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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada UKM Keripik Apel di UD. 

Ramayana, di desa Bumiaji Kota Batu. Penelitian ini akan dilakukan 

pada Bulan November 2017 sampai Januari 2018. Pengolahan data 

akan dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri Jurusan 

Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Batasan Masalah 

 Variabel bauran pemasaran (marketing mix) yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi produk, harga, promosi dan lokasi. 

 

3.3 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian yang dilakukan ini adalah prosedur penelitian 

yang didasarkan atas beberapa tahapan yang didasarkan pada suatu 

diagram alir. Diagram alir dibuat untuk memberikan kemudahan dalam 

proses penelitian yang akan dilakukan. Diagram alir tahap penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

3.3.1 Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan dilakukan pada UKM Keripik Apel di UD. 

Ramayana. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam survey 

pendahuluan yang dilakukan yaitu meliputi: mengetahui kondisi secara 

umum UKM Keripik Apel di UD. Ramayana Agro dan mempelajari 

tentang bauran pemasaran yang ada di UKM dan untuk mengetahui 
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keadaan dari UKM tersebut yang dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada pemilik. 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian. 



3 
 

 
 

 

3.3.2   Identifikasi Masalah 

Tahap ini akan dilakukan perumusan masalah setelah kondisi umum 

dan strategi pemasaran dari UKM diketahui. Tahapan ini bertujuan 

untuk mengetahui masalah yang ada di UKM mengenai bauran 

pemasaran dan keputusan pembelian. Masalah yang diperoleh  

mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. 

3.3.3    Penentuan Data dan Metode Pengumpulan data 

  Menurut Sutopo (2006) sumber data adalah tempat 

data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa 

manusia, ataupun dokumen. Pada penelitian ini, jenis data yang akan 

dikumpulkan adalah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian kali ini meliputi data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh peneliti dari lapangan, data primer yang diperoleh dari 

lokasi penelitian melalui wawancara sumber atau informasi yang 

relevan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan  (Moleong, 

2006). Seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang di perlukan dalam 

penelitian untuk melengkapi informasi yang yang di peroleh dari data 

primer, data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari 

buku, penelitian lapangan, maupun dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian (Moleong, 2006).  Seperti buku, jurnal, laporan dan artikel 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas kemudian 



4 
 

 
 

semua literatur  tersebut dibandingkan dengan kejadian yang ada di 

lapang. 

 
3.3.4 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Variabe

l 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

1 Produk 

(X1) 

Cita Rasa (X1.1) Cita rasa yang berbeda 

dengan pesaing 

Pranata, 2013 

&Puspitasari, 

2015 

  Reliability (X1.2) Kemasan dapat melindungi 

produk 

Dewita, 2012 

  Daya Tahan 

(X1.3) 

Memiliki masa kedaluarsa 

yang cukup lama 

Puspita, 2014 

  Accessories 

(X1.4) 

Komponen yang 

memberikan nilai tambah 

pada produk 

Wandy, 2014 

  Volume produk 

(X1.5) 

Ukuran produk yang 

dihasilkan 

Wandy, 2014 

2 Harga 

(X2) 

Harga 

Terjangkau 

(X2,1) 

Harga produk terjangkau 

oleh semua kalangan 

Pranata, 2013 & 

Susanto, 2013 

  Potongan 

Harga (X2.2) 

Potongan harga yang 

diberikan ketika proses 

pembelian dilakukan 

Puspita, 2014, 

Andreti 2013 

&Budiwati, 2012 

  Kesesuaian 

Harga dengan 

Kualitas Produk 

(X2.3) 

Harga yang diberikan 

sesuai dengan kualitas 

produk 

Puspita, 2014 

&Puspitasari, 

2015. 
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No. Variabe

l 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

3 Lokasi 

(X3) 

Akses (X3.1) Lokasi mudah dijangkau 

baik menggunakan 

angkutan umum maupun 

pribadi 

Budiwati, 2012 

& Pranata 2013 

  Visibilitas (X3.2) Lokasi mudah dicari Budiwati, 2013 

4 Promosi 

(X4) 

Periklanan (X4.1) Media informasi mengenai 

produk berupa baliho dan 

spanduk 

Pranata, 2013 

  Promosi 

penjualan (X4.2) 

Kegiatan promosi yang 

dilakukan bersifat jangka 

pendek dan tidak dilakukan 

secara berulang untuk 

mendorong meningkatkan 

penjualan yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

Susanto, 2013 

 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian (lanjutan) 

  Personal selling 

(X4.3) 

Promosi yang dilakukan 

dengan melakukan 

interaksi secara langsung 

kepada pembeli dengan 

melakukan presentasi  

Susanto, 2013 

5 Keputus

an 

pembeli

an (Y) 

Kemantapan 

pada sebuah 

produk (Y1.1) 

Konsumen memilih produk 

UKM Keripik Apel di UD. 

Ramayana Agro Mandiri 

Batu sebagai alernatif 

Susanto, 2013 

  Kepercayaan 

konsumen (Y1.2) 

Konsumen melakukan 

pembelian karena UKM 

Keripik Apel di UD. 

Ramayana Agro Mandiri 

Batu menarkan produk 

yang berkualitas. 

Puspitasari, 

2015 
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6 Kepuas

an 

konsum

en (Y2) 

Sesuai harapan 

(Y2.1) 

Produk sesuai dengan 

harapan 

Tjiptono (2002) 

  Rasa senang 

(Y2.2) 

Produk melebihi harapan Tjiptono(2002) 

  Keinginan 

membeli ulang 

(Y2.3) 

Kecenderungan melakukan 

pembelian ulang 

Hellier (2003) 

  Rekomendasi 

positif (Y2.4) 

Menceritakan hal-hal positif 

kepada orang lain 

Thamrin (2003) 

 

3.3.5 Penentuan Populasi dan Sampel 

Menurut Selangka (2013) tentang populasi adalah suatu 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dan 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah yang 

dimiliki populasi.Sampel penelitian minimal 30 sampel yang 

digunakan dalam penelitian karena menggunakan teknik 

korelasi (Soeryanto, 2008).Menurut Malhotra (2010), besarnya 

jumlah sampel yang diambil dapat di tentukan dengan cara 

mengalikan jumlah indikator dengan 5, atau 5 x jumlah 

indikator. dalam penelitian ini terdapat 19 estimasi parameter, 

maka dapat diperoleh : 

Jumlah Sampel = 5 x n  

   = 5 x 19 

   = 95 

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini sebanyak 

95 responden.Hal ini diperkuat dengan Ghozali (2006) dalam 
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Kalnadi (2013) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis 

yang bersifat soft modeling  karena tidak mengasumsikan data 

harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah 

sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). 

 Teknik purposive adalah teknik yang memilih responden 

berdasarkan pada pertimbangan karena responden tersebut 

akan memberikan informasi yang memadai untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Responden dianggap paling tahu apa 

yang kita butuhkan karena responden tersebut pernah membeli 

produk (Oktavia, 2015). 

Konsumen yang dijadikan responden merupakan  konsumen 

dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang telah 

memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peneliti yaitu 

berusia diatas 25  menurut  Koesoemanto (2010) klasifikasi 

umur digolongkan menjadi  3 yaitu : 

1. Usia dewasa muda (18–20  tahun) 

2. Usia dewasa tua (25 – 65  tahun) 

3. Lanjut usia (65 tahun keatas) 

 

          Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang dalam 

berpartisipasi (Slamet, 2005) dalam  hal ini adalah golongan tua 

yang dianggap lebih banyak memberikan pendapat dalam hal 

menetapkan keputusan. Dan responden adalah konsumen 

yang pernah mengkonsumsi sebuah produk tersebut sekurang-

kurangnya 2 kali (Tjiptono, 2002) Dalam  penelitian ini 

responden adalah yang pernah mengkonsumsi keripik apel  

UD. Ramayana minimal 2 kali dalam satu bulan terakhir. 
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3.3.6  Penyusunan Kuesioner 

1. Kuesioner 

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan 

data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang 

relevan, akurat dan terpercaya (Supranto, 2003). Untuk 

memperoleh data primer yang diperlukan, teknik yang 

digunakan adalah pengisian kuesioner. Kuesioner adalah 

suatu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan akan 

memberikanrespon atas pertanyaan yang diajukan. 

Kuesioner diberikan kepada konsumen keripik apel di UD. 

Ramayana. 

Bagian pertama dalam kuesioner tersebut yaitu 

mengenai identitas responden, meliputi nama, usia, jenis 

kelamin dan pendapatan setiap bulan. Bagian kedua yaitu 

mengenai pertanyaan mengenai keputusan pembelian dan 

bauran pemasaran. 

 

2. Skala Pengukuran 

  Menurut Devi (2006), skala likert ialah skala yang bisa 

digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang. 

Skala likert bisa digunakan untuk mengukur sikap positif 

akan tetapi pernyataan juga dalam bentuk positif dan 

sebaliknya juga mengukur sikap dengan bentuk pernyataan 

negatif. Menurut (Alfidella, 2009), Skala likert merupakan 

skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sebuah 
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sikap, pendapat, persepsi seseorang dengan memberikan 

skor pada masing-masing jawaban. 5 macam jawaban 

dengan bobot yang berbeda-beda bisa dilihat pada Tabel 

3.2 

Tabel 3.2Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat tidak setuju  STS 1 

Tidak setuju TS 2 

Netral N 3 

Setuju S 4 

Sangat Setuju SS 5 

 Sumber : Data primer diolah (2018) 

 

3.3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004) validitas adalah suatu 

pengukuran yang mengacu pada proses dimana pengukuran 

benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan kesalahan 

random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson 

berdasarkan rumus korelasi product moment. Adapun kriteria 

pengujiannya adalah: Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat 

data yang valid sedangkan apabila r hitung > r tabel  terdapat data 
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yang valid. Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





 ........................ (1) 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana 

instrument tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa 

dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. 

Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. Suatu alat 

ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya 

meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil 

yang hampir serupa. 

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode 

konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 

2006). Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 =  

 (2) 

Keterangan: 
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k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai 

reliabilitas instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data 

yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika 

nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat 

data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

3. Uji Linieritas 

Linieritas merupakan keadaan dimana hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat 

linier (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu 

(Santoso, 2010). Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui linier 

atau tidak sebuah hubungan secara signifikan terhadap dua 

variabel. Hubungan variabel dependen dengan variabel 

independen dianggap linier bila deviasian (linearity) nilai alpha 

lebih dari 0,05. 

 

3.3.8  Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan partial Least Square 

(PLS), yaitu dengan merujuk metode yang powerfull karena 

bias diterapkan pada setiap skala data yang tidak 

membutuhkan banyak asumsi yang digunakan dan sampel 

yang dibutuhkan tidak harus besar (Oktavianita, 2015). Adapun  

langkah-langkah dalam analisis partial Least Square (PLS) 

dapat disajikan pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Langkah-Langkah Analisis Partial Least Square (PLS) 

 

1. Perancangan model Struktural (Inner Model) 

Merancang model pengukuran (outer Model) hubungan antara 

variabel laten berdasarkan dengan teori (Purwohandoko, 

2009). Gambar structural inner model dapat dilihat dibawah ini: 
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Gambar 3.3 Model Struktural (Inner Model) 

2. Perancangan model pengukuran (outer model) 

Merancang model pengukuran (outer model) hubungan antara 

variabel laten dengan variabel manifesnya. Variabel laten 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 4 variabel yang meliputi X1, 

X2, X3 dan X4. Pengukuran outer model bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Gambar 3.4 Model Refleksif  Variabel X1 beserta indikatornya. 
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Gambar 3.5 Model Refleksif  Variabel X2 beserta indikatornya. 

 

 

Gambar 3.6 Model Refleksif Variabel X3 beserta indikatornya. 

 

 

Gambar 3.7 Model Refleksif Variabel X4 beserta indikatornya. 

 

 

 

Gambar 3.8 Model Refleksif Variabel Y beserta indikatornya. 

 

 

Gambar 3.9Model Refleksif Variabel Y2 beserta indikatornya. 
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3. Penyusunan Konstruksi Diagram Jalur Berdasarkan Dua 

Model 

 Tahap ketiga mengkonstruksi diagram jalur dari hasil 

perancangan inner model dan outer model. 

4. Konversi Diagram Jalur Kedalam Persamaan 

 Setelah diagram jalur selesai kemudian dilakukan 

ketahapselajutnya yaitu konversi diagram jalur kedalam 

persamaan structural (hubungan antar variabel laten yang 

diteliti) dan model pengukur (hubungan variabel indikator 

dengan variabel laten) (Oktavianita, 2015). 

a. Inner Model 

Inner model yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten 

(struktur model) disebut juga dengan inner relation, 

menggambarkan hubungan antara variabel laten 

berdasarkan teori substantive penelitian (Purhandoko, 

2009). Menurut Gede (2008) tanpa kehilangan sifat 

umumnya diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator 

aau variabel manifest diskala zero means dan unit varian 

sama dengan satu, sehingga parameter lokasi dapat 

dihilangkan dari model. Berikut ini persamaan dari inner 

model. 

η1= γ1ξ1 + γ2ξ2 + ζ  ................................................................ (3) 

Keterangan: 

η : Eta, variabel laten endogen 

ξ : Ksi, variabel laten eksogen 

γ: Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endoge 
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ζ : Zeta, Galat Model (Error) 

 

Gambar 3.10 Diagram Jalur Penelitian 

 

b. Outer Model 

Outer Model merupakan spesifikasi hubungan antara 

variabel laten dengan indikatornya (outer relation atau 

measurement model) (Purwohandoko, 2009). Menurut 

Jaya dan Sumertajaya dalam Yuni (2015) berikut adalah 
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persamaan model pengukuran dari diagram jalur yang 

telah dibuat: 

Variabel laten eksogen 1 (X1)   Reflektif 

X11 = λ11 ξ11 + δ11 ..................................................................... (4) 

X12 = λ12 ξ12 + δ12 ............................................................... (5) 

X13 = λ13 ξ13 + δ13 ............................................................... (6) 

Variabel laten eksogen 2 (X2)   Reflektif 

X21 = λ21 ξ21 + δ21 ............................................................... (7) 

X22 = λ22 ξ22 + δ22 ............................................................... (8) 

X23 = λ23 ξ23 + δ23 ............................................................... (9) 

Variabel laten eksogen 3 (X3)   Reflektif 

X31 = λ31 ξ31 + δ31 ............................................................. (10) 

X32 = λ32 ξ32 + δ32 ............................................................. (11) 

X33 = λ33 ξ33 + δ33 ............................................................. (12) 

Variabel laten eksogen 4 (X4)   Reflektif 

X41 = λ41 ξ41 + δ41 ............................................................. (13) 

X42 = λ42 ξ42 + δ42 ............................................................. (14) 

X43 = λ43 ξ43 + δ43 ............................................................. (15) 

Variabel laten eksogen 5 (X5)   Reflektif 

Y11 = λ11η + ξ1 .................................................................... (16) 

Y12 = λ12η 2 + ξ2  ................................................................ (17) 

Y2.1 = λ2.1η + ξ1 .................................................................. (18) 

Y2.2= λ2.2η 2 + ξ2 ................................................................ (19) 

 

Keterangan: 

η  : Eta, variabel laten endogen 

ξ  : Ksi, variabel laten eksogen 
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x  : Lamda, indikator atau manifest variabel untuk 

variabel laten eksogen (x) 

Y : Lamda, indikator atau manifest variabel untuk 

variabel laten endogen (Y) 

λx  : Lamda, loading factor variabel laten eksogen 

λ y : Lamda, loading factor variabel laten endogen 

ξ  : Epsilon, galat pengukuran pada variabel laten 

endogen 

 

5. Pendugaan Parameter 

 Tahapan selanjutnya adalah pendugaan parameter 

dari variabel eksogen (X) dan varibel endogen (Y). Tujuan dari 

pendugaan laten dengan cara iterasi. Fungsi dari estimasi jalur 

adalah mengetahui koefisien tiap indikator terhadap variabel 

variabellatennya. Stahlbocket all dalam Pudjo (2015). Estimasi 

jalur keterkaitan antara variabel laten dengan indikator yang 

memiliki korelasi yang paling tinggi berdasarkan nilai 

loadingnyakurang dari 0,5 maka signifikan dari indikator 

formatif tidak signifikan, maka perlu dilakukan tes signifikansi 

ulang atau menghapus indikator tersebut. Jika nilai outer 

loading lebih dari sama dengan 0,5 maka indikator tersebut 

dipertahankan Hair et al, dalam Fatima (2015). 

      6.     Evaluasi Goodness of Fit 

 Evaluasi Goodness of Fit dilakukan pada model struktural dan 

model pengukuran dapat di sajikan pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Evaluasi Goodness of Fit 

No. Goodness of Fit Evaluasi 

A. Model structural 

1. Variabel 

laten 

eksogen 

menggunakan perubahan Rsquareuntuk melihatpengaruh setiap 

variabel laten eksogen apakah substantif atau tidak. Jika 

perubahan positif maka pengaruh setiap variabel laten eksogen 

adalahsubstantif. 

2. Variabel 

laten 

endogen 

menggunakan Qsquarepredictive relevance untuk mengukur 

seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan 

parameternya. Jika nilai Qsquare>0 maka model mempunyai 

predictive relevance yang baik. 

B. Model pengukuran 

1. Convergent 

validity 

Menggunakan nilai loading faktor untuk melihat korelasi antara 

skor item/skor komponen dengan skor konstruk). Convergent 

validity dianggap cukup jika bernilai 0,5 sampai 0,6 untuk jumlah 

indikator dari tiap variabel laten berkisar antara 3 sampai 7 

indikator 

2. Discriminant 

validity 

Menggunakan cross loading dengan variabel laten. Jika nilai 

cross loading setiap indikator pada variabel bersangkutan lebih 

besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten 

lainnya maka dikatakan valid. 

3. Composite 

reliability 

 

menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

untuk diandalkan. Alat pengukur dianggap baik jika memiliki 

composite reliability 0.60. 

 

7.    Pengujian hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

eksogen (X) secara parsial terhadap variabel endogen (Y). uji hipotesis 

dilakukan dengan melihat nilai t-value pada masing2 jalur dan nilai t-

tabel hasil bootstrapping. Nilai koefisien inner weight dikatakan 

signifikan bila nilai t hitung>t tabel(Ghozali, 2011).  Hipotesis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel produk terhadap variabel keputusan pembelian 

H0 : Ƴ1 = 0 ;  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variable 

produk terhadap variabel keputusan pembelian. 

H1 : Ƴ1≠ 0; Terdapat pengaruh signifikan antara 

variabelproduk terhadap variabel keputusan 

pembelian. 

2. Variabel harga pribadi terhadap variabel keputusan pembelian 

H0 : Ƴ2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

harga terhadap variabel keputusan pembelian. 

H1 : Ƴ2≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara variabel harga 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

3. Variabel lokasi terhadap variabel keputusan pembelian 

H0 : Ƴ3 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

lokasi  terhadap variabel keputusan pembelian. 

H1 : Ƴ3≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

lokasi terhadap variabel keputusan pembelian. 

4. Variabel promosi terhadap variabel keputusan pembelian 

H0 : Ƴ4 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

promosi terhadap variabel keputusan pembelian. 

H1 : Ƴ4≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

promosi terhadap variabel keputusan pembelian. 

5. Variabel keputusan pembelian terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

H0 : Ƴ5 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

keputusan pembelian terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 
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H1 : Ƴ5≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

keputusan pembelian terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

Kriteria pengujian: 

Jika t hitung>t tabel, maka H0 ditolak. 

Jika t hitung<t tabel, maka H0 diterima. 

3.3.9 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 

       Data hasil pengolahan dengan menggunakan PLS lalu akan 

diinterpretasikan hasilnya dan dilakukan pembahasan. Interpretasi 

berisi hal-hal yang relevan dengan pembahasan dan pembahasan berisi 

data olahan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian dan kepuasan konsumen keripik apel UD. 

Ramayana. 

3.3.10 Kesimpulan dan Saran 

       Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah, 

sedangkan saran berisi perbaikan yang mungkin dilakukan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Kesimpulan dan saran disusun setelah 

seluruh penelitian selesai dilakukan.  

 

 


