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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Singarimbun, 1995) Exsplanatory 

Reseacrh digunakan untuk hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis. Dimana dalam peneliti Explanatory digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Avanza. Dalam penelitian ini Explanatory, jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan yang pokok ( Singarimbun. 1995)  

3.2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Dealer Auto 2000 Sukun yang beralamat di Jl. 

Kolonel Slamet Supriyadi No.35 Malang.  

3.3. Ruang Lingkup Penelitan  

Penelitian sebaiknya diberikan batasan atau ruang lingkup penelitian agar 

penelitian tidak meluas dari hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini ruang 

lingkup masalah dibatasi pada bidang pemasaran, yaitu pengaruh bauran 

pemasaran secara simultan maupun parsial pada Keputusan Pembelian mobil 

Toyota Avanza  Auto 2000 Sukun Malang.  

3.4. Definisi Operasional Variabel  

Arikunto (2002:69) definisi operasional variabel yaitu menjelaskan cara 

tertentu yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu konsep sehingga 

menjadi variabel yang diketahui.  
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3.4.1. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu 

dari variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Produk (X1) 

Produk adalah suatu bentuk penawaran kepada calon pelanggan mengenai 

suatu barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan 

demikian produk dapat berupa fisik atau jasa yang disesuaikan dengan 

kebutuhan para pemakai atau konsumen sehingga dapat memenuhi segala 

yang diinginkan.   

Indikator-indikator yang terdapat dalam produk adalah :  

X1.1 Tingkat kondisi baik buruknya mesin mobil Toyota Avanza  

X1.2 Desain atau tampilan bentuk mobil Toyota Avanza   

X1.3 Servis atau perbaikan mobil yang terdapat pada mobil Toyota Avanza  

X1.4 Merek (citra perusahaan) meliputi seberapa besar kekuatan merek 

Toyota Avanza mempengaruhi konsumen dalam pembelian  

2. Harga (X2) 

Harga yaitu jumlah uang yang menyatakan nilai tukar satu kesatuan benda 

tertentu.  

Indikator-indikator yang ada dalam harga adalah : 

X2.1 Penetapan harga (besarnya uang yang harus dikeluarkan konsumen 

untuk membeli mobil Toyota Avanza) 

X2.2  Kesesuaian antara harga dengan kualitas mobil  

X2.3 Kesesuaian antara harga dengan manfaat yang diperoleh dari mobil 

Toyota Avanza  
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3. Promosi (X3) 

Promosi yaitu semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan  

Indikator-indikator dalam promosi adalah : 

X3.1  Periklanan media elektronik (penyampaian pesan produk jelas) 

X3.2 Periklanan media cetak dan papan reklame (visualisasi gambar produk 

menarik)  

X3.3 Kehumasan meliputi informasi yang memuat segala tentang mobil 

Toyota Avanza  

X3.4 Pemasaran langsung meliputi penjualan langsung melalui pameran 

mobil  

4. Tempat atau saluran distribusi  (X4) 

Saluran distribusi merupakan saluran yang dilalui oleh arus barang dari 

produsen ke perantara dan sampai pada konsumen atau pemakai.  

Indikator-indikator dalam variabel tempat ini adalah : 

X4.1 Jumlah distributor (jumlah dan lokasi yang menjual mobil Toyota 

Avanza) 

X4.2 Lokasi distributor atau gerai yang mudah di jangkau  

X4.3 Persedian yaitu adanya persediaan mobil di setiap lokasi  

X4.4 Kemudahaan mendapatkan produk  
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3.4.2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung oleh variabel lain atau 

variabel yang dapat dipengaruhi yang lain (Dwi Priyanto 2008:9). Dalam 

penelitian ini variabel terikat diidentifikasi dengan keputusan pembelian mobil 

Toyota Avanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Tabel 3.1 

Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 

No Variabel Indikator Item 

1 Produk  1. Kondisi mesin (X1.1)  

2. Desain atau tampilan mobil 

(X1.2)   

3. Irit bahan bakar (X1.3)  

4. Merek (X1.4)   

 

1. Tingkat kondisi baik buruknya 

mesin mobil Toyota Avanza  

2.  Desain atau tampilan bentuk 

mobil Toyota Avanza   

3. Bahan bakar yang irit terdapat 

pada mobil Toyota Avanza  

4. Merek (citra perusahaan) 

meliputi seberapa besar kekuatan 

merek Toyota Avanza 

mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian  

2 Harga  1. Penetapan harga (X2.1) 

2. Kesesuaian antara harga 

dengan kualitas mobil (X2.2) 

3. Kesesuaian antara harga 

dengan manfaat yang 

diperoleh (X2.3) 

1. Besarnya uang yang dikeluarkan 

konsumen untuk membeli mobil 

2. Harga sesuai dengan kualitas 

mobil  

3. Harga sesuai dengan manfaat 

yang diperoleh konsumen dari 

mobil Toyota Avanza   

3 Promosi  1. Periklanan media elektronik 

(X3.1)  

2. Periklanan media cetak dan 

papan reklame (X3.2) 

3. Kehumasan (X3.3) 

4.  Pemasaran langsung (X3.4) 

1. Penyampaian pesan produk 

dalam iklan media elektronik 

(TV) 

2. Visualisasi gambar produk dalam 

iklan di media cetak dan papan 

reklame menarik  

3. Informasi mengenai tipe mobil 

Toyota Avanza 

4. Pemasaran langsung meliputi 

penjualan langsung melalui 

pameran mobil  

4 Tempat/saluran 

ditribusi  

1. Jumlah distribusi (X4.1) 

2. Lokasi distributor (X4.2) 

3. Persediaan (X4.3) 

4. Kemudahan mendapatkan 

produk (X4.4) 

1. Jumlah dan lokasi gerai yang 

menjual mobil  

2. Lokasi mudah di jangkau  

3. Persediaan mobil di setiap gerai  

4. Kemudahaan mendapatkan 

produk  

Keputusan Pembelian 

mobil Toyota Avanza  

1. Pembelian mobil Avanza 

yang berulang-ulang 

 

2.  Memberi informasi 

kepada orang lain 

  

 
   

1.   Keinginan untuk  membeli 

ulang   mobil Toyota Avanza 

2.  Membeli  mobil Toyota Avanza 

merupakan keputusan yang 

tepat 

3.   Keinginan untuk memberikan 

informasi kepada orang lain. 

  

Sumber : Data diolah 2012 
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3.5. Skala Pengukuran 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran interval 

sedangkan tipe skala yang digunakan di adaptasi dari model Likert antara 1 

sampai dengan 5 dari segi pandangan statistic. Skala dengan lima tingkatan (1 

sampai 5 ) lebih tinggi keandalannya dari skala dua tingkatan yaitu ya atau tidak  

Kategori dari penelitian skala Likert  :  

1. Sangat setuju   : 5 

2. Setuju    : 4 

3. Kurang setuju   : 3 

4. Tidak setuju   : 2 

5. Sangat tidak setuju  : 1 

Daftar pertanyaan terdiri dari :  

1. 4 pertanyaan tentang produk  

2. 3 pertanyaan tentang harga  

3. 4 pertanyaan tentang promosi  

4. 4 pertanyaan tentang saluran distribusi  

5. 3 pertanyaan tentang keputusan pembelian 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Jenis dan Sumber Data 

1. Menurut sumbernya :  

a. Data primer  

Adalah data yang secara langsung diperoleh secara langsung dari 

perusahaan melalui wawancara yang berhubungan dengan masalah 

diteliti.  
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b. Data sekunder  

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan berhubungan 

dengan objek penelitian melalui dokumen-dokumen yang diperoleh 

dari perusahaan dan mempelajari buku-buku pustaka yang ada 

hubungannya dengan bidang yang akan diteliti.  

2. Menurut Sifatnya :  

a. Analisis Kualitatif  

Yaitu metode pengumpulan data yang menyajikan data dari keterangan 

beserta uraian yang diperlukan 

b.  Analisis kuantitatif  

Yaitu cara menganalisa data, menghitung, dan membandingkan serta 

mengklasifikasikan data-data yang diperoleh.  

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, antar lain :  

1. Kuesioner 

Angket adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab 

oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan / empiris 

untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Supardi, 2005:126). Kuisioner ini diberikan kepada konsumen  

yang berkunjung di Dealer Auto 2000 Sukun, dengan harapan dapat 

memberikan respon atas pernyataan tersebut. 

2.  Wawancara  
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Yaitu melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang 

bersangkutan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden guna 

mendapatkan data dan keterangan yang menunjang dalam penelitian 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini diperoleh dengan membaca, mempelajari serta 

menyalin catatan dari dokumen perusahaan yang diperlukan.  

3.8. Populasi dan Sampel 

3.8.1.Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirri- cirinya akan 

diduga (Singarimbun, 1995). Sedangkan menurut Sugiyono ( 2003; 72 ) populasi 

adalah wilayah generalisasi terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam suatu survey tidak perlu meneliti 

semua individu dalam suatu karena akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya 

yang besar. Berdasarkan penelitian ini, populasinya adalah orang yang datang dan 

membeli di  Dealer Auto 2000 Sukun Malang 

3.8.2  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Accidental 

Sampling, dimana peneliti memiliki kebebasan memilih responden yang mereka 

temui untuk diteliti (Umar; 2002). Adapun sample yang diteliti adalah konsumen 

yang melakukan pembelian di Dealer Auto 2000 Sukun Malang. Menurut 

Malhotra ( 1996 ), jumlah minimal responden adalah 4- 5 kali dari jumlah atribut 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah variabel yang akan diteliti 
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sebanyak 18 atribut. Oleh karena itu, jumlah minimum responden dalam 

penelitian ini adalah 72. 

3.9.  Uji Instrumen Penelitian 

3.9.1. Uji Validitas 

Menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995) validitas adalah 

sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian 

validitas untuk tiap tahap butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisis 

item dengan skor totalnya dengan rumus korelasi product moment pearson dalam 

Singarimbun dan Effendi (1995) sebagai berikut: 

 r = 
)()(

))(()(

2222 yynxxn

yxxyn
 

 Dimana: 

 x = Variabel independen 

 y = Variabel dependen 

 r = Koefisien korelasi 

 n = Banyaknya sampel 

Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya bila lebih besar dari 0.05 maka dinyatakan tidak valid. Jika 

dalam perhitungan ditemukan pertanyaan yang tidak valid/tidak signifikan 

kemungkinan dapat disebabkan pernyataan tersebut kurang susunan kata-katanya 

sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

3.9.2. Uji Realibilitas 

Reliabilitas menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995) adalah 

menunjukkan  sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 
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Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat pengukur tersebut 

reliabel. 

Menurut Arikunto (1998), teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas 

adalah dengan menggunakan Alpha Cronbach. 

ri = [{
)1(

)(

k

k
(k)} {1 – (

2

2

t

ab
)}] 

     Dimana : 

 ri  = Reliabilitas Instrumen 

 k  = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑ ab  = Jumlah varian butir 

 σt  = Varian total 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki nilai koefisien 

keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6 sehingga apabila α sama dengan 0,6 

maka instrumen dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 3.2 

 Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

<0.200 

0.200-0.399 

0.400-0.599 

0.600-0.799 

0.800-1.00 

sangat rendah 

rendah 

cukup 

tinggi 

sangat tinggi 

Sumber : Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. 1998:133. 
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3.10. Alat Analisis Data  

3.10.1. Uji Asumsi Klasik 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Multikolinieritas  

Menurut Singgih ( 2002:203) tujuan multikolinieritas adalah menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinieritas. Dalam menjugi apabila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka 

tidak terjadi multikoneritas atau non multikoniritas. 

2. Heteroskedastisitas  

Menurut Singgih (2002:208) tujuan dari heteroskedastisitas adalah 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan 

variabel dari residual dari satu pengamatan ke pangamatan yang lain. jika 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedasitistas. Dan jika varian berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Apabilah probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non heteroskedastisitas atau homokesdasitisitas  

3. Normalitas  

Menurut Singgih (2002:212) tujuan asumsi normalitas adalah menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel 
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dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak . 

metode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. 

3.10.2.  Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena 

penelitian ini dirancang meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Dimana variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih dari satu.  

Rumus dari analisis regresi berganda menurut Anton Dajan (2000:399) yaitu  

 

 

Keterangan :  

Y   : Keputusan Pembelian  

X1  : produk  

X2  : harga  

X3  : promosi  

X4  : tempat/lokasi  

a : koefisien regresi  

e : standar eror  

b : konstanta variabel  

3.10.3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi berganda (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

dan X4) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

Y =  a+b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 +b 4 x4 + e 
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bebas (X) yang tidak dimasukan ke dalam model. Model dianggap baik apabila 

koefisien determinasi sama dengan satu atau mendakati satu (Gujarati, 2001:146) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ® 

yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Batas nilai R
2
 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi 

nilai R
2 
maka semakin baik hasil regresinya.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah
 

bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 

pada sat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2 

, nilai 

Adjusted R
2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model (Ghozali, 2006:83) 

3.11. Pengujian Hipotesis  

3.11.1. Pengujian Hipotesis I (Uji Anova/uji F) 

Untuk menguji hipotesis pertama digunakan uji model atau uji 

serempak untuk mengetahui hubungan dan pengaruh secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen secara keseluruhan terhadap variabel 

tergantungnya. Dimana uji f ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel dependen . Dr. Sugiono (2002:154), rumusnya adalah :  

 Uji F =                R
2 

( 1 – R
2 

) / ( n – k – 1 ) 
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Keterangan :  

F  : F hitung  yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel  

k  :  Jumlah variabel independent  

r 
2 

 : koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan  

n  : jumlah sampel  

Kriteria Uji :  

a. Apabila F hitung  > F tabel maka H0 ditolak yang berarti bersama sama 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen pada tingkat keyakinan tertentu  

b. Apabila F hitung < F tabel  maka H0 diterima yang berarti bersama 

sama variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel depanden pada tingkat keyakinan tertentu.  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut, diketahui 

dengan melihat nilai probabilitas dengan ketentuan :  

1. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka variabel bebas (X) secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Y)  

2. Jika nilai probabilitas > 0,005 maka variabel bebas (X) secara 

simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat ( Y )  

3.11.2. Pengujian Hipotesis II (Uji Parsial/Uji T) 

Untuk menguji hipotesis kedua menggunakan uji t yaitu dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel  , secara statistik 

berpengaruh atau tidak variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
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Adapun regresi parsial digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

masing-masing variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel 

terikat (Y) Berdasarkan hipotesis, maka metode pengujinya adalah sebagai 

berikut :  

t hitung :   b 

Sb 

Dimana :  

b = koefisien  regresi  

Sb = standar deviasi dari b  

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :  

 H0 : bi  = 0 

 Hi : bi ≠ 0  

Hasil perhitungan pada ringkat signifikan 95 % ( α = 0,05 ) menunjukan  

1. Bila thitung  > t tabel atau –thitung dan nilai signifikansi <0,05 maka H0 

ditolah Ha diterima artunya variabel bebas secara signifikan 

memiliki pengaruh terhadap variabel ≠ bebasnya  

2. Bila t hitung  < t tabel –t hitung > -t tabel dan signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak artinya variabel bebas secara signifikan 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel bebas.  

H1 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ …...≠ bi ≠ 0 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara :  

a. Bandingkan nilai t hitung dengan t tabel . Jika nilai t hitung > t tabel , maka 

H0 ditolak  
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b. Bandingkan nilai alpha ( α ). Jika probabilitasnya lebih kecil dari 

pada α, maka H0 ditolak  

Apabila t hitung  > t tabel pada taraf uji 5 %, berarti hipotesa nol ( H0 ) di 

tolak. Untuk menentukan variabel yang dimiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian, ditentukan dengan melihat variabel yang memiliki 

nilai t hitung lebih besar daripada variabel lainnya 

3.11.3. Standardized Coefficient (Beta) 

Untuk mengetahui variabel bebas (X1,X2,X3 dan X4) yang 

berpengaruh secara dominan terhadap variabel terikat (Y) menggunakan 

standardized coefficient (Beta). Nilai standardized coefficient (Beta) yang 

paling besar adalah variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

variabel terikat.  

 

 


