
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  
 Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan 

yang muncul sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian harus 

sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian dipakai sebagai 

acuan tentang rencana dan prosedur bagaimana penelitian ini dilakukan. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat sumber data yang dianggap sebagai suatu 

populasi sehingga bisa diambila sampelnya sebagai subyek yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditentukan di PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk. Cabang Malang unit Kalipare. 

 

3.2. Jenis Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah explanative 

research atau confirmatory research. Menurut Suja’i, (2003:5) penelitian 

explanative research yaitu “suatu penelitian yang di lakukan untuk menguji 

adanya pengaruh dan hubungan kausalitas antar variabel yang satu dengan 

variabel yang lain”  

Menurut Singarimbun dan Effendi (2001:93) penelitian eksplanatory 

merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti variabel-variabel penelitian dan 

menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan. Lebih lanjut 

Singarimbun dan Effendi (2001:95) menjelaskan : “ Penelitian explanatory riset 

apabila data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-
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variabel melalui pengujian hipotesis maka penelitian dinamakan penelitian 

pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan. Metode riset ini dapat digunakan 

dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode lain dan memberikan 

informasi yang mutakhir yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.  

 Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, jenis penelitian ini bertujuan 

untuk mengadakan akumulasi data, memberikan deskriptif atau gambaran 

terhadap suatu fenomena yang terjadi, serta menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi 

Menurut Purwadi (2000:90)” populasi adalah jumlah keseluruhan obyek 

penelitian dari unit analisis yang akan di duga”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah yang memilih produk Britama PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan Britama BRI unit 

Kalipare Malang yang masih aktif hingga tahun 2008, jumlah populasi dalam 

penelitian sebanyak 1.638 nasabah tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare. 

3.3.2. Sampel 

 Sugiyono (2006:72) sampel adalah “sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti”. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah aksidental (Probability Non Sampling), teknik pengambilan 

sampel yaitu siapa saja  yang merupakan secara kebetulan bertemu dengan 
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penelitian dapat di gunakan sebagai sampel, bila dipandang cocok sebagai 

sumber. 

Umar (2000:146), menyebutkan untuk menentukan berapa minimal 

sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi dekat, dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

21 Ne
Nn

+
=  

Ketrangan : 

n =  Ukuran variabel. 

N =  Ukuran populasi  

e  =  Nilai kritis (batas ketelitian) yang di inginkan (prosentase kelonggaran 

ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi) sebesar 

10% 

 Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah Britama BRI 

cabang Malang Martadinata unit Kalipare yang masih aktif hingga tahun 2008 

yaitu 1.638 nasabah, dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah : 

n = 2)1,0(638.11
638.1

+
 

n =
3,17

638.1  

n = 94,26 orang (dibulatkan 95) 

 Dari perhitungan di atas jumlah sampel minimum adalah 95 orang, tetapi 

dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 100 responden.  

 Teknik pengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

accidental sampling, yaitu sampel yang memenuhi karekteristik yang ditetapkan 

dalam penelitian yaitu nasabah Britama BRI cabang Malang Martadinata unit 

Kalipare. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi (2002:96) data merupakan segala fakta dan angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi 

adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang tercantum dalam 

laporan. Data ini merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu 

yang didapat dalam interval waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau 

tahunan. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi non angka atau kata-kata 

yang tercantum dalam gambaran umum perusahaan dan catatan-catatan dari 

tiap bagian dalam perusahaan. 

Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya yaitu melalui kuesioner dan 

wawancara secara langsung. 

2.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, 

artinya data tersebut telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak 

selain peneleti. Data sekunder digunakan untuk memberikan gambaran 

tambahan, pelengkap dan untuk diproses lebih lanjut lagi. 
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data melalui tatap muka (tanya jawab), 

Melalui teknik wawancara ini, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam 

tentang faktor yang mempengaruhi, memotifasi nasabah memilih produk 

bank. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka sehingga 

digunakan wawancara terbuka di mana subyeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. 

2. Kuesioner 

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dan hasil penyebaran kuesioner, 

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner sebagai instrumen, sejumlah 

pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dan responden. 

3. Dokumentasi 

yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan meyakinkan dokumen-

dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen yang diperlukan 

untuk menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian ini berupa 

catatan resmi, arsip, surat keputusan, atau gambar dan lainnya yang dinilai 

berhungan erat dengan kebutuhan penelitian. 

 
3.5. Definisi Operasional Variabel  

3.5.1. Variabel Bebas (Independen Variabel) (X) 

  Menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi, (2001:84) Variabel penelitian 

mencerminkan karakteristik yang akan diobservasi pada unit pengamatan yang 
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merupakan suatu atribut dari sekelompok obyek dengan ciri adanya variasi antara 

satu obyek dengan obyek lain dalam kelompok tersebut.  

  Menurut Umar (2002:61) bahwa konsep yang membingungkan dapat 

merusak nilai suatu riset, kebingungan tersebut dapat terjadi karena penggunaan 

istilah yang mempunyai pengertian berbeda makna, oleh karena itu definisi 

terhadap suatu konsep haruslah ketat.   

  Menurut Sugiyono (2005:33) variabel independen (bebas) adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel bebas adalah Advertising dan Sales Promotion, yang terdiri dari : 

1. Advertising (X1) 

Adalah setiap bentuk penampilan non personal dan promosi tentang gagasan, 

barang atau jasa oleh sponsor tertentu, dengan indikator : 

1. Media iklan (X1.1) 

Yaitu suatu media yang dipergunakan dalam advertising oleh perusahaan 

yang terdiri dari spanduk, baliho, radio, brosur, dan angket. 

2. Daya tarik iklan (X1.2) 

Yaitu kemampuan untuk menarik minat melalui pesan yang disampaikan 

dan daya tarik iklan yang mempunyai kreasi unit dan menarik 

3. Pesan iklan (X1.3) 

Yaitu informasi yang akan disampaikan mengenai produk dan jasa, 

melalui tema atau isi pesan dari iklan yang dibuat oleh perusahaan  
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2.  Promosi penjualan (X2)  

Adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian dan penjualan 

sebuah produk atau jasa, dengan indikator : 

1. Undian (X2.1) 

Adalah undian yang dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

kepada nasabah Britama dalam periode tertentu 

2. Hadiah langsung (X2.2) 

Adalah hadiah langsung yang diberikan kepada nasabah Britama pada saat 

membuka rekening baru atau pada momen tertentu 

3. Event (X2.3) 

Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti kegiatan 

hiburan dan acara lainnya 

3.5.2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat menurut Marzuki (2005:41) adalah variabel yang nilainya 

bergantung pada nilai variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan 

yang terjadi pada variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah keputusan nasabah untuk memilih tabungan Britama BRI unit Kalipare 

Malang. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (Y) adalah 

keputusan pembelian, dengan indikator : 

1. Menabung sesuai kebutuhan (Y1) 

Nasabah merasa bahwa menabung merupakan suatu kebutuhan untuk 

menyimpan uang guna tujuan tertentu 

2. Menabung karena manfaat (Y2) 

Nasabah merasa bahwa menabung akan memberikan manfaat dimana uang 

yang disimpan akan lebih aman dan mendapatkan bunga 
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Secara rinci identifikasi definisi variabel dan operasional, indikator serta 

item variabel dalam penelitian, ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item 

 
No Konsep Variabel Indikator Item 
1 
 

Periklanan 
(X1) 
 

1. Media Iklan 
    ( X1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Daya Tarik  
    ( X1.2) 
 
 
3. Isi Pesan Iklan 
    ( X1.3) 
 

1. Media Elektronik 
dan media cetak 
yang 
dipergunakan 

 
 
 
 
 
 
 
2. Daya Tarik Iklan 
 
 
 
3. Isi Pesan yang 

informatif 
mengenai 
keunggulan dan 
manfaat produk 

Mengetahui produk 
Britama dari  
Media elektronik : 
- Televisi 
- Radio 
Media cetak : 
- Koran 
- Spanduk 
- Brosur 
- Selebaran 
 
- Mudah dipahami 
- Mudah di ingat 
- Menarik perhatian 
 
- Isi pesan yang 

informatif tentang 
keunggulan 
tabungan 

- Isi pesan yang 
menyatakan 
manfaat tabungan 

2 Promosi 
Penjualan 
(X2) 

1. Undian 
    ( X2.1) 
 
2. Hadiah  
    ( X2.2) 
 
3. Event 
    ( X2.3) 
 

1. Program undian 
 
 
2. Hadiah yang 

ditawarkan 
 
3. Kegiatan hiburan 

- Kupon 
- Point saldo 
 
- Jenis hadiah 
- Jumlah hadiah 
 
- Pentas seni 
- Konser musik 
- Basar  

3 
 

Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

Menabung sesuai 
kebutuhan (Y1) 
 
Menabung karena 
manfaat  (Y2) 

1.Tabungan 
Britama sesuai 
kebutuhan  

2.Tabungan 
Britama sesuai 
manfaat 

 

- Fasilitas ATM yang 
banyak 

- Bisa diambil kapan 
saja 

- Bunga bersaing 
- Biaya adm rendah 
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3.6. Skala Pengukuran  
 
 Dalam penelitian ini skala pengukuran variabel yang digunakan adalah 

skala Likert. Menurut Sugiyono (2004:86) “ Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorag atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Masih menurut Sugiyono (2004:86) “ Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata”. Cara pengukurannya adalah 

dengan menghadapkan seorang responden dengan sekumpulan sebuah pernyataan 

dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban, yaitu : “Sangat Setuju”, 

“Setuju”, “Cukup Setuju”, “ Tidak Setuju” dan “ Sangat Tidak Setuju”.  

Dalam penelitian untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban 

responden dapat diberi skor seperti berikut ini : 

1. Jawaban sangat setuju diberi skor 5 

2. Jawaban setuju akan diberi skor 4 

3. Jawaban netral diberi skor 3 

4. Jawaban tidak setuju diberi skor 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 

 
3.7. Uji Instrumen Penelitian 

3.7.1. Uji Validitas 

Menurut Mardani (2001 :65) ”Validitas dalam penelitian di jelaskan sebagai 

suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya 

yang diukur”. Menurut Mardani (2001:68),“Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila r hitung > r tabel pada taraf nyata 0,05”.  
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Menurut Suprananto (1997:70), pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Product Momen Pearson yaitu: 

[ ]∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑

−−

−
=

22
xy

y)(ynx)(xn

x)(xy)(xyn
r  

Dimana: 
y   = Skor total 
x   = Skor pertanyaan responden 
n   = Banyakanya responden 
xy = Skor pertanyaan ke-n dikalikan skor total 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejumlah alat ukur yang 

dapat dipercaya atau diandalkan. Uji kepercayaan merupakan uji tingkat 

kemantapan suatu alat ukur yang memberikan hasil yang sama. Menurut Nazir 

(1999:39) “Suatu alat ukur disebut mempunyai Reliability tinggi atau dapat 

dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur 

tersebut stabil, dapat diandalkan (Dependability) dan dapat diramalkan 

(Predictability) serta konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur”. 

Menurut Sugiono (1999:40), “Tekniknya menggunakan koefisien Alpha 

Cronbach pada taraf signifikansi 5%, jika nilai yang besar dipakai yaitu 

sebesar 0,6 maka Instrument tersebut dinyatakan Reliabel”.  

Menurut Supranto (1997:71), pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus yaitu:  

[ ] { }⎣ ⎦ jixx/()x(11)k(kr ijiiiixx ≠+−−= ∑ ∑  
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Keterangan : 

Xii, xij = Elemen dan matrik korelasi 

K         = Banyaknya pertanyaan 

rxx       = Reliabilitas 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

3.8.1. Uji Normalitas 

Digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi data variabel bebas dan 

variabel terikat adalah normal. Normalitas dapat diketahui dari normal probability 

plot. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Menurut Mardani (2001:57), “Normalitas adalah salah satu uji yang di 

lakukan untuk kenormalan suatu distribusi data”. Definisi lain di kemukakan oleh 

Santoso (2001:34), “Uji Normalitas adalah suatu uji untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal”. Salah satu untuk 

pengujian adalah dengan plot probabilitas normal. Dalam plot ini, masing-masing 

jumlah yang di observasi di pasangkan dengan harga pengharapan dan distribusi 

normal dimana harga pengharapan ini didasarkan pada banyaknya sampel. Jika 

data penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normal. 

3.8.2 Heterokedastisitas. 

 Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat juga diketahui dari scatterplot, 

jika ada pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak 

ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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 Mardani (2001:37) menyatakan bahwa “Uji asumsi ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual dari satu pengamatan dengan pangamatan lain “. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heterokadesitas, maka dalam penelitian ini digunakan metode 

Gold Feld Quandt Test.Yaitu caar kedua, dengan cara mencari rasio dari mean 

square residual kelompok kedua terhadap mean square kelompok pertama yang 

kemudian di bandingkan dengan F tabel. 

3.8.3. Multikolinieritas 

Menurut Mardani (2001:29) “ Suatu asumsi model regresi linier adalah tidak 

adanya korelasi yang sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi relatip sangat 

tinggi antara variabel-variabel bebas (independent)”. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinieritas menurut Santoso (2001:206) 

1.  Besaran VIF dan Toleransi 

Adanya korelasi linier yang tinggi diantara beberapa atau semua variabel, 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Untuk mengetahuinya dengan melihat VIF (Variance Inflation Faktor) 

dalam output program SPSS. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multiko adalah: 

1. Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan tidak melebihi 10 

2. mempunyai angka toleransi mendekati 1 yaitu 1/VIF 

   Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah Koefisien korelasi 

antara variable haruslah lemah (0,5). Jika korelasi kuat, maka terjadi masalah 

multikolinieritas 
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3.9. Metode Analisis Data 

3.9.1. Analisis Kualitatif 

Merupakan suatu kegiatan penganalisaan data yang berbentuk uraian atau 

laporan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, 

guna mendapatkan kesimpulan yang terdiri dari analisis deskriptif yang 

menguraikan tentang data primer yang didapat dari lokasi penelitian.  

3.9.2. Analisis Kuantitatif 

Merupakan suatu kegiatan penganalisaan data yang berbentuk angka dengan 

cara mengklasifikasikan, membandingkan serta menghitung data angka dengan 

rumus yang relevan. Adapun analisis kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa langkah yaitu sebagai berikut : 

1. Analisi Regresi Linier Berganda 

 Regresi linear berganda merupakan model statistik yang di gunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Menurut Purwadi (2000:187) formulasi dan analisis regresi 

berganda sebagai berikut: 

xx2211 xb......xbxbY +++=  

Dimana: 
Y      =  Variabel terikat (Keputusan Pembelian) 

                    = Variabel Advertising  1x

2x     = Varibel Sales Promotion 

1,2..nb =  Koefisien regresi 
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2. Uji Hipotesis 

a.  Uji F (Simultan) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara kese1uruhan. Menurut 

Suprananto (1995:267) formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1)k)/(nR(1
/KRF 2

2

−−−
=  

Dimana: 

R = Koefisien determinasi 

n = Banyaknya sampe! 

k = Jumlah variabel bebas 

F= F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel dan 

hasil perhitungan dengan pengujian dilaksanakan dengan 

penggunaan pada df tertentu dan tingkat signifikan 5%. 

Jika: 

F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti secara 

simultan ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti secara 

parsial ada pengaruh yang siknifikan terhadap variabel terikat. 

t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti secara 

parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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b. Uji t (Parsial) 

Analisis uji t ini, digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Menurut 

Suprananto (1995:244) formulasi analisis uji t adalah: 

1

1

sb
bt =  

Dimana: 

=1b Bobot regresi  

=1sb  Standar error 

Pengujian dilaksanakan dengan membandingkan nilai t hasil perhitungan 

dengan nilai t tabel dengan derajat kebebasan n-k taraf signifikasi 5%  

Jika: 

1) thitung > ttabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti secara parsial ada 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

2)  thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti secara parsial tidak 

ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Keseluruhan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

bantuan program software komputer yaitu Aplikasi SPSS 11.5 For Windows 

(Statistical Program for Social Science), dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 

yang cepat, tepat dan akurat. 

 


