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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bagian yang sangat penting bagi sukses atau tidaknya

suatu penelitian. Metode penelitian juga merupakan cara bagaimana penelitian

berurutan, yaitu dengan alat-alat dan prosedur apa suatu penelitian dilakukan.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini dilakukan di PT. Capella Dinamik

Nusantara yang terletak di Jl. Muhammad yamin Bangkinang. dengan tujuan

mengambil data – data yang diperlukan, dari tanggal 30 Oktober 2015 sampai

dengan selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokan ke

dalam dua kelompok data yaitu data primer dan data skunder.

1.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data informasi yang diperoleh langsung dari objek

penelitian, berupa hasil dari penyebaran koesioner yang ditujukan kepada

konsumen yang membeli produk motor honda type vario.

3.2.2 Data Skunder

Yaitu data diteliti untuk mendapatkan informasi yang sudah dibukukan

seperti : Sejarah perusahaan, struktur organisasi, data penjualan.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang di perlukan untuk penelitian ini,

penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1 Daftar pertanyaan (quisioner)

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan data atau

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, sebagai sampel penelitian

dengan harapan mereka memberi respon terhadap pertanyaan yg telah di

tentukan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2007:115) Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen pengguna

sepeda motor honda type vario pada PT. Capella Dinamik Nusantara

Bangkinang sebanyak 256 populasi..

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono,2007:115). Metode yang digunakan dalam

pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode Accidential Sampling

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja yang

bertemu dan telah melakukan pembelian sepeda motor type vario maka dapat

digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini sampel adalah dari data penjualan
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tahun 2014 dengan jumlah 72 orang yang melakukan pembelian  pada PT.

Capella Dinamik Nusantara Bangkinang.

Jumlah sampel (size of sample) ditentukan berdasarkan pada

perhitungan dari rumus slovin (Sugiyono, 2013:201) dengan tingkat toleransi

kesalahan sebesar 10%.

= 1 +
Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

E = Presentasi tingkat kesalahan yang di toleransi 10%

Dengan menggunakan rumus diatas maka diperoleh jumlah sampel

sebanyak :

= 2561 + 256(0,1)= 	 , = 71,91 dibulatkan menjadi 72 orang

Jadi disini yang akan dijadikan sampel penelitian penulis ditetapkan

sebanyak 72orang dari populasi, dengan pengambilan sampel secara

Accidental yaitu mengambil sampel secara acak (kapanpun dan dimanapun)

asal memenuhi syarat sebagai sampel dan yang telah melakukan pembelian

dengan berpengaruh terhadap bauran promosi.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini,

penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana deskriptif adalah

penelitian diuraikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan dikaitkan
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dengan teori-teori yang ada, guna untuk mendapatkan kesimpulan. Dan

kuantitatif adalah riset yang didasarkan pada data kuantitatif dimana data

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (Suliyanto

2006:9-12).

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat

kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain,

mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.

Item yang mempunyai korelasi yang positif dengan kriterium

(skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item tersebut

mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk

dianggap memenuhi syarat adalah kalau r ≥ 0,3. Jadi korelasi antara

butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam instrumen

tersebut dinyatakan tidak valid. Jika suatu item dinyatakan tidak valid

maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji – uji

selanjutnya.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner

yang reliabel adalah kuesioner yang apabila digunakan secara

berulang–ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data

yang sama. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban
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seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan

nilai Alpha Cronbach diatas 0,6.

3) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data

yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat

normal. Uji normalitas data dilakukan dengan cara analisis

grafikHistogram. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal maka data dapat dikatakan normal.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah variabel bebas

saling berhubungan secara linear. Apabila sebagian atau seluruh

variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas akan

menjadi masalah bila derajat rendah maka multikolinearitas yang

terjadi tidak berbahaya bagi regresi. Uji multikolinearitas dengan

menggunakan nilai variance inflation factor ( VIF ) dan nilai

tolerance. Suatu model dikatakan memiliki kecendrungan adanya

gejolak multikolinearitas adalah apabila memiliki VIF disekitar < 10

dan nilai tolerance mendekati 1.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah terjadi

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan
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lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas.Untuk mendeteksi ada tidaknya haterokedastisitas

dapat dilihat dari scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.Jika ada pola tertentu

seperti titik–titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka

telah terjadi heterokedastisitas.Sebaliknya jika tidak ada pola yang

jelas, serta titik–titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk menunjukan ada tidaknya gejala

korelasi serial yaitu kondisi yang terdapat ketika residu tidak

independen satu sama lain. Secara sederhana, gejala ada atau tidaknya

autokorelasi dapat dilihat dengan test statistik Durbin–Watson. Yang

dimana ketentuan tersebut sebagai berikut :

a) Apabila angka DW dibawah – 2 maka ada autokorelasi positif

b) Apabila angka DW diantara – 2 dan + 2 maka tidak ada

autokorelasi

Apabila angka DW diatas + 2 maka ada autokorelasi negativ

c. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis

Regresi Linear bergandayaitu suatu metode statistik yang dilakukan untuk

mengetahui hubungan antara variabel bebas iklan, penjualan perseorangan,

promosi penjualan dengan variabel terikat keputusan pembeliandengan

rumus sebagai berikut:
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Y = a +b1 X1 + b2 X2+b3X3 + e

Dimana :

Y = keputusan pembelian

X1 = Iklan

X2 = Penjualan perseorangan

X3 = Promosi Penjualan

a = Parameter Konstanta

b = Parameter Koefisien Regresi

e = Standar Error(faktor penganggu)

Kategori yang digunakan berdasarkan skala likert, dimana

reponden nantinya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai

jawaban seperti dibawah ini (Suliyanto,2006:83)

Sangat setuju (SS) dengan skor : 5

Setuju (S) dengan skor : 4

Netral (NT) dengan skor : 3

Tidak setuju (TS) dengan skor : 2

Sangat tidak setuju (STS) dengan skor : 1

Untuk membantu dalam pengolahan data tersebut di gunakan

program komputer yakni SPSS Statistic 17.0 ( statistical for product and

service solution).

d. Uji Hipotesis

1) Uji  Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinan (R2) adalah sebuah koefisien yang

menunjukan seberapa besar persentase variabel–variabel independen.

Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel
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independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian

regresi yang dihasilkan baik untuk mengistimasikan nilai variabel

dependen.

2) Uji signifikan simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.Ha diterima

jika, F hitung >Ftabel = (n–k–1) : k atau Sig < (α) 0.05 maka terdapat

pengaruh signifikan antara variabel bebas, yaitu : Iklan (X1), Penjualan

perseorangan (X2), Promosi Penjualan (X3), dengan variabel terikat

yaitu, Keputusan Pembelian (Y).Ho diterima jika, F hitung < Ftabel = (n–

k–1) : k atau Sig > (α) 0.05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan

antara variabel bebas, yaitu : Iklan (X1), Penjualan perseorangan (X2),

Promosi Penjualan (X3), dengan variabel terikat yaitu, Keputusan

Pembelian (Y).

Keterangan:

Ftabel = (n–k–1) : k

(k) = Jumlah variabel bebas

(n)= Jumlah sampel

(1) = Konstanta

3) Uji signifikan parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen.
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Pengujian dengan membandingkan nilai probabilitas thitung dengan

probabilitas 0,05. Ha ditolak dan Ho dapat diterima jika thitung< ttabel dan Ha

diterima dan Ho ditolak apabila thitung> ttabel.

Keterangan :

ttabel= n – k – 1 : alpha/k

n = Jumlah

k = Jumlah variabel bebas

1 = konstanta


