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III. METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisa tentang pengaruh media komunikasi pemasaran
langsung multi tingkat terhadap pengambilan keputusan pembelian produk
herbal dari PT.K-LINK. Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau
independen variable adalah (X) yaitu pemasaran langsung. Kemudian
variabel terikat atau dependent variable adalah (Y) yaitu Keputusan
pembelian produk herbal.

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di wilayah kota Bandar Lampung
dan objek penelitian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah
konsumen yang melakukan pembelian produk PT.K-LINK. Responden yang
menjadi sampel adalah konsumen yang sudah melakukan pembelian produk
PT.K-LINK minimal sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif untuk
memperoleh gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan cara
pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.
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3.2

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan seluruh elemen, penelitian ini konsumen yang
mengenal dan mendapatkan informasi mengenai manfaat dari produk
PT.K-LINK melalui media komunikasi pemasaran langsung multi tingkat
yaitu pemasaran melalui tatap muka, pemasaran melalui katalog, pemasaran
melalui handphone dan pemasaran melalui kios. Konsumen yang
melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk–produk PT.K-LINK dan
bertempat tinggal di Bandar Lampung. Sampel adalah bagian dari populasi
yang diteliti oleh J.Supranto (2001:87). Sampel pada penelitian ini diambil
menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah lima
kali dalam setahun yang telah menggunakan produk K-LINK.

Hair (2006:112) menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak
diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel
yang dianalisa atau indikator pertanyaan. Jumlah indikator pertanyaan dari
penelitian ini berjumlah 16, maka diperoleh hasil perhitungan sampel
sebagai berikut :
Jumlah sampel = 5 x indikator variabel
= 5 x 16 indikator variabel
= 80 responden

Hair (2007:197) menyarankan bahwa data yang diolah dengan regresi linier
berganda, jumlah sampel minimal 50 responden dan lebih disarankan 100
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responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti
menentukan jumlah sampel 100 responden.

3.3

Data dan Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran
tentang suatu keadaan, informasi yang diperoleh memberikan keterangan,
gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori huruf
atau bilangan. Data yang dikumpulkan secara garis besarnya dapat dibagi
menjadi :
3.3.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama
atau diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah
disebarkan kepada responden PT.K-LINK.
3.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya
langsung melainkan dari pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan
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3.4

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
3.4.1 Kuesioner
Responden yang menjadi penelitian ini adalah member PT.K-LINK
dengan cara menyebarkan suatu daftar yang berisi serangkaian
pertanyaan tertulis yang ada di Bandar Lampung.
3.4.2 Dokumentasi
Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat brosur
PT.K-LINK serta informasi mengenai PT.K-LINK dengan tujuan
memperoleh teori dan data yang dapat menunjang penelitian ini.
3.4.3 Wawancara
Teknik pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan cabang perusahaan PT.K-LINK
(Kios) yang ada di Bandar Lampung.

3.5

Skala Pengukuran

Dalam pembuatan angket yang diperlukan oleh penelitian ini adalah
menentukan skala pengukuran terhadap variabel–variabel yang terlibat dan
disesuaikan dengan cara analisa yang digunakan melalui struktur pesan pada
tokoh atau orang yang sudah terbukti berhasil di K-LINK.
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Untuk mempermudah jawaban dari pertanyaan tersebut ditentukan skornya
dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur
pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau kelompok orang.
Skala likert yang digunakan yaitu skala : (1,2,3,4,5) dengan kriteria umum
untuk skor yang digunakan atas jawaban adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
3.6

Sangat setuju (SS)
Setuju (S)
Netral (N)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel dalam penelitian ini adalah :
1.

Pemasaran melalui tatap muka (X1)
Seorang upline langsung menemui calon downline untuk menawarkan
produk dan menginformasikan manfaatnya dengan cara bertemu
langsung.

2.

Pemasaran melalui katalog (X2)
Seorang upline menawarkan kepada calon downline dengan cara
memberikan katalog tentang manfaat keunggulan produk.

3.

Pemasaran melalui handphone (X3)
Seorang upline menelepon atau mengirimkan pesan kepada calon
downline untuk menawarkan produk K-LINK.

4.

Pemasaran melalui kios (X4)
Seorang upline membantu calon downline dalam mendaftarkan kartu
anggota dan cara berbelanja secara langsung tentang produk K-LINK.
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5.

Keputusan pembelian produk (Y)
Tahap akhir pengambilan keputusan pembelian, di mana konsumen
benar-benar membeli produk.

3.7

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah mendefinisikan konsep sehingga dapat diukur
dengan melihat faktor dimensi perilaku, karakter atau hal-hal yang
melandasi sebuah konsep.
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel
Variabel
Pemasaran melalui tatap muka
(X1)

Pemasaran melalui katalog
(X2)

Definisi Variabel

Indikator

Item

Skala

Seorang upline langsung
menemui calon downline
untuk menawarkan
produk dan
menginformasikan
manfaatnya dengan cara
bertemu langsung.

1. Kejelasan upline dalam
memberikan informasi produk
PT.K-LINK.

Tingkat kejelasan upline
dalam memberikan
informasi produk
PT.K-LINK.
Tingkat pengetahuan
produk dari upline
mengenai produk
PT.K-LINK.
Tingkat kesesuaian
penawaran manfaat
PT.K-LINK dengan
kebutuhan.
Tingkat kemenarikan
katalog yang diberikan.
Tingkat ketepatan waktu
dalam pemberian katalog.
Tingkat kejelasan katalog
dalam menginformasikan
produk PT.K-LINK.

Likert

Seorang upline
menawarkan kepada
calon downline dengan
cara memberikan katalog
tentang manfaat
keunggulan produk.

2. Pengetahuan produk upline
mengenai produk PT.K-LINK.

3. Kesesuaian penawaran manfaat
PT.K-LINK dengan kebutuhan
konsumen yang disampaikan oleh
upline.
1. Kemenarikan dan penjelasan
katalog yang diberikan.
2. Ketepatan waktu dalam
pemberian katalog setiap bulan.
3. Katalog dapat
menginformasikan jenis produk
PT.K-LINK dengan jelas.

Likert

Likert

Likert
Likert
Likert
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Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel (Lanjutan)
Variabel
Pemasaran melalui
handphone (X3)

Pemasaran melalui kios
(X4)

Definisi Variabel
Seorang upline
menelepon atau
mengirimkan pesan
kepada calon downline
untuk menawarkan
produk K-LINK.

Seorang upline
membantu calon
downline dalam
mendaftarkan kartu
anggota dan cara
berbelanja secara
langsung tentang produk
K-LINK.

Indikator
1. Kejelasan dalam penyampaian
informasi tentang produk
PT.K-LINK lewat SMS.

Item
Tingkat kejelasan dalam
penyampaian informasi
tentang produk
PT.K-LINK lewat SMS.
2. Ketepatan pemilihan waktu
Tingkat ketepatan
SMS atau telepon.
pemilihan waktu SMS atau
telepon
3. Menggunakan tutur bahasa
Tingkat tutur bahasa SMS
yang menarik.
atau telepon yang menarik.
1. Kemudahan bagi calon
Tingkat kemudahan bagi
downline dalam membeli produk
calon downline dalam
PT.K-LINK.
membeli produk
PT.K-LINK dengan jelas.
2. Waktu calon downline lebih
Tingkat waktu dalam
mudah dalam membuat kartu
membuat kartu anggota
anggota bagi member baru
bagi member baru
PT.K-LINK.
PT.K-LINK lebih mudah.
3. Kejelasan calon downline untuk Tingkat kejelasan calon
berbelanja secara langsung dan
downline untuk berbelanja
mengetahui produk terbaru dan
secara langsung produk
produk promo.
PT.K-LINK.

Skala
Likert

Likert

Likert
Likert

Likert

Likert

47

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel (Lanjutan)
Variabel
Keputusan Pembelian (Y)

Definisi Variabel
keputusan dimana calon
downline benar-benar
memutuskan untuk
membeli produk.

Indikator
1. Keputusan pembelian
berdasarkan pemasaran melalui
tatap muka.

2. Keputusan pembelian
berdasarkan pemasaran melalui
katalog.

3. Keputusan pembelian
berdasarkan pemasaran melalui
handphone.

4. Keputusan pembelian
berdasarkan pemasaran melalui
kios.

Item
Pembelian dikarenakan
penjualan langsung dapat
memberikan informasi dan
manfaat mengenai produk
PT.K-LINK secara jelas.
Pembelian dikarenakan
pemasaran melalui katalog
sangat menarik dan
manfaat tentang produk
PT.K-LINK.
Pembelian dikarenakan
kemudahan melakukan
pemesanan produk
PT.K-LINK melalui
handphone.
Pembelian dikarenakan
perusahaan memasarkan
produknya dengan stokist
untuk menambah volume
penjualan dan konsumen
menjadi terjangkau.

Skala
Likert

Likert

Likert

Likert
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3.8. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut
(Ghozali, 2006:56). Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini
adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang harus
diuji valid melalui analisis faktor dengan bantuan software SPSS versi 21
sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti dan
menjawab permasalahan hingga tujuan peneliti tercapai.

Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan
melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor variabel.
Pengujian instrument penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas 16
pernyataan kuisioner, yang terdiri dari 3 pernyataan variabel pemasaran
melalui tatap muka (X1), 3 pernyataan variabel pemasaran melalui katalog
(X2), 3 pernyataan variabel pemasaran melalui handphone (X3),
3 pernyataan variabel pemasaran melalui kios (X4), dan 4 pernyataan
variabel keputusan pembelian (Y).

Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung
dengan r tabel untuk alpha 0,05. Nilai r hitung yang diperoleh dari adanya
30 sampel adalah 0,361 . Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:122)
menyatakan bahwa uji validitas adalah pengujian sejauh mana suatu alat
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ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang ada. Instrumen
penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu
menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian yang
sebenarnya dengan besarnya matrik korelasi yang lazim digunakan adalah
0,5.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner
yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan atau
stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:12). Uji reliabilitas adalah tingkat
ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah instrumen. Instrumen yang
sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat
dipercaya juga (Arikunto,2002:154).

Kriteria penilaian uji reliabilitas menurut Ghozali (2013) adalah suatu
konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach
Alpha ≥ 0,6. Apabila nilai hasil perhitungan () dikelompokkan ke dalam 5
(lima) kelas dengan skala yang sama (0 sampai 1), maka ukuran kemantapan
alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai koefisien alpha 0,00-0,20 berarti kurang reliable
2. Nilai koefisien alpha 0,21-0,40 berarti agak reliable
3. Nilai koefisien alpha 0,41-0,60 berarti cukup reliable
4. Nilai koefisien alpha 0,61-0,80 berarti reliable
5. Nilai koefisien alpha 0,81-1,00 berarti sangat reliabel
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3.9

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan alat yang dipergunakan dalam memecahkan
masalah. Dalam penulisan ini digunakan metode analisis data sebagai
berikut:

3.9.1 Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya tidak
dikuantifikasi atau tidak dihitung dan tidak menggunakan analisis
matematis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif agar lebih
memahami motivasi dan perasaan konsumen dalam mengambil keputusan
pembelian produk PT.K-LINK. Selain itu dalam metode analisis kualitatif
merupakan analisis data yang menggunakan data tidak berbentuk
angka-angka yang biasanya data verbal yang diperoleh dari pengamatan dan
wawancara (Nurgiyantoro dkk, 2004:27).

3.9.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung
dengan menggunakan analisis sistematis. Dalam melakukan pengujian
regresi linear berganda, analisis kuantitatif adalah riset yang cara
pengolahan datanya dihitung menggunakan peneliti menggunakan bantuan
program software SPSS versi 21. Uji regresi linier berganda digunakan
untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel
terikat.
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Menurut Sugiono (2006:250) uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam
persamaan berikut :
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4
Keterangan :
Y
= Variabel terikat yaitu keputusan pembelian.
a
= konstanta
b1-b3
= koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-3
x1
= pemasaran melalui tatap muka
x2
= pemasaran melalui katalog
x3
= pemasaran melalui handphone
x4
= pemasaran melalui kios

3.10

Uji Hipotesis

3.10.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
masing-masing variabel independen (pemasaran melalui tatap muka,
pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui handphone, dan pemasaran
melalui kios) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) dengan
menggunakan uji t.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah :
Jika probabilitas taraf signifikan t hitung (p value ≤ 0,05), maka Ha
diterima dan Ho ditolak, dan jika probabilitas taraf t signifikan hitung
(p value > 0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima.
Ho : r = 0 ; Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel
X1/X2/X3/X4 dengan variabel Y atau tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel X1/X2/X3/X4 dengan variabel Y.
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Ha : r

; Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel
X1/X2/X3/X4 dengan atau ada pengaruh yang signifikan
antara X1/X2/X3/X4 dengan variabel Y.

