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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek yang dijadikan responden dalam penelitian ini ialah nasabah PT 

Bank Lampung Kantor Cabang Utama yang memiliki Tabungan Siger 

Mas. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Berkaitan dengan penelitian ini variabel penelitian akan terbagi menjadi 

dua yang  terdiri dari penelitian deskriptif dan verifikatif.  

Sugiyono (2010:206) menyatakan bahwa Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

 

Penelitian verifikatif diterangkan oleh Arikunto (2002:7) sebagai 

penelitian yang pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui 

pengumpulan data dilapangan, sifat verifikatif pada dasarnya ingin 
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menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data di lapangan. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan 

verifikatif, yang mana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel X (bauran promosi) terhadap variabel Y (Keputusan menabung). 

Data yang akan dianalisis didapat dari penyebaran kuesioner kepada 

responden yang pernah menabung pada PT Bank Lampung Kantor Cabang 

Utama.  

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa 

perantara). Data primer  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner pada sampel yang ditentukan, dalam hal ini adalah 

nasabah yang berdomisili di wilayah Bandar Lampung,nasabah yang 

pernah menabung pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama, dan 

nasabah yang berumur 17 tahun. Selain itu peneliti juga menggunakan 

data sekunder, yaitu data yang diambil dari penelitian sebelumnya, internet  

serta buku-buku diperpustakaan. 

 

 

 

 

 



34 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

Dalam melaksanakan penelitian ini, digunakan populasi dan sampel 

sebagai bahan untuk data yang diolah. 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subject yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2010 : 117). Dalam hal ini 

populasi yang diteliti adalah orang-orang yang pernah 

melakukan kegiatan menabung pada PT Bank Lampung Kantor 

Cabang Utama. 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2010 : 118) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Karakteristik populasi untuk riset ini tidak dapat diketahui 

dengan pasti, sehingga penulis memilih teknik pengambilan 

sampel yang akan digunakan adalah teknik Non Probability 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak 

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode 

penyampelan menggunakan Purposive Sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan 

mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-



35 
 

ciri yang spesifik. Penentuan sampel atau responden diambil 

dengan kriteria:  

1. Responden yang dipilih adalah nasabah yang berdomisili di 

wilayah Bandar Lampung. 

2. Responden yang dipilih adalah nasabah yang pernah 

menabung pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama. 

3.  Responden yang dipilih adalah nasabah yang aktif 

menabung dan pernah melihat iklan PT Bank Lampung. 

 

Joseph Hair (2006:112) menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak 

diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel yang di 

analisa atau indikator. Indikator dari penelitian ini berjumlah 13, maka diperoleh 

hasil perhitungan sampel sebagai berikut. 

Jumlah Sampel =  5 x 13 = 65 sampel 

 

Hair (2006:197) menyarankan bahwa penelitian yang akan diolah dengan 

menggunakan multiple regression jumlah sampel minimum 50 responden dan 

lebih disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Sehingga 

dalam penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel 100 orang. 
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3.4  Variabel Penelitian & Pengukuran 

Dalam penelitian ini, terdapat pembagian variabel berdasarkan fungsi-

fungsinya. Variabel-variabel tersebut dibagi atas variabel independen dan 

variabel dependen. 

1. Variabel Independen atau Variabel X 

Adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari iklan (X1), 

promosi penjualan (X2), dan publisitas (X3). Pengukuran variabel 

dalam penelitian ini menggunakan keempat model AIDA 

(Attention, Interest, Desire, Action). 

2. Variabel Dependen atau Variabel Y 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah keputusan menabung konsumen yang dilambangkan 

dengan Y, dimana variabel tersebut sangat dipengaruhi oleh 

variabel Independen 
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3.4.1  Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel X dan Y 

Variabel Sub Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

 

Bauran 

Promosi (X) 

 

Periklanan 

X1 

 

Iklan adalah segala 

bentuk penyajian 

non personal dan 

promosi ide, 

barang atau jasa 

oleh suatu sponsor 

tertentu yang 

memerlukan 

pembayaran. Iklan 

dapat 

dikemukakan 

lewat tulisan dan 

gambar yang 

menonjol dan 

jelas, perkataan 

yang menarik atau 

mudah diingat, dan 

mempunyai 

karakteristik 

tersendiri. 

 

 

 Iklan PT bank 

Lampung 

memberikan 

perhatian yang 

mendalam bagi 

nasabah  

 Gambar yang 

terdapat pada 

spanduk 

membuat 

konsumen 

tertarik 

 Iklan membuat 

nasabah ingin 

memiliki 

produk PT 

Bank 

Lampung 

 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

Promosi 

penjualan 

 

X2 

 

Berbagai jenis 

alternatif jangka 

pendek untuk 

mendorong orang 

mencoba atau 

membeli produk 

atau jasa. 

 

 Undian 

berhadiah 

mobil 

memberikan 

perhatian yang 

mendalam bagi 

nasabah 

 Tawaran 

promosi 

penjualan 

membuat 

nasabah 

tertarik 

 Souvenir 

membuat 

nasabah ingin  

 

Likert 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel X dan Y (Lanjutan) 

Variabel Sub Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

  

 

 

 

 

Publisitas  

 

X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisitas adalah 

upaya perusahaan 

untuk mendukung, 

membina citra 

perusahaan yang 

baik, dan 

menangani atau 

menangkal isu, 

cerita dan 

peristiwa yang 

dapat merugikan 

perusahaan yang 

dilakukan melalui 

pembinaan 

hubungan dengan 

masyarakat 

(public relations). 

 

Memiliki 

produk PT 

Bank  

Lampung 

 

 Informasi 

produk PT Bank 

Lampung 

melalui surat 

kabar 

memberikan 

perhatian yang 

mendalam bagi 

nasabah 

 Melakukan 

promosi 

produk melalui 

media massa 

membuat 

nasabah 

tertarik 

 Informasi 

positif yang 

disampaikan 

membuat 

nasabah ingin 

memiliki 

produk PT 

Bank Lampung 

 

 

 

 

 

 

Likert 

 

Keputusan 

Menabung 

(Y) 

 Tindakan yang 

secara langsung 

terlibat dalam 

usaha 

memperoleh, 

menentukan 

produk dan jasa 

akibat alternatif 

kegiatan promosi 

dalam 

pengambilan  

 Memutuskan 

menabung 

karena melihat 

iklan PT Bank 

Lampung 

  Memutuskan 

Menabung 

karena 

mendapatkan 

tawaran 

promosi  

Likert 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel X dan Y (Lanjutan) 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) 

 

3.5  Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1  Validitas 

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Suatu skala atau 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Dalam penelitian ini, ketepatan alat ukur yang digunakan adalah skala 

likert yang digunakan pada kuesioner. Karena skala likert adalah skala 

yang paling banyak digunakan dan juga memiliki ketajaman lebih 

dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Selain menggunakan kuesioner, 

penelitian ini juga menggunakan survei litelatur dimana peneliti mencari 

informasi dari penelitian terdahulu agar variabel-variabel yang digunakan 

Variabel Sub Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

  Keputusan 

menabung 

          Penjualan 

 

 Memutuskan 

menabung 

karena 

mendapatkan 

informasi 

produk PT 

Bank 

Lampung 

melalui surat 

kabar 
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menjadi lebih tepat. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan 

menggunakan analisis faktor dengan menggunakan bantuan program SPSS 

20. Analisis ini digunakan dengan menggunakan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan 

dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan 

dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap nilai yang ingin diungkap. Pernyataan 

dikatan valid apabila faktor loadingnya di atas 0.5 (Ferdinand, 2002). Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner 

dalam sebuah penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila 

kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang tengah diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan kepada 30 responden, kemudian 

diolah dengan menggunakan analisis faktor pada SPSS 20. Data 

dinyatakan valid jika skor loadingnya di atas 0.5. 

 

Tabel 3.2 Skala Likert Pada Pertanyan Tertutup 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

   Sumber: Malhotra, 2005 
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2008:45). 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

ὰ  = koefisian reliabilitas Alpha Cronbach 

K  = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑S
2

i = Jumlah varians skor item 

SX
2
 = Varians skor-skor test (seluruh item K) 

Uji Reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan 

SPSS 20. Pengujian dilakukan dalam tahapan yaitu dengan 

membandingkan nilai pada Cronbach’s Alpha dengan nilai pada 

http://2.bp.blogspot.com/-C3u8NCHxpPg/T42ZPhSxaII/AAAAAAAAA84/XLjM8-Ktvx4/s1600/cronbach.PNG
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Cronbach’s Alpha if item deleted. Jika Alpha rendah, kemungkinan satu 

atau beberapa item tidak reliabel dan harus dilakukan test kelanjutan guna 

melihat item-item tertentu yang tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dengan 

nilai Cronbach’s Alpha> 0.7 =Reliabel.  

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1  Uji Ananlisis Linier Berganda 

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah dan 

dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan. Dalam perhitungan statistik ini penulis dibantu dengan 

menggunakan program SPSS (Statistic Program for Social Science) versi 20. 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel 

apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari dependen variabel 

apabila nilai independen variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan berskala interval. 

  Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + έ 

Keterangan : 

Y  =  Keputusan Menabung 

X1 =  periklanan 

X2 =  Promosi Penjualan 

X3 =  Publisitas 

bX = Koefisien Regresi Variabel Bauran Promosi 
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a  = Konstanta 

έ  = Standard Error 

 

3.7  Pengujian Hipotesis 

Suatu perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai 

uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya, 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana Ho 

diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketetapan yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara 

parsial terhadap variable terikat. 

  Ho: b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel Bauran Promosi (X) terhadap variabel 

Keputusan Menabung (Y) 

  Ha: b1, b2, b3 ≠ 0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variable Bauran Promosi (X) terhadap variabel 

Keputusan Menabung (Y). 

Kreteria pengambilan keputusan: 

  Ho diterima jika t hitung < t tabel, pada ὰ = 5% 

  Ha ditolak jika t hitung > t tabel, pada ὰ = 5% 
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2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji- F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. 

  Ho: b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan dari variabel Bauran Promosi (X) terhadap variabel 

Keputusan Menabung (Y). 

  Ha: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variable Bauran Promosi (X) terhadap variabel 

Keputusan Menabung (Y). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

  Ho diterima jika F hitung < F tabel  pada ὰ = 5% 

  Ha ditolak jika F hitung > F tabel pada ὰ = 5% 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. 

 

 

 

 


