
 

 

 

  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Akar Daya Mandiri yang berlokasi di  Jalan 

Pangeran Emir M. Noor No.4A Bandar Lampung mulai bulan Juli 2011. 

 

B. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh dan gejala variabel yang 

diteliti, peneliti secara langsung ke objek penelitian untuk melakukan pengamatan. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan digunakan tipe penelitian deskriftif-kausal 

bahwa penelitian deskriftif dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan 

(melukiskan) sesuatu fakta lapangan secara sistematis. Sedangkan kausalitas 

sebagai suatu langkah untuk mengevaluasi hubungan antar variabel yang diteliti 

dalam bentuk pengujian hipotesis. 

 

C. Jenis Data 

 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian : 

1. Data Primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan 

yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari 

jawaban para responden terhadap rangkaian pertanyaan yang digunakan oleh 
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peneliti. Sedangkan responden yang menjawab daftar kuesioner tersebut 

adalah konsumen yang membeli di CV. Akar Daya Mandiri. 

2. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, tetapi 

diperoleh dari data yang diterbitkan oleh perusahaan, laporan suatu lembaga, 

studi kepustakaan, literatur, jurnal penelitian terdahulu, dan majalah yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi kepustakaan 

Dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini. 

2. Teknik Dokumentasi. 

Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data melalui 

dokumen tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, transkip buku, 

surat kabar, majalah, foto-foto dan lain-lain. 

3. Teknik Observasi. 

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang 

diselediki.  Observasi yang dilakukan adalah observasi secara sistematis, yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen 

penelitian. 

 



 

 

29 

4. Kuesioner 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan menyebarkan kuesioner 

kepada responden mengenai pertanyaan tentang identitas responden, yaitu 

yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang terdiri dari nama, umur, jenis 

kelamin, dan pendidikan. Pertanyaan ini digunakan untuk menganalisa 

jawaban yang diberikan responden pada pertanyaan tertutup karena taraf 

pendidikan akan menjadi faktor penting dalam menjawab pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan mengenai serangkaian data yang berhubungan dengan keunggulan 

produk dan pemahaman pelanggan. 

 

E. Populasi dan Sampel  

 

1. Populasi 

 

Menurut Malhotra (2005:45), “ Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang 

memiliki serangkaian karakteristik serupa yang mencakup semesta untuk 

kepentingan masalah riset pemasaran “. 

 

Populasi juga merupakan kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki 

kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri 

tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek 

pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli produk Kartu Perdana 

Simpati di CV. Akar Daya Mandiri.  
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2. Sampel 

 

Menurut Malhotra (2005:50), “ Sampel adalah sub elemen populasi yang terpilih 

untuk berpartisipasi dalam studi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi yang 

diambil “. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling. 

Metode Purposive Sampling adalah pemilihan sampel secara subyektif terhadap 

responden yang memiliki informasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti yaitu konsumen yang pernah membeli di CV. Akar Daya Mandiri. 

Metode Purposive Sampling merupakan salah satu teknik Non Probability 

Sampling (Malhotra, 2005:53). 

 

Menurut Malhotra (2005:53) populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan 

tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar sampel yang digunakan 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

   
)1( 2

2
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N
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Keterangan :  

n  = jumlah sampel 

N  = ukuran populasi 

e  = batas kesalahan 
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Dengan demikian, jumlah sampel yang diperoleh adalah :     

   
))1,0(2731(

273
2

2

n  

   n = 73,19 atau dibulatkan 75 

  

Dari hasil perhitungan rumus di atas dapat diperoleh jumlah sampel yang akan 

diteliti adalah sebesar 75 responden. 

 

F. Operasional Variabel 

 

Menurut Sugiono (2009:89), “ Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau nilai 

dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan “. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator 

Variabel bebas 

(independent 

variable) 

A. Kualitas produk 

Kualitas produk adalah 

kualitas meliputi usaha 

memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan, kualitas 

mencakup produk, jasa, 

manusia, proses, dan 

lingkungan. 

 

B. Harga 

Harga adalah persepsi 

konsumen tentang harga 

produk. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Promosi 

Promosi dalam penelitian ini 

merupakan kegiatan 

mengkombinasikan informasi 

dari penjual kepada pembeli 

atau pihak lain dalam saluran 

untuk mempengaruhi sikap 

dan perilaku 

 

a. Fitur produk (Features) 

b. Kesesuaian (Conformance) 

c. Kinerja produk (Performance) 

d. Keterandalan produk (Reliability) 

e. Pelayanan (Services) 

 

 

 

a. Harga murah adalah pilihan utama 

(Tarif) 

b. Kesesuaian harga dengan 

kemampuan atau daya beli 

masyarakat. 

c. Potongan harga (Discounts) 

d. Manfaat yang diterima (value for 

money) 

e. Keseluruhan tarif (Payment)  

 

a. Jangkauan promosi 

b. Kuantitas penayangan iklan di 

media promosi 

c. Kualitas penyampaian pesan dalam 

penayangan iklan di media 

promosi. 

d. Iklan produk menarik 

e. Iklan yang konsisten dengan 

produk (relations) 

 

 

Variable 

terikat 

(dependent 

variable) 

 

Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah hal-

hal yang dipertimbangkan 

konsumen sebelum memutuskan 

untuk membeli produk, antara 

lain: merek, kualitas produk, dan 

harga sehingga dapat membentuk 

loyalitas terhadap produk. 

 

a. Kesadaran akan kebutuhan 

b. Ingin mencoba produknya. 

c. Adopsi atau terbiasa menggunakan 

(pernah memiliki). 

 

Pengukuran merupakan masalah kompleks, karena berkaitan dengan fungsi 

variabel untuk memberikan mengenai abstraksi contruct yang diwakilinya. 

Adapun pengukuran yang digunakan adalah skala Likert.  
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Menurut Sugiyono (2009:134): “ Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial “. Dalam Skala Likert skor tertinggi yang digunakan adalah 5 

(lima) dan skor terendah 1 (satu) berlaku untuk pernyataan positif maupun negatif, 

seperti yang tertera dibawah ini. 

Tabel 3.2  

Instrumen Skala Likert 

Pilihan pernyataan Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Uji Validitas 

 

Menurut Sugiyono (2009:376), validitas merupakan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil, maka 

uji validitas bertujuan untuk menguji apakah kuesioner layak untuk digunakan 

sebagai instrumen penelitian. Suatu skala ukur dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria dalam 

menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: 

Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid 

Jika r hitung < r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Menurut Sugiono (2009: 381), “ Uji reliabilitas adalah pengujian kestabilan alat 

ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat 

memberikan hasil yang konsistensi bila dilakukan pengukuran kembali pada 

obyek yang sama “. Semakin kecil skala pengukuran maka semakin reliabel alat 

pengukur, dan sebaliknya semakin besar kesalahan pengukuran, semakin tidak 

reliabel alat pengukur tersebut. 

 

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah pengujian tersebut reliabel atau tidak, 

maka digunakan metode Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha adalah koefisien 

reliabilitas yang menggambarkan seberapa baik item-item dalam suatu set 

berkorelasi secara positif dengan lainnya. 

 

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penggunaan rumus Cronbach’s Alpha 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka pertanyaan tersebut reliabel 

Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka pertanyaan tersebut tidak reliabel.  

 

Ukuran dalam kemantapan Cronbach’s Alpha jika diinterpretasikan dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 

Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

 

Alpha Tingkat Reabilitas 

   0.00 s.d. 0,19 Kurang reliable 

> 0,20 s.d. 0,39 Agak reliable 

> 0,40 s.d. 0,59 Cukup reliable 

> 0,60 s.d. 0,79 Reliabel 

> 0,80 s.d. 1,00 Sangat reliable 
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H. Teknik Analisis Data 

 

1. Metode Penelitian Deskriptif 

 

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Analisis deskriptif 

digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan 

menginterprestasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

masalah yang dihadapi dalam perhitungan. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat model regresi, apakah variable dependen 

dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Digunakan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan atau 

perbedaan varians dari residual pengamatan yang lain. Jika varians residual dari 

suatu pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang paling baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas, jika terdapat terdapat korelasi antara variabel bebas 

maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas 

menggunakan kriteria Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan: 

Bila VIF > 5 terdapat masalah multikolinieritas yang serius. 

Bila VIF < 5 tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) 

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. 

H0 ; b1 = 0 Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan   

signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : b1 ≠ 0 Artinya secara pasrial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

H0 diterima jika t hitung < t tabel pada α = 5% 

Ha diterima jika t hitung > t tabel pada α = 5% 

 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah: 

H0 : b1,b2,b3 = 0, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ha : b1,b2,b3 ≠ 0, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

H0 diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5% 

Ha diterima jika F hitung > F tabel pada α = 5% 

 

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

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

model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R
2
 semakin besar (mendekati 

satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar 

terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 

untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya jika R
2
 semakin mengecil (mendekat nol), maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk 

menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. 

 

4. Uji Regresi Berganda 

 

Setelah melakukan uji asumsi klasik lalu menganalisis dengan metode regresi 

linear berganda dengan alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. 

Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan persamaan linear 

dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) tentang besarnya nilai Y 

(variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu (variabel independent). Ramalan 

(prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila kita tidak hanya memperhatikan 

satu variabel yang mempengaruhi (variabel independen) sehingga menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda 

yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y     = Keputusan Pembelian 

a     = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

X1     = Kualitas Produk 

X2     = Harga 

X3     = Promosi 

e     = Standar eror 


