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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian mengenai analisis bauran pemasaran dalam 
membeli ayam goreng ini dilakukan di Lalapan Kalpataru dan 
Cak Yono Tlogomas Malang pada tanggal 25 Pebruari sampai 
25 Maret 2013. Penetapan lokasi dilakukan dengan sengaja 
purposive, yaitu lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan lokasi 
penelitian tersebut antara lain: 

1. Pembeli adalah konsumen menengah ke bawah. 
2. Lokasi strategis (mudah dijangkau baik dengan 

kendaraan motor maupun mobil), jarak lokasi dengan 
kampus relatif dekat (lokasi Lalapan Kalpataru 
berjarak ± 2 km dari Universitas Brawijaya dan 
Politeknik Negeri Malang, sedangkan lokasi Warung 
Cak Yono Tlogomas ± 1 km dari Universitas 
Muhammadiyah Malang). 

3. Menu utama yang ditawarkan adalah ayam goreng. 
 

3.2 Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
survey terhadap konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang. Metode survey adalah 
pengambilan data dengan menggunakan kuisioner sebagai alat 
bantu dalam pengambilan data primer yang diperoleh dari 
responden. Kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Penentuan responden ditentukan dengan accidental sampling, 
yaitu metode pengambilan sampel secara acak pada responden 
yang dijumpai di lokasi penelitian yang belum diketahui 
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jumlah populasinya. Kuisioner disusun berdasarkan kisi-kisi 
teoritis dengan pengukuran dalam bentuk skala likert. 
Berdasarkan bentuk format yang disusun oleh Rensis Likert 
kutipan dari Parasuraman (1991), skala Likert terdiri dari 
seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki 5 poin 
skala dari tidak setuju – sangat setuju. Penentuan skor pada 
kuisioner yang mengikuti skala likert adalah sebagai berikut: 

1. Sangat setuju  : skor 5 
2. Setuju   : skor 4 
3. Cukup setuju  : skor 3 
4. Tidak setuju  : skor 2 
5. Sangat tidak setuju : skor 1 

 
 Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 
kuisioner sebanyak 50 responden dari konsumen ayam goreng 
di Lalapan Kalpataru dan 50 responden dari konsumen ayam 
goreng Cak Yono Tlogomas Malang. Data sekunder diperoleh 
dari lokasi yang terkait dengan penelitian. Sesuai dengan 
pendapat Umar (2000) tentang penentuan jumlah sampel 
menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n =
N

1 + 푁	e	
 

Keterangan: 
n : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
e : Nilai kritis yang digunakan yaitu 10% 
 
 Apabila dalam kurun waktu satu minggu ada 500 
pelanggan yang datang di warung makan, maka perhitungan 
jumlah sampel adalah: 

n =
500

1 + 500		(0,1)	
= 83,33 = 100	sampel 
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3.3 Variabel Penelitian 
 Sesuai dengan variabel rumusan masalah dan tujuan 
penelitian, maka ditentukan variabel-variabel penelitian pada 
Tabel 3 sebagai berikut: 
 

Tabel 3. Variabel Penelitian 
No. Variabel Sub Variabel 
1. Produk (X1) X1.1 Rasa 

X1.2 Kemasan atau penyajian 
X1.3 Ukuran  
X1.4 Tekstur 

2. Harga (X2) X2.1 Tingkat harga 
X2.2 Harga sesuai kualitas 
X2.3 Terjangkau 
X2.4 Perbandingan harga 

3. Tempat (X3) X3.1 Kenyamanan  
X3.2 Tempat parkir 
X3.3 Kebersihan 
X3.4 Jarak 

4. Promosi (X4) X4.1 Informasi dari mulut ke        
mulut 

X4.2 Pemasangan spanduk 
X4.3 Saran teman atau keluarga 
X4.4 Brosur  

5. Keputusan 
pembelian (Y) 

Y1 Kesesuaian kriteria 
Y2 Kepuasan dari pembelian 

sebelumnya 
Y3 Coba-coba 
Y4 Tidak ada alternatif 

 
3.4 Analisis Data 
 Analisis data menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan konsumen dalam membeli ayam goreng 
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dengan cara menyusun dan mengelompokkan data-data yang 
diperoleh, sehingga didapatkan suatu gambaran yang nyata 
dari informan.  
 

3.4.1 Uji Validitas 
 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 
2002). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 
mengukur apa yang diinginkan, serta dapat mengungkap 
variabel yang diteliti secara tetap. Tinggi rendahnya validitas 
instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 
tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 
dimaksud. 
 Singarimbun dan Effendi (1995), menyatakan bahwa 
pengujian validitas dimaksudkan untuk menaksir konsistensi 
internal butir pertanyaan dalam mengungkapkan faktor. 
Langkah- langkah mengukur validitas, yaitu :  

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep 
yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada 
sejumlah responden (minimal 30 orang). 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 
4. Menghitung nilai korelasi antara data pada 

masing-masing pernyataan dengan skor total 
menggunakan rumus teknik korelasi product 
moment, yaitu: 
 

푟푋푌 =
푁(∑푋푌) − (∑푋.∑푌)

푁∑X −	 [∑X] 	.		 (N∑Y −	 [∑Y] ]
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Keterangan: 
rXY :  Korelasi antara unsur bauran  
  pemasaran dan keputusan  
  pembelian 
X :  Skor pertanyaan 
Y :  Skor total 
N : Jumlah responden 
 

 Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan skor butir-butir pertanyaan dari kuisioner 
dengan skor total variabelnya. Suatu kuisioner dikatakan valid 
jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Jadi, 
validitas bertujuan mengukur apakah pertanyaan dalam 
kuisioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa 
yang hendak diukur. Teknik yang digunakan untuk melakukan 
uji validitas adalah dengan menggunakan koefesien korelasi 
Product Moment Pearson. Syarat minimum untuk dianggap 
memenuhi syarat apabila koefisien korelasi r hitung > 0,30 
(Sugiyono, 2008). Nilai koefisien korelasi antara butir 
pertanyaan untuk sebuah variabel dengan skor total 
variabelnya lebih besar dari 0,30 maka butir pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid. 
 

3.4.2 Uji Reliabilitas 
 Arikunto (2002) mendefinisikan reliabilitas sebagai 
suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya sebagai alat 
pengumpul data. Uji reliabilitas adalah indeks yang 
menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya untuk 
diuji. Reliabel artinya dapat dipercaya. 
 Menurut Ebel dan David (1991), uji reliabilitas 
instrumen penelitian menghasilkan alpha yang dibakukan 
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(standardized item alpha), dan  nilai alpha ini harus lebih 
tinggi dari reliabilitas yang diizinkan. Standardized item alpha 
dirumuskan sebagai berikut: 

훼 =
푛ℎ

1 + (푛 − 1)ℎ
 

Keterangan: 
 	훼 = 푎푙푝ℎ푎	푐푟표푛푏푎푐ℎ (koefisien reliabilitas) 
  n = Jumlah variabel 
 ℎ = Rata-rata komunalitas baru 
 
 Menurut Ghozali (2005) uji reliabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari 
waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji 
sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 
Reliabilitas pengukuran ditentukan dengan menghitung 
koefisien Cronbach dari masing-masing instrumen dalam satu 
variabel. Instrumendapat dikatakan handal (reliable) bila 
memiliki koefisien cronbach alpha > 0,6. Uji reliabilitas 
instrumen dalam penelitian ini menggunakan formula 
koefisien Cronbach Alpha. 
 

3.4.3 Analisis Faktor 
 Analisis faktor adalah sebuah analisis yang 
mensyaratkan adanya keterkaitan antar item atau variabel. 
Pada prinsipnya, analisis faktor menyederhanakan hubungan 
yang beragam dan kompleks pada variabel yang diamati 
dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling 
berhubungan atau mempunyai korelasi pada suatu struktur 
data baru yang mempunyai set faktor yang lebih kecil. Data-
data yang dimasukkan pada umumnya data matrik dan terdiri 
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dari variabel-variabel dalam jumlah yang besar. Seluruh 
variabel dalam analisis faktor yang ada akan dilihat 
hubungannya (interdependensi variable), sehingga akan 
menghasilkan pengelompokan dari banyak variabel menjadi 
hanya beberapa variabel saja. Harapannya adalah agar lebih 
mudah untuk dianalisis. Secara matematis, model analisis 
faktor adalah sebagai berikut: 
 
 X1=A11F1 + A12F2 + A13F3 + ... + AimFm + ViUi 
Keterangan: 
 X1 : variabel bauran pemasaran ke-1 
 Aim :  koefisien regresi ganda dari  

   variabel ke-1 pada faktor umum 1 
 F : faktor umum 
 Vi : koefisien regresi ganda dari  

   variabel i pada faktor khusus 
 Ui : faktor khusus bagi variabel i 
 m : jumlah faktor umum 
 
 Prosedur analisis faktor ada beberapa langkah, yaitu 
independensi (kelayakan) data untuk analisis faktor, ekstraksi 
faktor, rotasi matriks, uji ketepatan model dan menentukan 
skor faktor. Nilai skor faktor tersebut yang nantinya akan 
digunakan sebagai input untuk analisis berikutnya. Hasil 
analisis faktor tersebut dimaksudkan untuk mengetahui nilai 
dari masing-masing bauran pemasaran yang dipertimbangkan 
konsumen untuk membeli ayam goreng.  

 
3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
bebas berupa produk, harga, promosi dan tempat secara 
bersama-sama maupun secara parsial mempengaruhi 
keputusan pembelian dengan menggunkan teknik analisis 
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regresi linear berganda, yaitu melakukan uji F (simulasi atau 
serentak) dan uji t (parsial). Menurut Rungkuti (1997), rumus 
regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 
 
 Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + m 
Keterangan: 
 Y : Variabel terikat (variabel  
    keputusan pembelian) 
 β0 : Konstanta 
 β : Koefisien regresi 
 X1 : Produk 
 X1.1  : Rasa produk 
 X1.2  : Kemasan atau penyajian produk 
 X1.3  : Ukuran produk 
 X1.4  : Tekstur produk 
 X2 : Harga 
 X2.1  : Tingkat harga 
 X2.2  : Kesesuaian harga 
 X2.3  : Terjangkau 
 X2.4  : Daya saing harga 
 X3 : Tempat 
 X3.1  : Kenyamanan tempat 
 X3.2  : Tempat parkir 
 X3.3  : Kebersihan tempat 
 X3.4  : Jarak 
 X4 : Promosi 
 X4.1  : Informasi dari mulut ke mulut 
 X4.2  : Pemasangan baleho 
 X4.3  : Hubungan masyarakat 
 X4.4  : Brosur 
 m : Kesalahan pengganggu 
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Koefisien determinasi: R = 1 − (1 − R ).  
Keterangan: 

R2 : Koefisien regresi 
N : Jumlah sampel 
K : Jumlah variabel bebas (produk,  
   harga, tempat, promosi) 
 

3.4.5 Uji F (Simultan) 
 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
bebas berupa produk, harga, promosi dan tempat secara 
simultan terhadap variabel terikat berupa keputusan pembelian 
(Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai 
Fhitung dengan Ftabel. Berdasarkan tabel annova dengan taraf 
signifikasi 5% bahwa Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 
diterima, artinya Fhitung variabel bebas > Ftabel. Jadi, secara simultan 
atau keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian (Y). Nilai 
F dapat dicari dengan rumus:  

퐹 =
푅 (R − 1)

(1 − 푅 )푛 − 푘
 

 
 Ftabel = F [(n – k-1): (α)] 

Keterangan: 
k : Jumlah variabel 
n : Jumlah sampel 
R : Koefisien determinasi 
 

3.4.6 Uji t (Parsial) 
 Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh 
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t 
dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 
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Cara untuk melihat ttabel adalah dengan memperhatikan nilai df 
yang diperoleh dari perhitungan n-jumlah variabel. Pegujian 
dengan taraf signifikasi 5% didapatkan H0 ditolak dan H1 
diterima, karena thitung > ttabel. Jadi, secara parsial variabel bebas 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, yaitu 
keputusan pembelian (Y). 
Model uji t adalah sebagai berikut: 

  t =  
Keterangan: 

t : uji t 
b : penduga dari βi 
Sb : standar error dari βi 

 
3.5 Batasan Istilah 

1. Bauran pemasaran (marketing mix) adalah alat atau 
sarana yang harus diperhatikan oleh pemasar yang 
terdiri atas 4 komponen, yaitu produk, harga, tempat 
dan promosi. 

2. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan dari produsen 
yang dapat dilihat dan dirasakan untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. 

3. Harga adalah nilai suatu produkyang dinilai dengan 
sejumlah uang. 

4. Tempat adalah lokasi jual beli produk sebagai tempat 
bertemunya penjual dan pembeli. 

5. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari 
produsen kepada konsumen. 

6. Keputusan pembelian konsumen adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 
organisasi yang berhubungan dengan proses 
pengambilan keputusan dalam mendapatkan, 
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menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat 
dipengaruhi lingkungan. 

7. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh 
kuliah setelah lulus SMA atau sederajat. 


