
70 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan proses dan langkah-langkah dalam penyelesaian 

masalah terhadap obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini akan memberikan 

jalan atau cara menemukan dan menguraikan pemecahan masalah secara 

mengumpulkan data dan didukung dengan teori-teori yang bersangkutan dengan 

masalah tersebut. 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitan, jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian studi kasus yang berupa penelitian penjelasan 

(explanatory research). “Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang 

menggunakan data yang sama, dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis” (Iqbal Hasan 2002:14).  

Sedangkan Penelitian Penjelasan (explanatory research) menurut Masri 

Singarimbun (2006:5) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel penelitian melalui uji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya, sehingga dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi.  

Dari definisi tersebut, alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk 

membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar 

variabel yang diperoleh dengan fakta-fakta, sifat-sifat, mengetahui seberapa 

kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya, serta besar arah 

hubungan itu terjadi. Jadi penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian 
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penjelasan untuk menguji pengaruh biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya 

SMS marketing (X2) terhadap omzet penjualan Padma Press Surabaya (Y). Alat 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

3.2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat sumber data yang dianggap sebagai suatu 

populasi, sehingga bisa diambil subyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan penerbitan buku dan multimedia Padma Press Surabaya (kantor pusat 

CV. PADMA). Perusahaan ini berlokasi di Raya Taman Indah 9-11 Menanggal, 

Surabaya, dengan no telephone/fax. (031) 8282871, dan alamat website: 

www.padmapress.com. 

3.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan data yang relevan guna 

menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada perumusan masalah 

sebelumnya, yakni pengaruh biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS 

marketing (X2) terhadap omzet penjualan Padma Press Surabaya (Y). 

3.4.   Sumber Data 

   Sumber data dalam penelitian ini terkait dengan jenis data yang diambil, 

dimana data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi akan membantu 

dalam penyelesaian penelitian ini. Menurut Uma Sekaran (2006:60), data dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Data  Primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli baik dari individu atau perseorangan seperti 
hasil dari wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan 
peneliti. 
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2. Data  Sekunder 
Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya 
dalam bentuk literatur, karya ilmiah orang lain, atau data internet. 
 

3.5.   Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode case study. Data-data yang diperoleh merupakan representasi dari kondisi 

Padma Press Surabaya yang difokuskan pada variabel biaya periklanan media 

cetak (X1), biaya SMS marketing (X2) dan juga omzet penjualan (Y). Adapun 

elemen-elemen yang diteliti meliputi data promosi, penjualan, keuangan (biaya 

periklanan media cetak dan biaya SMS marketing, serta omzet penjualan), dan 

produk-produk Padma Press Surabaya. 

Guna mendapatkan data yang diperlukan di dalam penelitian, maka 

diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah pengumpulan data 

sekunder yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan melakukan 

penggalian dari berbagai literatur dan dokumen sebagai bahan dasar teori 

dalam membahas permasalahan yang sedang dihadapi. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data primer 

pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan melalui: 

a. Wawancara (interview), merupakan sebuah dialog yang akan 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan info dari pihak terkait dan 

kompeten pada bidang yang akan diteliti, yang dalam hal ini adalah 

mengenai biaya periklanan media cetak dan biaya SMS marketing. 

Pihak yang terkait dan tepat untuk diwawancarai guna mendapat 

informasi yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu: 
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1. Pemilik sekaligus Direktur Utama Padma Press Surabaya. 

2. Direktur Operasional Padma Press Surabaya. 

2. Manajer Pemasaran Padma Press Surabaya. 

3. Manajer Keuangan dan Administrasi Padma Press Surabaya. 

b. Observasi, merupakan pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena obyek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian yang berkenaan 

dengan bidang pemasaran guna mendapatkan gambaran mengenai 

permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian dapat diketahui 

keadaan perusahaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data ini 

dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan yang berstruktur, digunakan setelah mengetahui 

aktivitas yang ada hubungannya dengan dengan penelitian. 

2. Pengamatan yang tidak berstruktur, digunakan untuk mengamati 

bagaimana item-item dari variabel penelitian dilaksanakan. 

c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara melihat laporan 

ataupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, terutama 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3.6.  Jenis Data  

1. Data Kuantitatif 

Adalah data yang berupa angka-angka yang tercantum dalam laporan 

bagian pemasaran dan bagian operasional yang berupa data time series 

(deret waktu) (Sugiyono, 2003:13). Data kuantitatif dalam penelitian ini 
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adalah data besarnya biaya periklanan media cetak, biaya SMS Marketing, 

dan omzet penjualan perusahaan. 

2. Data Kualitatif 

Adalah data yang berupa informasi non-angka atau kata-kata yang 

tercantum dalam gambaran umum perusahaan dan catatan-catatan dari tiap 

bagian dalam perusahaan (Sugiyono, 2003:13). Data kualitatif dalam 

penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional 

perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan. 

3.7.   Definisi Operasional Variabel 

a. Variable Bebas (Independent Variable) 

1. Biaya periklanan media cetak (X1), adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang 

atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran 

dengan media yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, brosur, 

selebaran, pos, dll (Kotler, 2004). Biaya periklanan media cetak ini 

diukur dari besarnya biaya pemasangan iklan melalui surat kabar, 

tabloid, dan pembuatan brosur resensi per bulan selama 1,5 tahun 

(dalam rupiah). Terhitung mulai bulan January 2008 sampai dengan 

Agustus 2009. 

2. Biaya SMS Marketing (X2), adalah biaya pemasaran langsung dengan 

menggunakan media Short Message Service (SMS) yang bersifat 

personal/one-to-one. Biaya SMS marketing ini diukur dari besarnya 

biaya pemasaran langsung melalui SMS per bulan selama 1,5 tahun 
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(dalam rupiah). Terhitung mulai bulan January 2008 sampai dengan 

Agustus 2009. 

b.  Variable Terikat (Dependent Variable) 

1. Omzet penjualan (Y) adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa 

dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah 

pendapatan yang diperoleh. Omzet penjualan ini diukur dari realisasi 

omzet penjualan produk-produk Padma Press Surabaya per bulan 

selama 1,5 tahun (dalam rupiah). Terhitung mulai bulan January 2008 

sampai dengan Agustus 2009. 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 

Konsep Variabel Indikator Item 
1. a. Periklanan 
        (Advertising) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pemasaran 
Langsung 
(Direct 
Marketing) 

X1 Biaya 
     Periklanan 
     Media Cetak 
 
 
 
 
 
 
 
X2 Biaya SMS 
     Marketing 

X1.1 Biaya surat 
       kabar 
X1.2 Biaya tabloid 
X1.3 Biaya brosur 
       resensi 
 
 
 
 
 
 
 
X2.1 Biaya SMS 

(Short Message 
Service) 

- Frekuensi 
berpromosi melalui 
surat kabar, tabloid, 
dan brosur resensi. 

- Besar biaya 
periklanan media 
cetak menggunakan 
surat kabar, tabloid, 
dan brosur resensi. 

 
- Frekuensi 

penggunaan SMS 
marketing. 

- Besar biaya SMS 
marketing. 

 
2. Penjualan  Omzet 

penjualan (Y) 
Omzet penjualan 
melalui periklanan 
media cetak dan 
SMS marketing. 

- Realisasi hasil 
penjualan melalui 
surat kabar, tabloid, 
dan brosur resensi. 

- Realisasi hasil 
penjualan melalui 
SMS. 

- Realisasi omzet 
penjualan secara 
keseluruhan. 
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3.8.   Metode Analisis Data  

Sebagai langkah lanjut dalam penelitian ini, dilakukan suatu prosedur 

analisis terhadap data-data yang diperoleh peneliti. Tujuan dari analisis data ini 

adalah mengungkapkan apa yang ingin diketahui dari penelitian ini. sebelum 

pengolahan data dilakukan, dibutuhkan beberapa persyaratan supaya hasil analisis 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Karena perihal yang ingin dijabarkan dalam penelitian ini adalah 

‘pengaruh’, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Namun, tahapan awal sebelum melakukan analisis regresi linier 

berganda adalah dengan menggunakan uji normalitas yang berfungsi untuk 

memilih alat analisis yang dipergunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab 

tiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, dari uji ini 

juga dapat diketahui apakah analisis regresi berganda dapat digunakan untuk 

menganalisis data. 

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji ini 

terdiri dari uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi 

klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda sehingga langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja 

yang sama dengan uji regresi. 

Jadi, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa model regresi linier 

berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi 

asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik. 

Selanjutnya, peneliti dapat menganalisis hasil uji regresi berganda yang 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penghitungan program SPSS 13.0. 
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Peneliti juga menguji tingkat signifikansi dengan menggunakan uji F sebagai alat 

untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) dan uji t untuk menguji 

pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial). Berikut penjelasan secara terperinci 

mengenai beberapa metode analisis data yang dipakai oleh penulis untuk menguji 

variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain: 

3.8.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan prasyarat kebanyakan prosedur statistika 

inferential. Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah data 

yang memiliki distribusi normal. Ada beberapa cara untuk mengeksplorasi uji 

normalitas ini, antara lain dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau 

dengan cara melihat tampilan grafis dari Normal Probability Plot. 

a. Kolmogorov-Smirnov 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2008:48), dasar pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini adalah: 

• Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal 

• Jika nilai sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

b. Normal Probability Plot 

Cara mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik-

titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan menurut 

Singgih Santoso (2002:214) adalah: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Menurut Singgih Santoso (2002:206), terdapat dua cara untuk 

menganalisis atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada 

suatu model regresi: 

Cara 1: Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance 

Pedoman suatu model regresi yang bebas gejala multikolinieritas adalah 

sebagai berikut: 

- Mempunyai nilai VIF di sekitar nilai 1 

- Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

Cara 2: Besaran korelasi antar variabel bebas 

Pedoman suatu model regresi yang bebas gejala multikolinieritas adalah 

Koefisien korelasi antar variabel bebas haruslah lemah (dibawah 0,5). 

Sebaliknya, jika korelasi kuat, maka terjadi masalah multikolinieritas. 

b. Heteroskedastisitas 

Menurut Santoso (2002:208) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika varians 
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dari residual dari suatu pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk menganalisis atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat dengan pola gambar 

scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 

Dasar pengambilan keputusan Menurut Singgih Santoso (2002:210) 

adalah: 

� Jika ada pola tertentu, seperti titik titik (poin-poin) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka terjadi Heterokesdastisitas. 

� Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas, dibawah, 

dan disekitar angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heterokesdastisitas. 

3.8.3. Uji Regresi Linier Berganda 

a. Analisis Koefisien Regresi 

Uji regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum dipergunakan 

dalam menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel terikat dengan 

variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda dihitung menggunakan rumus: 

(Iqbal Hasan, 2002:117) 

Y = α + b1x1 + b2x2 + … bnxn + e 

Dimana: 

Y  = Omzet penjualan (dalam rupiah) 



 80

α  = Bilangan konstan sebagai titik potong 

b = Koefisien regresi  

x1 = Biaya periklanan media cetak (dalam rupiah) 

x2 = Biaya SMS marketing (dalam rupiah) 

 e  = Kesalahan prediksi (standard error) 

b. Analisis Model Summary 

Dari analisis regresi berganda yang dilakukan akan didapatkan persamaan 

regresi yang menunjukkan koefisien regresi setiap variabel. Dari hasil 

perhitungan regresi juga dapat diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) yang 

menunjukkan prosentase variasi dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variasi dari variabel bebas, serta angka R yang menunjukkan korelasi atau 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Korelasi atau 

hubungan yang kuat antara variabel X dan Y ditunjukkan oleh nilai koefisien 

korelasi berganda (R) yang melebihi/diatas 0,5 atau bahkan mendekati angka 1. 

3.8.4. Uji Hipotesis Koefisien Regresi 

a. Uji Simultan (F-test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas 

(independen) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat 

(dependen).  

Rumus uji F adalah sebagai berikut: (Iqbal Hasan 2002:125) 

)(

)(
0 RKERK

RKRRK
F

res

reg=  

Keterangan: 

F0 = Nilai F 

RKreg = Rata-rata kuadrat residu 
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RKres = Rata-rata kuadrat residu (error) 

Pengambilan keputusan dari uji F dapat dilakukan berdasarkan dua cara, 

yaitu: 

Cara 1: Berdasar nilai probabilitas 

Jika Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Cara 2: Berdasar perbandingan F hitung dan F tabel 

Jika F hitung ≤ F tabel(α, k, n-k-1) maka H0 diterima 

Jika F hitung > F tabel(α, k, n-k-1) maka H0 ditolak 

b. Uji Parsial (t-test) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta variabel bebas 

(independen) secara individual (parsial) terhadap variabel terikat (dependen). 

Rumus yang dipergunakan untuk uji t adalah sebagai berikut: (Iqbal Hasan 

2002:126) 

,...3,2,1,0 =−= i
Sb

Bb
t

i

ii  

Keterangan: 

bi  = nilai koefisien regresi  

Bi  = nilai koefisien regresi untuk populasi  

Sbi = kesalahan baku koefisien regresi   

Pengambilan keputusan dari uji t dapat dilakukan berdasarkan dua cara, 

yaitu: 

Cara 1: Berdasar nilai probabilitas 

Jika Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 
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Cara 2: Berdasar perbandingan t hitung dan t tabel 

Jika t hitung ≤ t tabel(α, n-1) maka H0 diterima 

Jika t hitung > t tabel(α, n-1) maka H0 ditolak 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang dominan, dapat diketahui 

dari koefisien beta (standardized coefficients) yang paling besar. 


