  yang digunakan untuk berjualan 

cappucino cincau apakah dalam kondisi kotor atau tidak, diukur menggunakan 

skor “1” apabila sangat tidak setuju, skor “2” apabila tidak setuju, skor  “3” 

apabila cukup setuju, skor “4” apabila setuju, dan skor “5” apabila sangat 

setuju.  Tenda cappucino cincau dikatakan bersih bila sesuai dengan indikator 

dan dikatakan tidak bersih bila sebaliknya.  Indikator tersebut adalah: 

a. tidak terdapat sampah yang dibuang sembarangan di sekitar kedai 

penjualan, 

b. terdapat tempat sampah yang disediakan oleh pedagang cappucino cincau, 

c. selokan di sekitar kedai tidak kotor, tidak berbau dan ditutup, 

d.  alat-alat yang digunakan untuk membuat cappucino cincau dalam keadaan 

bersih dan tidak terdapat lalat, 

e. pedagang atau pelayanan terlihat rapih dan bersih. 

 

Tampilan tenda (X4) adalah bagaimana penampilan tenda yang dipakai di 

tempat penjualan cappucino cincau, tampilan tenda diukur dengan 

menggunakan skor “1” apabila sangat tidak  menarik, skor “2” apabila tidak 
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menarik, skor  “3” apabila cukup menarik, skor “4” apabila menarik, dan skor 

“5” apabila sangat menarik. 

 

Promosi adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang 

dirancang untuk menarik pelanggan dalam menawarkan produk.  Termasuk 

dalam komponen ini adalah kegiatan-kegiatan periklanan, hubungan 

masyarakat, demonstrasi, dll.  Promosi yang dimaksud dalam penelitian ini 

dilihat dari bagaimana penampilan tenda cappucino cincau, apakah promosi 

yang dilakukan oleh pemasar dinilai efektif atau tidak untuk menarik 

perhatian orang agar mau membeli cappucino cincau.  

 

Promosi penjualan (X5) adalah insentif jangka pendek dalam aktivitas 

promosi untuk merangsang pembelian suatu produk dengan cara yang 

bervariasi, seperti pameran dagang, insetif penjualan, kupon, dan sebagainya.  

Promosi penjualan dalam penelitian ini adalah promosi yang dilakukan pihak 

pedagang untuk menarik minat konsumen, diukur menggunakan skor “1” 

apabila sangat tidak setuju, skor “2” apabila tidak setuju, skor “3” apabila 

cukup setuju, skor “4” apabila setuju, dan skor “5” apabila sangat setuju.  

Promosi penjualan dikatakatan menarik bila memenuhi indikator dan 

dikatakan tidak menarik bila sebaliknya.  Indikator promosi penjualan 

tersebut adalah: 

a. penampilan tenda atau kedai apakah menarik perhatian atau tidak, 

b. warna tenda atau kedai yang digunakan, 

c. banner atau spanduk yang ditampilkan, 

d. kostum yang digunakan oleh pedagang cappucino cincau, 
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e. ukuran kedai cappucino cincau,  

 

Kualitas pelayanan (X6) adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen.  Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa berupa 

kemudahan, kecepatan, keramahtamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan 

sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.  Variabel 

kualitas pelayanan dalam penelitian ini ini diukur menggunakan skor “1” 

apabila sangat tidak setuju, skor “2” apabila tidak setuju, skor “3” apabila 

cukup setuju, skor “4” apabila setuju, dan skor “5” apabila sangat setuju.  

Kualitas pelayanan dikatakan baik apabila memenuhi indikator dan dikatakan 

tidak baik apabila sebaliknya.  Indikator pelayanan yang baik adalah: 

a. pedagang melayani pembeli dengan ramah (tidak menunjukkan raut wajah 

yang kurang menyenangkan), 

b. cappucino cincau disajikan dengan cepat, 

c. memberi cappucino cincau dan mengambil atau mengembalikan uang 

dengan tangan kanan, 

d. melayani dengan baik (tidak sambil mengobrol, bertelponan atau ber-

smsan, dsb), 

e. cappucino cincau disajikan dengan kemasan yang bersih dan rapih,   

 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang diperlihatkan konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku 

konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang dalam 
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persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan 

barang dan jasa.  Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial, pribadi, 

psikologi, dan kebudayaan.  Penelitian ini tidak memasukkan unsur 

kebudayaan sebagai variabel bebas karena berdasarkan penelitian terdahulu 

kebudayaan tidak mempengaruhi seseorang dalam memutuskan pembelian 

suatu produk.  

 

Sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia, cara tentang bagaimana 

para individu saling berhubungan, yang dipahami sebagai sebuah perbedaan 

namun tetap inheren dan terintergasi.  

 

Pengaruh Lingkungan (X7) adalah orang-orang atau manusia lain yang 

dapat memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, pengaruh lingkungan 

umumnya berupa masukan dari luar pribadi, baik dari teman, keluarga dan 

lingkungan.  Pengaruh lingkungan dalam penelitian ini adalah siapakah 

individu yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

cappuccino cincau, pengaruh ini diukur menggunakan skor “1” apabila atas 

kemauan pihak lain di luar kemauan sendiri, teman, keluarga, dan promosi, 

skor “2” apabila atas promosi dari pedagang, skor “3” apabila atas kemauan 

keluarga, skor “4” apabila atas kemauan teman, dan skor “5” apabila atas 

kemauan sendiri.  

 

Pribadi adalah karakteristik yang paling dalam yang terdapat dalam diri 

seseorang yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari masing-masing 

individu.  Pribadi merupakan faktor dari dalam diri seseorang individu dalam 

bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.   



52 
 

Kesukaan (X8) adalah tingkat kegemaran konsumen dalam mengonsumsi 

cappucino cincau.  Variabel ini diukur dengan menggunakan skor “1” apabila 

sangat tidak suka, skor “2” apabila tidak suka, skor “3” apabila cukup suka, 

skor “4” apabila suka, dan skor “5”apabila sangat suka. 

  

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai 

individu atau hubungannya dengan lingkungan.  Tingkah laku tersebut bisa 

nampak ataupun tidak nampak yang muncul dari dalam jiwa seseorang.  

Psikologi dalam penelitian ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri 

konsumen yang menyebabkan konsumen melakukan keputusan pembelian 

cappucino cincau.  Terdapat dua indikator psikologi, yaitu pengenalan 

kebutuhan dan pengetahuan kandungan gizi.  

 

Pengenalan kebutuhan (X9) muncul ketika konsumen menghadapi suatu 

masalah, yaitu keadaan dimana terdapat perbedaan antara kenyataan dan 

harapan.  Kondisi ini membangkitkan pengenalan kebutuhan.  Kebutuhah 

harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum bisa dikenali.  Variabel pengenalan 

kebutuhan dalam penelitian ini diukur menggunakan pertanyaan mengenai 

harapan konsumen dalam mengonsumsi cappucino cincau dan motivasi 

konsumen membeli cappucino cincau.  

 

Pengetahuan kandungan gizi (X10) adalah pengetahuan konsumen akan 

manfaat dan kandungan gizi yang terdapat di dalam cappuccino cincau yang 

diukur dengan skor satu dan nol.  Skor  1 apabila konsumen menjawab benar 

atas penyataan yang diajukan dan skor 0 apabila konsumen menjawab salah 

atas peryataan yang diajukan.  Variabel pengetahuan kandungan gizi (X10) 
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berjumlah sepuluh pernyataan, sehingga ketika konsumen dapat menjawab 

semua penyataan dengan benar, maka konsumen dinilai mengetahui 

kandungan gizi cappuccino cincau dengan baik.  Penilaian terhadap jawaban 

ini dirinci menjadi jumlah jawaban benar dan jawaban salah. 

 

Keputusan pembelian cappucino cincau (Rp) (Y2) adalah besarnya jumlah 

uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli cappucino cincau 

dalam satu bulan terakhir yang diukur dalam rupiah per bulan (Rp/bulan). 

 

Frekuensi pembelian Cappucino cincau (X11) adalah banyaknya jumlah 

pembelian cappucino cincau yang dilakukan konsumen dalam kurun waktu 

satu bulan terakhir.  

 

Frekuensi pembelian kopi instan (X12) adalah banyaknya jumlah pembelian 

kopi instan (kopi sachet) yang dilakukan konsumen cappucino cincau dalam 

kurun waktu satu bulan terakhir.  Variabel ini diikutsertakan untuk melihat 

sifat barang dalam hal ini kopi instan, apakah bersifat sebagai barang subtitusi 

(penggganti) atau sebagai barang komplementer (pelengkap) dari minuman 

cappuccino cincau.   

 

Usia (X13) adalah umur responden dari awal kelahiran sampai pada saat 

penelitian dilakukan.  Umur responden diukur dalam tahun.  Indikator umur 

responden ditunjukkan dengan kartu identitas, seperti kartu tanda pelajar 

(KTP) dan surat izin mengemudi (SIM).   
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Pendapatan  dan atau uang saku (X14) adalah jumlah uang yang diterima 

oleh responden dalam satu bulan, yang terdiri dari uang saku ditambah 

pendapatan jika mahasiswa yang bersangkutan sudah bekerja (Rp/bulan). 

 

Tempat tinggal (D1) adalah alamat dimana konsumen sehari-hari berdomisili, 

diukur dengan variabel dummy dan diberi skor 1 apabila konsumen 

berdomisili di tempat kost dan skor 0 apabila konsumen berdomisili selain di 

tempat kost. 

 

Jenis Kelamin (D2) adalah perbedaan biologis dan fisiologis yang dapat 

membedakan laki-laki dan perempuan diukur dengan variabel dummy dan 

digolongkan dalam dua kategori, yakni diberi skor 1 apabila konsumen 

berjenis kelamin perempuan dan diberi skor 0 apabila konsumen berjenis 

kelamin laki-laki.  

 

Semester (X15) adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyatakan 

lamanya proses kegiatan belajar yang telah ditempuh seorang mahasiswa pada 

perguruan tinggi.  Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 

tanpa dibatasi jumlah semester yang telah ditempuh.  

 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Jalan Sumantri 

Brojonegoro yakni di lingkungan kampus Universitas Lampung.  Pemilihan 

lokasi penelitian di Jalan Sumantri Brojonegoro, didasarkan pada 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah pendidikan yang 

selalu ramai, sehingga lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk 
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membuka usaha.  Kalangan muda terutama mahasiswa merupakan salah satu 

segmen pasar yang cukup menjanjikan untuk dijadikan target sebagai 

konsumen yang loyal karena mahasiswa cenderung menyukai makanan dan 

minuman siap saji.  Waktu pengambilam data dimulai bulan Maret s.d Mei. 

 

C.  Metode Penelitian, Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel  

Metode penelitian yang digunakan melalui survei langsung dengan sampel.  

Data yang digunakan terdiri atas data pimer.  Data primer merupakan data 

yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).  Populasi penelitian adalah 

mahasiswa yang mengonsumsi cappuccino cincau di lingkungan Universitas 

Lampung, tanpa melihat asal kampusnya.  Berdasarkan kegiatan pra penelitian 

yang dilakukan pada bulan Desember 2013 diketahui bahwa jumlah pedagang 

cappuccino cincau di lingkungan Universitas Lampung adalah sebanyak 10 

pedagang seperti tertera pada Tabel 7. 

Seluruh pemilik cappuccino cincau diwawancari mengenai bauran pemasaran 

yang mereka terapkan.  Pedagang yang diteliti adalah pedagang yang menjual 

cappuccino cincau, baik yang hanya menjual cappuccino cincau saja maupun 

yang menjualnya bersama makanan maupun minuman lain.  Responden 

cappuccino cincau adalah konsumen yang hanya mengonsumsi cappuccino 

cincau tanpa membeli makanan lainnya, artinya cappuccino cincau yang 

dibeli konsumen merupakan minuman utama yang dibelinya dan 

dikonsumsinya saat itu.  
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Tabel 7.  Sebaran pedagang cappuccino cincau di lingkungan Universitas 

Lampung, Desember 2013 

 

No Nama Kedai Cappuccino Cincau Jumlah 

1 Cappuccino Cincau Wow 1 

2 Cappuccino Cincau Nur Halimah 1 

3 Cappuccino Cincau Ice Coffe Civi 1 

4 Cappuccino Cincau Singgah Kudai 1 

5 Cappuccino Cincau Pan’k Caffee 2 

6 Cappuccino Cincau Somay Lampung 1 

7 Cappuccino Cincau Mas Aa 1 

8 Cappuccino Cincau Melati 1 

9 Cappuccino Cincau  1 

Total Pedagang 10 

 

Sumber: Pra Penelitian, 2013 (tidak dipublikasikan) 

Oleh karena jumlah populasi yang tidak dapat diketahui secara pasti, maka 

sulit mencari berapa jumlah anggota populasi dengan tepat, maka merujuk 

pada pernyataan Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) yang 

menyatakan bahwa jika populasi tidak diketahui secara tepat, maka 

pengambilan ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah 

tepat untuk kebanyakan penelitian.  Berdasarkan uraian sebelumnya, maka 

peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden di mana angka 100 lebih 

besar dari 30 dan kurang dari 500.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara purposive sampling, yakni responden yang secara sengaja 

dijumpai di lokasi penelitian.  

 

 Sampel yang diambil dibatasi yaitu mahasiswa sebagai konsumen yang 

secara sengaja ditemui tengah membeli cappuccino cincau di lokasi penelitian 

dan bersedia diwawancarai menggunakan kuesioner.  Syarat pemilihan 

responden di masing-masing tenda yaitu: 
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1. responden yang dijuampai tidak boleh sama (double), artinya konsumen 

yang telah dijumpai di satu kedai kemudian membeli di kedai lain tidak 

lagi dijadikan sampel 

2. harus dipastikan bahwa sampel yang dipilih adalah mahasiswa yang sudah 

pernah membeli capupucino cincau setidaknya telah melakukan 

pembelian paling sedikit dua kali   

3. mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperbolehkan 

berasal dari mana saja, baik dari dalam kampus Universitas Lampung 

maupun dari luar Universitas Lampung 

4. mahasiswa dalam hal ini adalah seseorang yang berjenjang pendidikan 

baik diploma (D1, D2, D3), sarjana (S1), dan pascasarjana (S2) 

 

 D.  Metode Analisis Data 

 

1.  Analisis Korelasi Rank Spearman (rs) 

Analisis korelasi rank Spearman digunakan untuk menjawab pertama dan 

tujuan ke dua.  Melalui korelasi rank spearman akan diperoleh jawaban 

tujuan ke satu, yaitu bagaimana hubungan pengambilan keputusan 

pembelian cappuccino cincau dengan faktor-faktor yang terdapat di dalam 

bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi.  Melalui 

analisis ini pula akan diperoleh jawaban tujuan ke dua, yaitu bagaimana 

hubungan pengambilan keputusan konsumen cappuccino cincau dengan 

faktor-faktor yang terdapat di dalam perilaku konsumen, yaitu sosial, 

pribadi, dan psikologi.  Hubungan-hubungan tersebut dilihat melalui nilai 
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koefisien korelasi dan nilai signifikansi dari masing-masing variabel.  

Rumus untuk mengukur koefisien korelasi rank Spearman (rs) menurut 

Siegel (1997) adalah : 

          𝑟𝑠 = 1 −
6 𝑑𝑖2𝑛

𝑖=1

𝑁3−𝑁
 …………………….……….… (1) 

 

di mana:        

rs : koefisien korelasi jenjang Spearman 

N : jumlah sampel  

di : selisih rangking antar variabel 

 

Variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam analisis rank Spearman 

adalah:  

Y1 = pengambilan keputusan konsumen 

X1 = macam / varian rasa 

X2 = harga 

X3 = kebersihan tempat 

X4 = tampilan tenda 

X5 = promosi penjualan 

X6 = kualitas pelayanan 

X7 = pengaruh lingkungan 

X8 = kesukaan 

X9 = pengenalan kebutuhan 

X10 = pengetahuan kandungan gizi 
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Hasil uji korelasi  rank Spearman juga menghasilkan nilai probabilitas atau  

p-value.  Jika p-value lebih kecil dari nilai α (0,05), maka Ho ditolak, 

dimana:  

1. H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel 

yang   diuji.  

2. H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang 

diuji. 

Kriteria pengambilan keputusan uji signifikansi adalah: 

a. apabila thitung ≥ ttabel (α =0,05), maka Ho ditolak berarti ada hubungan 

yang signifikan antara variabel-variabel yang mempengaruhi bauran 

pemasaran dan perilaku konsumen dengan proses pengambilan 

keputusan pembelian cappuccino cincau. 

b. apabila thitung < t tabel (α =0,05), maka Ho diterima, yang berarti tidak 

ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang 

mempengaruhi bauran pemasaran dan perilaku konsumen dengan 

pengambilan keputusan pembelian cappuccino cincau.  

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjawab tujuan ketiga 

yaitu mengetahui pengaruh karakteristik konsumen terhadap pengambilan 

keputusan konsumen untuk pembelian cappucino cincau.  Regresi linier 

berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen 

(terikat) dengan variabel independen (bebas) (Gujarati, 2003).   Persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah: 
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Y = α + β 11X11 + β12 X12 + d1D1 + d2D2 + β13X13 + β14 X14 + β15 X15 + e 

di mana:  

 

Y = Keputusan pembelian cappucino cincau (Rp/bulan) (didekati dengan 

pengeluaran untuk membeli cappucino cincau) 

α = Intersep 

β 11- β15 = Koefisien variabel bebas 

X11 = Frekuensi pembelian cappucino cincau  

X12 = Frekuensi pembelian kopi instan  

X13 = Usia (tahun) 

X14 = Pendapatan/uang saku (Rp/bulan) 

D1 = Tempat tinggal 

D1 = 1 bila responden tinggal dengan menyewa kost, 

D1 = 0 bila responden tinggal di tempat selain kost 

D2 = Jenis kelamin 

D2 = 1 bila responden perempuan, 

D2 = 0 bila responden laki-laki 

X15 = Semester 

e = kesalahan acak 

 

a. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik dilakukan agar model tidak bias atau agar model 

regresi BLUE (Best linier unbiased Estimator), maka perlu dilakukan uji 

asumsi klasik.  Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linier berganda yang berbasi ordinary least square 
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(OLS).  Uji Asumsi Klasik dilakukan  untuk mengetahui  apakah data 

mengalami penyimpangan atau tidak.  Uji Asumsi Klasik adalah: 

 

(1)  Uji Multikolinieritas 

 

Uji  multikolinieritas bertujuan untuk  menguji apakah  dalam  

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen).  Model regresi yang baik seharusnya  tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas.  Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antar sesama 

variabel bebas lain sama dengan nol. 

 

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance 

yang besarnya diatas 0,1 dan nilai  VIF  dibawah   10  

menunjukkan   bahwa  tidak  ada  multikolinearitas diantara 

variabel bebasnya (Ghozali, 2006). 

 

(2) Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah   

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu 

residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan uji white dengan alat bantu program Eviews. 
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Jika nilai P value chi square <5% maka terjadi gejala 

heteroskedastisitas atau dapat diketahui dengan kaidah Prob 

Obs*R square <0,05, maka terjadi heteroskedastisitas, 

sedangkan jika Prob Obs*R square >0,05, maka tidak ada 

heteroskedastisitas (Gujarati, 2006).  

 

b. Uji Goodness of Fit 

 

 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

maka dilakukan uji t dan uji F.  Pengambilan keputusan dengan uji t dan 

uji F menggunakan taraf kepercayaan 95 % atau dengan menggunakan 

taraf nyata α 0,05.   

 

(1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan model regresi linier berganda dalam 

menerangkan variasi variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen .  Tingkat ketepatan paling baik dalam analisa 

regresi dimana hal yang ditunjukan oleh besarnya koefisien 

determinasi (R
2
) antara 0 s.d 1.  Koefisien determinasi (R

2
) nol 

variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  Apabila  koefisien  determinasi  semakin mendekati  satu, 

maka dapat  dikatakan  bahwa variabel independen   berpengaruh  

terhadap  variabel dependen (Gujarati, 2003). 
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(2) Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji t pada dasarnya menunjukkan signifikansi pengaruh satu variabel 

independen secara individual / masing-masing dalam menerangkan 

variasi variabel dependen, apakah variabel yang dimasukkan ke dalam 

model regresi berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian 

cappucino cincau, dengan ketentuan (Gujarati, 2003):  

a. apabila angka probabilitas signifikani > 0.05, maka Ho diterima  

dan Ha ditolak, 

b. apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 

(3) Uji Simultan (Overall) (Uji F)  

 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.  

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu (Gujarati, 2003): 

a. apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, 

b. apabila  probabilitas  signifikansi  < 0.05, maka Ho ditolak  

dan Ha diterima. 

 

 

 


