
 
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis yang digunakan dalam penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut 

Sugiyono (2005: 132), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta 

yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Sedangkan verifikatif pada 

dasarnya untuk menguji teori dengan menggunakan hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk 

menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.  

3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

lapangan penelitian, dalam hal ini data berupa jawaban pada kuesioner 

penelitian yang diberikan kepada para konsumen produk bundling Telepon 

Seluler Merek Flexi di Bandar Lampung.  

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung 

oleh peneliti. Data sekunder ini diperoleh berbagai referensi seperti literatur, 

arsip, dokumentasi dan berbagai data lain yang dibutuhkan dan berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 



 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:114), populasi adalah seluruh subjek 

penelitian berupa kumpulan sejumlah individu dengan kualitas serta ciri tertentu 

yang telah ditetapkan untuk diteliti.Berdasarkan definisi tersebut, populasi dari 

penelitian ini adalah orang-orang yang mengunakan simcard Flexi. 

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto (2006: 114), adalah sebagian dari populasi 

yang memiliki sifat-sifat populasi, dipilih dan ditetapkan sebagai responden. 

Teknik sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan cara 

accidental sampling yaitu , sampel yang dipilih secara kebetulan ketika peneliti 

bertemu dengan sampel yang sesuai dengan keinginan peneliti. 

Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka peneliti menggunakna 

saran dari Hair (2006:112), yang menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian 

minimal berjumlah lima kali variabel yang dianalisa atau indikator. Indikator dari 

penelitian ini berjumlah 20, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai 

berikut: 

 Jumlah Sampel = 5 x 20  

  = 100  

 



 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah responden yang akan dijadikan 

sampel adalah 100 orang responden, yaitu orang-orang yang menggunakan 

simcard Flexi melalui produk bundling Telepon Seluler Merek Flexi di Bandar 

Lampung. 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasionalisasi variabel penelitian mengenai persepsi pembelian produk 

bundling Telepon Seluler Flexi di Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:  

 Tabel 3. Definisi Operasional Variabel  

Subvariabel Definisi Operasional Indikator 
Harga produk  Harga produk adalah persepsi 

konsumen pada harga 
Telepon Seluler Merek Flexi 
yang dipasarkan dengan 
kebijakan produk bundling  

a. Harga terjangkau  
b. Harga bersaing dengan merek 

pesaing  
c. Menguntungkan konsumen  

 
Desain Produk  Desain produk adalah salah 

satu bauran produk yang 
dapat menambah kekhasan 
produk dan membedakan 
suatu produk dengan produk-
produk pesaing  

a. Desain yang variatif  
b. Desain sesuai permintaan 

pasar 
c. Desain sesuai kemajuan 

teknologi  
d. Desain produk lebih menarik 

 
Kualitas 
Produk  

Kualitas produk adalah 
kemampuan suau produk 
untuk melaksanakan 
fungsinya, meliputi daya 
tahan, keandalan, kemudahan 
operasi dan perbaikan serta 
atribut bernilai lainnya  

a. Daya tahan produk  
b. Keandalan produk  
c. Kemudahan penggunaan 

produk  
d. Sesuai dengan harapan 

konsumen 
 
 

Kelengkapan 
Fitur  

Kelengkapan fitur adalah alat 
pesaing untuk 
mendiferensiasikan produk 
perusahaan terhadap produk 
sejenis yang menjadi 
pesaingnya 

a. Kelengkapan fitur 
b. Jaringan internet 
c. Layanan informasi 
d. Layanan hiburan  
e. Layanan gambar 

Layanan 
Purnajual  

Layanan purnajual adalah 
layanan yang diberikan 
perusahaan kepada konsumen 

a. Pelayanan purnajual  
b. Garansi produk  
c. Suku cadang 



 

setelah produk dibeli, seperti 
garansi produk dan jaminan 
perbaikan produk  

d. Memenuhi harapan 
konsumen 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  

1. Kuisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian kuisioner 

terhadap responden 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 Validitas dan Reabilitas 

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 : 
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Keterangan : 

=xyr Nilai Validitas 

N  = Jumlah Sampel 



 

X  = Total skor variabel X 

Y  = Total skor variabel Y 

(Sugiyono, 2005: 369) 

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

hitungr < tabelr  maka pengukuran angket tersebut tidak valid. Pengujian ini 

menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas 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 : 












−






−
=

∑
∑

2

2

11 1
1 t

i

k

k
r

σ
σ

 

Keterangan : 

11r  = realibilitas instrumen 

∑ iσ   = jumlah varians skor tiap item 

k  = banyaknya item  

2tσ  = varians total 

 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 171) 



 

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

reliabel atau sebaliknya. Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 

3.7 Alat Analisis 

3.7.1 Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dengan menganalisis permasalahan dan 

mencari jalan pemecahan masalah dengan menggunakan data yang terkumpul dari 

hasil kuesioner yang dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-

pendekatan yang berkaitan dengan persepsi pembelian produk bundling Telepon 

Seluler Flexi di Bandar Lampung. 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatf menggunakan analisis dengan menggunakan regresi logistic 

binary. Dengan persamaan sebagai berikut: 

                    p 

Logit (y)= ln [-----] = a + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 + b4 X4 + b5 X5  

Keterangan 

 X1  : harga produk 

 X2  : desain produk 

 X3  : kualitas produk 

 X4  : kelengkapan fitur 

 X4  : layanan purna jual 


