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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisa tentang pengaruh direct marketing terhadap 

pengambilan keputusan pembelian produk XAMthone
plus

 dari PT. UFO BKB 

Syariah. Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau independent variable  

adalah (X) yaitu direct marketing. Kemudian variabel terikat atau dependent 

variable (Y) adalah keputusan pembelian produk XAMthone
plus

.  

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di wilayah Kota Bandar Lampung dan 

objek penelitian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang melakukan pembelian produk XAMthone
plus

. Responden yang menjadi 

sampel adalah konsumen yang membuat keputusan untuk melakukan pembelian 

produk XAMthone
plus

 minimal sebanyak 3 kali. 

3.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah explanatory research atau penelitian penjelasan. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006 : 5), explanatory research penelitian 

yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengajuan 

hipotesis dengan menggunakan data-data yang sama. Penelitian ini menggunakan 

jenis explanatory research karena peneliti ingin menjelaskan hubungan kausal 
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yang terjadi antara variabel-variabel direct marketing terhadap keputusan 

pembelian konsumen Xamthone
plus

 dengan melakukan pengujian hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006 : 3), pendekatan survei adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpul data yang pokok. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2005:26) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Sehingga dapat disimpulkan populasi adalah semua obyek atau subyek yang 

diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

mengenal dan mendapatkan informasi mengenai manfaat dari produk  

XAMthone
plus

  melalui kegiatan promosi direct marketing yaitu direct selling, 

direct mail dan telemarketing. Selain itu, responden telah melakukan pembelian 

dan mengkonsumsi produk XAMthone
plus

 dan bertempat tinggal di wilayah 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini tidak melibatkan seluruh individu dalam populasi karena mengingat 

populasi yang terlalu besar dan sampel yang diambil dianggap telah mampu 

mewakili populasi secara keseluruhan. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Sampel 

pada penelitian ini diambil menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling.  
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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 13, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut: 

Jumlah sampel  = 5 x indikator variabel 

 = 5 x 12 indikator variabel 

 = 60 sampel = 100 responden (dibulatkan) 

Sampel dibulatkan menjadi 100 responden karena seperti yang dikemukakan oleh 

Hair (2010) bahwa data yang diolah dengan regresi linier berganda, jumlah 

sampel minimal 50 responden dan lebih disarankan 100 responden bagi 

kebanyakan situasi penelitian. Sehingga besarnya sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 responden. 

Sampel dengan karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan 

dan pekerjaan yang telah ditentukan adalah sampel yang telah/pernah melakukan 

pembelian terhadap produk Xamthone
plus

  minimal 3 kali dalam 1 tahun 

kebelakang sebelum penelitian ini berlangsung, selain itu sampel dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang mengenal dan mendapatkan informasi mengenai 

produk dan manfaat dari XAMthone
plus

  melalui ketiga kegiatan promosi direct 

marketing yaitu direct selling, direct mail dan telemarketing. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran atau 
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fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori huruf atau bilangan. Data 

yang dikumpulkan secara garis besar dapat dibagi menjadi: 

3.4.1 Data primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau diperoleh dari hasil 

wawancara dan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada konsumen 

Xamthone
plus

. 

3.4.2 Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan dari pihak 

lain dan sudah diolah. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh organisasi seperti halnya struktur organisasi, selain itu data sekunder dapat 

diperoleh dari literatur-literatur dan lain-lain. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

3.5.1 Kuesioner 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006 : 6), kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar yang berisi serangkaian 

pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden yang akan 

diteliti. 
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3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau 

catatan yang relevan dengan masalah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat brosur Xamthone
plus

 serta informasi mengenai PT. UFO BKB Syariah  

dengan tujuan memperoleh teori dan data yang dapat menunjang penelitian. 

3.6 Skala Pengukuran 

Pengukuran yang dilakukan terhadap variabel penelitian ini adalah bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran empirik dari konsep-konsep yang telah diuraikan. 

Menurut Sugiono (2006:84), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif. 

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval. 

Dengan skala ini responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap 

pertanyaan dengan memilih satu dari lima jawaban yang tersedia berdasarkan 

perasaan mereka. Selanjutnya untuk pertanyaan yang telah dibuat ditentukan 

skornya. Pemberian skor pada skala ini dimulai dari angka 1 sampai dengan 100 

dengan perincian sebagai berikut : 

1. Sangat setuju (SS) diberi nilai  = 81 – 100 

2. Setuju (S) diberi nilai    = 61 – 80 

3. Cukup Setuju (CS) diberi nilai  = 41 – 60 

4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai   = 21 – 40 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai  = 1 – 20  
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3.7 Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah sebuah simbol atau konsep yang dapat mengasumsikan salah satu 

dari serangkaian nilai (McDaniel & Gates, 2001:59). Satu atau lebih variabel akan 

menyebabkan atau menentukan nilai dari variabel lain. Variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel dalam sebuah eksperimen 

yang dapat dimanipulasi, diubah atau dimodifikasi oleh periset pasar sampai pada 

tingkat tertentu. Variabel bebas dalam penelitian dianggap sebagai sebab dari 

variabel terikat (McDaniel & Gates, 2001:59). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Face to Face Selling (Direct Selling) (X1) 

Adalah salah satu perangkat atau media yang mempelopori dalam pasar 

business to business, dimana perusahaan mempunyai batasan untuk 

mengidentifikasikan jumlah prospeknya, kemudian menggunakan tenaga 

penjualnya untuk menempatkan mereka dan kemudian mengembangkan 

mereka menjadi pelanggan (Lambin, 2007:3). 

2. Direct Mail (X2) 

Direct mail atau surat langsung adalah pengiriman tawaran, pemberitahuan dan 

alat pengingat kepada seseorang. Dengan menggunakan daftar alamat surat 

yang sangat selektif, pemasar langsung mengirimkan jutaan paket pos setiap 

tahun surat, selebaran dan brosur (Lambin, 2007:3). 
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3. Telemarketing (X3) 

Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon untuk 

menarik calon pelanggan, menjual kepada pelanggan yang sudah ada dan 

menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan 

(Lambin, 2007:3). 

3.7.2 Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat merupakan sebuah simbol atau konsep yang diperkirakan akan 

dijelaskan atau disebabkan oleh variabel independen (variabel bebas). Adapun 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian produk (Y) yaitu 

suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh konsumen dalam menentukan pilihan 

suatu produk dengan disertai pertimbangan-pertimbangan (McDaniel & Gates, 

2001:59). 

3.7.3 Konsep, Variabel, Indikator dan Item 

Tabel 10. Konsep, Variabel, Indikator dan Item. 

Variabel Definisi Variabel Indikator Item Skala 

Direct 

Selling 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalah salah satu 

perangkat atau 

media yang 

mempelopori 

dalam pasar 

business to 

business, dimana 

perusahaan 

mempunyai 

batasan untuk 

mengidentifikasik

an jumlah 

prospeknya, 

1. Kejelasan sales 

marketing 

dalam 

memberikan 

informasi 

produk 

XAMthone
plus

. 

Tingkat kejelasan 

sales marketing 

dalam memberikan 

informasi produk 

XAMthone
plus

. 

Interval 

2. Penguasaan 

produk dari 

sales marketing 

mengenai 

produk 

XAMthone
plus

. 

Tingkat 

penguasaan produk 

dari sales 

marketing 

mengenai produk 

XAMthone
plus

. 

Interval 
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 kemudian 

menggunakan 

tenaga penjualnya 

untuk 

menempatkan 

mereka dan 

kemudian 

mengembangkan 

mereka menjadi 

pelanggan 

(Lambin, 2007:3). 

 

3. Kesesuaian 

penawaran 

manfaat 

XAMthone
plus

 

dengan 

kebutuhan. 

 

Tingkat kesesuaian 

penawaran manfaat 

XAMthone
plus

 

dengan kebutuhan. 

Interval 

Direct Mail 

(X2) 

Direct mail atau 

surat langsung 

adalah pengiriman 

tawaran, 

pemberitahuan dan 

alat pengingat 

kepada seseorang. 

Dengan 

menggunakan 

daftar alamat surat 

yang sangat 

selektif, pemasar 

langsung 

mengirimkan 

jutaan paket pos 

setiap tahun surat, 

selebaran dan 

brosur (Lambin, 

2007:3). 

 

1. Kemenarikan 

brosur yang 

diberikan. 

Tingkat 

kemenarikan 

brosur yang 

diberikan. 

Interval 

2. Ketepatan 

waktu dalam 

pemberian 

brosur. 

Tingkat ketepatan 

waktu dalam 

pemberian brosur. 

Interval 

3. Brosur dapat 

menginformasik

an produk 

XAMthone
plus 

dengan jelas. 

Tingkat kejelasan 

brosur dalam 

menginformasikan 

produk 

XAMthone
plus

. 

Interval 

Telemarketi

ng (X3) 

Telemarketing 

adalah 

penggunaan 

telepon dan pusat 

layanan telepon 

untuk menarik 

calon pelanggan, 

menjual kepada 

pelanggan yang 

sudah ada dan 

menyediakan 

layanan dengan 

1. Kejelasan dalam 

penyampaian 

informasi 

tentang produk 

XAMthone
plus 

 

lewat SMS. 

Tingkat kejelasan 

dalam 

penyampaian 

informasi tentang 

produk 

XAMthone
plus

 

lewat SMS. 

Interval 

2. Ketepatan 

pemilihan 

waktu telepon 

atau SMS. 

Tingkat ketepatan 

pemilihan waktu 

telepon atau SMS. 

Interval 
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menerima pesanan 

dan menjawab 

pertanyaan 

(Lambin, 2007:3). 

3. Menggunakan 

tutur bahasa 

atau gaya 

bahasa yang 

menarik. 

Tingkat tutur 

bahasa atau gaya 

bahasa 

SMS/telepon yang 

menarik. 

Interval 

Keputusan 

Pembelian 

(Y). 

Merupakan proses 

keputusan dimana 

konsumen benar-

benar memutuskan 

untuk membeli 

produk atau jasa 

diantara berbagai 

macam alternatif 

pilihan. 

Hermawan 

(2012:40) 

 

1. Keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

direct selling. 

Pembelian 

dikarenakan direct 

seller dapat 

memberikan 

informasi dan 

manfaat mengenai 

produk 

Xamthone
plus 

secara 

jelas. 

Interval 

2. Keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

direct mail. 

Pembelian 

dikarenakan direct 

mail sangat 

menarik dan 

mampu memuat 

manfaat dan 

informasi tentang 

produk 

XAMthone
plus

. 

Interval 

3. Keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

telemarketing. 

Pembelian 

dikarenakan 

kemudahan 

melakukan 

pemesanan produk 

XAMthone
plus

 

melalui SMS atau 

telepon. 

Interval 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006 : 122) menyatakan bahwa uji validitas 

adalah pengujian sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang ada. Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur yang 

diinginkan oleh peneliti, serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang 
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diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang dimaksud.   

Pada penelitian ini pengukuran validitas menggunakan analisis faktor yang 

merupakan salah satu teknik statistic multivariate. Jika ditemukan korelasi yang 

cukup kuat diantara faktor – faktor pembentuk maka faktor tersebut dinyatakan 

memang sebagai pembentuk variabel. Besarnya matriks korelasi yang lazim 

digunakan adalah 0.5 . 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

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). 

Arikunto (2002:171) merumuskan alpha cronbach yang telah dibakukan sebagai 

berikut : 

r11 =  
𝑘

(𝑘 − 1)
  1 −

 𝜎𝑏
2

𝜎1
2   

Keterangan : 

r11 = reabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

 𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎1 
2  = varian total 
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Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai alpha 

cronbach (α) > 0,50 dengan bantuan SPSS 19.0. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

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 Xamthone
plus

. Selain 

itu dalam metode analisis kualitatif menggunakan kuesioner yang didalamnya 

memuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga data yang dihasilkan lebih kaya, 

manusiawi, tajam dan seringkali lebih membuka wawasan (McDaniel & Gates, 

2001:59). 

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung 

menggunakan analisis sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi 

linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiono (2006: 

250) uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam persamaan berikut: 

Y = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+ e 

Keterangan : 

Y = variabel terikat yaitu keputusan pembelian 
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α = konstanta 

b1-b3 = koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-3 

x1 = face to face selling (direct selling) 

x2 = direct mail 

x3 = telemarketing 

e = standar eror. 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu direct 

selling (X1), direct mail (X2) dan telemarketing (X3) bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y) pada 

tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. Hasil pengujian uji F dapat ditemui pada 

tabel ANOVA (Analysis of Variance) dari output SPSS untuk menjawab hipotesis 

statistik yaitu: 

Ho= variabel X tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y 

Ha= variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y 

Dengan kriteria : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai signifikan (P Value) < 0,05. 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikan (P Value) > 0,05. 

3.10.2  Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen yaitu direct selling (X1), direct mail (X2) dan telemarketing (X3)  
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secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%.  

Dengan hipotesis: 

a. Bila nilai signifikan (P Value) < 0,05 maka (Ho) ditolak dan menerima 

alternatif (Ha) yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

b. Bila nilai signifikan (P Value) > 0,05 maka (Ho) diterima dan menolak 

alternatif (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

 

 


