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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

campuran atau sering disebut mixed methode. Penelitian campuran merupakan 

suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur motoode 

kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitiian atau serangkaian penelitian untuk 

memahami permasalahan penelitian (Creswell, 2015). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data 

yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 13 Agustus 2020 – 11 

September 2020. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Club haryati (Rumah Sehat Herbalife) Kota 

Bangun, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 

173). Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Asrof Syafi‟I, 2005: 133). 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah  pelanggan atau konsumen dari Club 

haryati (Rumah Sehat Herbalife). Populasi dalam penelitian ini adalah 30 

pelanggan tetap pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife) 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dan populasi tertentu yang menjadi perhatian. 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “dalam pengambilan sampel apabila 

sampelnya lebih dari 100 lebih baik diambil 10-15% atau 20-25%.” 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling 

pada dasarnya dikelompokan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu Nonprobability Sampling adalah Tekhnik Sampling 

Jenuh. 

Teknik Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampling 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

(Sugiyono, 2016) 

Jadi untuk sampel pada penelitian ini adalah 30 pelanggan tetap pada Club 

Haryati (Rumah Sehat Herbalife).  

3.4. Data dan Sumber Data 

3.4.1 Data  

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan 

dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.  Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

3.4.2 Sumber Data 
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Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 107). Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data 

dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

3.4.2.1 Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk 

maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. 

3.4.2.2 Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk 

maksud selain menyelesaikan masalah  yang sedang dihadapi. Data ini 

dapat  ditemukan  dengan  cepat.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  

sumber  data  sekunder  adalah  literatur,  artikel,  jurnal serta situs di 

internet  yang berkenaan dengan  penelitian  yang dilakukan. 

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber  

data sekunder, data sekunder  didapat  melalui  berbagai sumber yaitu 

literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas). 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 

3.5.2   Variabel Bebas (Independen) 



45 
 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Bauran Pemasaran yang terdiri dari Produk, Harga, Tempat dan 

Promosi. 

3.6 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan dalam 

proses penelitian. 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

Philip Kotler & Gary Amstrong (2008)          Philip Kotler & Kevin Keller (2008) 

Sumber: Diolah dilapangan, Tahun 2020 

Gambar 3.2 Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah di lapangan, Tahun 2020 

3.7     Recude Form 

Diketahui y = F(x) 

Dimana terdapat nilai α 

Maka diketahui adanya hubungan 

Rumus fungsi y = F(x) 
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Y = F (x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, y) 

X1. 1
α1.1  

Y1   y = F (α0x0 + α1.1x1.1 + y1 + e….(1) 

X1.2
α1.2

   Y1  y = F (α0x0 + α. 1.1x1.1 + α1.2x1.2 + y1  + e…..(2) 

X1.3
α1.3

  Y1  y = F (α0x0 + α1.1x1.1 + α1.2x1.2 + α1.3x1.3 + y1 + e…..(3) 

X1.4
α1.4

  Y1  y = F (α0x0 + α1.1x1.1+ α1.2x1.2 + α1.3x1.3 + α1.4x1.4 + y1 + e.(4) 

X1.5
α1.5

  Y1  y = F (α0x0 + α1.1x1.1 + α1.2x1.2 + α1.3x1.3 + α1.4x1.4 + α1.5x1.5 

+ y1+e..(5) 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.Untuk mengumpulkan data penelitian, 

penulis menggunakan metode-metode antara lain sebagai berikut: 

3.8.1 Metode Angket (Kuesioner) 

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan 

rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan 

diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-

orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan 

penelitian). 

3.8.2 Metode Dokumenter 

Metode dokumenter adalah alat pengumpulan data yang datanya disebut 

form pencatatan dokumen,  dan sumber datanya  berupa catatan atau  

dokumen yang tersedia. 

3.9 Teknik Analisa Data 

3.9.1 Uji Validitas  
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Validasi adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Jika suatu instrumen pengukuran 

sudah valid (sah) berarti instrumen tersebut dapat mengukur benda dengan 

tepat sesuai dengan apa yang ingin diukur.(Neoloka, 2009) 

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mengukur validitasi 

instrumen adalah dengan cara mengorelasikan antara skor yang diperoleh pada 

masing-masing item pertanyaan dan skor totalnya. Skor total diperoleh dari 

hasil penjumlahan semua skor item. Skor masing-masing item haruslah 

berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Validitasi yang digunakan 

adalah construct validity. 

Bila alat ukur sudah memiliki validitasi konstruk maka sudah dapat 

dikatakan bahwa alat ukur tersebut sudah valid. Maka tekhnik yang digunakan 

adalah tekhnik korelasi product moment. kriteria yang digunakan untuk uji 

validitas adalah apabila nilai pearson correlation (r)   0,030 atau sig < 0,05 

dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai r    0,30 atau sig > 0,05 dinyatakan 

invalid. 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Setelah menentukan validitas instrument penelitian, tahap selanjutnya 

adalah mengukur reliabilitas datadan instrument penelitian. Reliabilitas adalah 

suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di 

dalam mengukur gejala yang sama (Husein Umar, 2005: 194). 

Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut memiliki 

reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan konsistensi suatu alat 
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pengukur dalam penelitian melalui nilai Alpha Cronbach karena menggunakan 

jenis data likert. Teknik ini dapat menafsirkan korelasi antara skala diukur 

dengan semua variabel yang ada (Husein Umar, 2005: 207).  

Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

 

r11 = *
 

    
+ [  

   
 

  
 

] 

Dimana: 

 r11  : Reliabilitas Instrumen 

 k  : Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑σ 
 
 : Jumlah varian butir/item 

 V 
 

  
: Varian total 

Menurut Ghozali, pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menentukan Alpha Cronbach (Iman Ghozali, 2009: 46:  

1. Jika nilai Alpha Cronbach > 0,6 maka suatu instrument dikatakan reliable. 

2. Jika nilai Alpha Cronbach < 0,6 maka suatu instrument dikatakan tidak 

reliable. 

3.9.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier sederhana dapat disebut model yang baik jika model 

tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistic, baik itu 

normalitas data, multikolinearitas dan heterokedatisitas. 
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3.9.3.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan 

dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Normalitas data 

dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yakni dengan Uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov. 

Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum 

digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signfikan 0,05. 

Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat 

profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Jika profitabilitas Z 

statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2007). 

3.9.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari factor pengganggu selalu sama 

pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini dapat 

terpenuhi, berarti variasi factor pengganggu pada kelompok data tersebut 

bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dapat 

dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terdapat beberapa faktor 

pengganggu, yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai 

absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel 



50 
 

penjelas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai 

probabilitas setiap variabel independen. Jika probabilitas > 0,05 berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 berarti terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.9.4  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas ( Jonathan 

Sarwono, 2012: 181). 

Pendapat lain menurut Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefinisikan 

analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut 

sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau 

dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut 

juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut sebagai variabel 

bebas. 

Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode ini juga 

bias digunakan sebagai ramalan, sehingga dapat diperkirakan antara baik atau 

buruknya suatu variabel X terhadap naik turunnya suatu tingkat variabel Y, 

begitupun sebaliknya. Rumus regresi linier sedrehana (Husein Umar, 2005: 

307): 

 

 

 

Y = a + bX + e 
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Dimana : 

Y : Keputusan Pembelian 

a : Konstanta Y bila X = 0 

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila b (+) 

maka naik dan bila b (-) maka terjadi penurunan. 

X : Bauran Pemasaran 

e : error atau sisa 

3.9.4.1 Koefisien Determinasi (R square) 

Koefisien determinasi ( R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam 

output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary
b
 dan 

tertulis R square.  

Nilai R
2
 sebesar 1, berarti pengaruh variabel dependen seluruhnya dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada factor lain yang 

menyebabkan pengaruh variabel dependen. Jika nilai kuadrat berkisar antara 0 

sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat 

menjelaskan pengaruh variabel dependen (Iman Ghozali, 2009: 45). 

Sedangkan untuk memberikan penafsiran koefisien determinasi (R
2
) yang 

ditemukan besar atau kecil, akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai 

r sebagai berikut (Dominikus Dolet Unaradjan, 2013: 202): 

Tabel Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien 

Determinasi. 
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Tabel 3.3 Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0, 199 Sangat Rendah 

 

 

3.9.4.2  Uji T (Parsial)  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji 

thitung ini pada output perangkat lunak, dapat dilihat pada tabel coefficient 

level of significance yang digunakan sebesar 5% atau (a) = 0,05. Apabila 

thitung > ttabel maka Ho ditolak Ha diterima, artinya variabel independen secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Apabila thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Analisis ini dapat juga memberikan informasi 

tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan melihat r
2
 nya. Variabel yang memenuhi r

2
 terbesar 

adalah variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan. Adapun 

rumus untuk menentukan nilai thitung adalah sebagai berikut: 

thitung = 
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Sb = 
  

√    (
  

 
)

 

Se = 
√            

(   )
 

Keterangan: 

a  : konstanta 

b  : koefisien korelasi 

n  : jumlah sampel 

Sb : kesalahan baku koefisien korelasi 

Se : kesalahan baku estimasi 

Untuk menafsirkan besarnya persentase yang dibuat, penulis 

menggunakan teori Supardi, yaitu: 

1-25% : sebagian kecil 

26-49%  : hampir setengah 

50%  : setengah 

51-75%  : sebagian besar 

76-99%  : pada umumnya 

100%  : seluruhnya ( Supardi, 1979: 20). 

3.9.4.3 Uji F (Simultan) 

Uji F dalam analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk 

menguji keberartian regresi rumus yang digunakan untuk Uji F ini adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2009:91). 

F =
   (   )  

   ( ) (       )
 

Keterangan 
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JK (Reg) = b1∑x1 y +b2∑x2 y 

JK (S)  = ∑y2 – JK (Reg) 

Uji f dalam penelitian ini menggunakan software SPSS dan datanya 

bersumber pada output tabel Anova, kemudian pengujian dilakukan dengan 

membandingkan antara Fhitung dan Ftabel. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis: 

Apabila β = 0 maka Ho dittolak, itu berarti bahwa variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y.  

Apabila β > 0 maka Ho diterima, itu berarti bahwa variabel X tidak 

berpengaruh pada variabel Y. 

2. Menentukan Fhitung dan signifikansi 

Dari output tabel Anova dapat dilihat hasil perolehan Fhitung dan 

signifikansinya. 

3. Menentukan Ftabel 

Ftabel dapat dilihat pada tabel statistic, pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 1, dab df 2 (n-k-1), n adalah 

jumlah data dan k adalaah jumlah variabel independen. 

4. Kriteria pengujian 

a. Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima 

b. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak 

5. Membuat kesimpulan 

Membandingkan antara Fhitung dan Ftabel, dan kesimpulan didapat dari 

kriteria pengujian.  
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3.10  Definisi Operasional Variabel 

Bauran pemasaran (X) adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, product, price, place, promotion yang dipadukan oleh perusahaan 

untuk mengahasilkan respons yang diinginkan oleh pasar sasaran. Bauran 

pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya. 

Keputusan pembelian (Y) merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi 

keinginan dan kebutuhan. 

Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic 

Economics : Theory and Practice” menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah 

ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Eka Yunia Fauzia dkk, 2014:6). 

 

  


