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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

         3.1   Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam 

suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 

mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. 

Adapun Sugiyono (2013) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah 

“sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal 

(variabel tertentu)”. Objek penelitian yang penulis teliti yaitu persepsi 

konsumen terhadap variabel penelitian. 

  

        3.2     Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti, sedangkan 

sampel merupakan bagian dari populasi tersebut, oleh karena itu sampel 

harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan 

merupakan populasi itu sendiri (Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian 

ini adalah konsumen Starbucks di kota Semarang, maka pengambilan sampel 

dapat dilakukan dari konsumen Starbucks yang kebetulan ditemukan dan 

memiliki karakteristik yang dianggap dapat mewakili populasi.  

Karena populasi tidak diketahui secara pasti maka akan dilakukan 

perhitungan jumlah sampel minimal dengan menggunakan perhitungan 

Lemeshow (Sugiyono, 2013) sebagai berikut : 

 

Dimana : 
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Z1/2   =  Nilai dari tabel distribusi normal sampel 

α  =  0,05 

e    =  error of estimate (0,2) 

Berdasarkan rumus di atas sampel dapat dihitung sebagai berikut :  

            

 

 n  =  96,04  dibulatkan  96 

Dari perhitungan di atas, sampel yang diperoleh sebanyak 96 orang 

responden yang merupakan konsumen Starbucks di Kota Semarang. 

Teknik penentuan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling 

karena populasi yang tidak terbatas yang bertujuan data yang diperoleh dapat 

lebih representatif, oleh karena itu penulis menerapkan beberapa kriteria 

untuk menentukan sampel, yaitu: 

1. Mengetahui promosi penjualan yang dilakukan oleh Starbucks yang 

berkaitan dengan produk Tumbler Official Starbucks. 

2. Mengetahui produk Tumbler Official Starbucks beserta kegunaannya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan 

cara metode angket (kuesioner) yaitu pemberian daftar pertanyaan tertutup 

kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai variabel promosi 

penjualan, harga, citra merek, kualitas produk dan minat beli. Data mengenai 

profil responden juga dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan membagikan 

kuesioner dalam bentuk google form disesuaikan dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan dan kesedian responden. Pengambilan data dilakukan dalam 3 bulan 

terakhir (Mei, Juni dan Juli 2020). Dalam pengumpulan data ini, awalnya 

responden akan ditanyai mengenai kesediaan untuk mengisi kuesioner tersebut. 

Setelah bersedia maka responden akan di berikan dua pertanyaan screening test 

mengenai pemahaman responden akan produk Tumbler Official Starbucks dan 

promosi penjualan yang diberikan oleh Starbucks terkait dengan Tumbler 

Official Starbucks. Jika responden tidak mengetahui salah satu dari dua 

pertanyaan yang telah disajikan dalam screening test, maka responden tersebut 

akan dinyatakan gugur untuk mengisi kuesioner lebih lanjut. 

 

3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas  

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner, dengan menggunakan 30 responden.  Apabila pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut maka dapat dikatakan valid. Jadi uji validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul – betul 

dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas dapat juga dilakukan 

dengan menghitung korelasi antara skor masing – masing butur pertanyaan 

dengan total skor (Ghozali, 2011).  

Hasil pengujian validitas berdasarkan hasil r hitung yang didapatkan dari 

perhitungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Uji Validitas 

Indikator r tabel r hitung Ket. 

Promosi Penjualan 

x1.1 0,1689 0,696 Valid 

x1.2 0,1689 0,589 Valid 
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x1.3 0,1689 0,571 Valid 

x1.4 0,1689 0,472 Valid 

Harga 

x2.1 0,1689 0,551 Valid 

x2.2 0,1689 0,605 Valid 

x2.3 0,1689 0,518 Valid 

x2.4 0,1689 0,519 Valid 

Citra Merek 

x3.1 0,1689 0,433 Valid 

x3.2 0,1689 0,612 Valid 

x3.3 0,1689 0,573 Valid 

Kualitas Produk 

x4.1 0,1689 0,688 Valid 

x4.2 0,1689 0,639 Valid 

x4.3 0,1689 0,563 Valid 

x4.4 0,1689 0,577 Valid 

x4.5 0,1689 0,718 Valid 

x4.6 0,1689 0,655 Valid 

x4.7 0,1689 0,706 Valid 

x4.8 0,1689 0,611 Valid 

Minat Beli 

y1 0,1689 0,434 Valid 

y2 0,1689 0,624 Valid 

y3 0,1689 0,587 Valid 

y4 0,1689 0,556 Valid 

 

 

Penjelasan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing 

variabel promosi penjualan, harga, citra merek, kualitas produk dan minat beli, 

hasil yang diperoleh menunjukkan valid. Terbukti dengan semua nilai hasil r 

hitung pada indikator variabel yang ditunjukkan dengan nilai Corrected Item 

Total Correlation tersebut diperoleh melebihi nilai r tabel yang diperoleh dari 

nilai df = n – 2, 94 – 2 = 94, yaitu sebesar 0,1689 sehingga dengan demikian 

masing-masing indikator pada masing-masing variabel tersebut dapat 

dilakukan kepada langkah perhitungan selanjutnya. 

Uji Reliabilitas terhadap item – item pertanyaan dari kuesioner digunakan 

untuk mengukur kehandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Uji 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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reliabilitas ini diukur dengan menggunakan koefisien alpha (Cronbach Alpha) 

dengan α hitung di atas atau sama dengan 0,7 Ghozali (2011) menyatakan  

bahwa suatu instrumen penelitian alpha hitung lebih dari 0,7 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

tingkat reliabilitas yang cukup memadai pula. 

Hasil pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat dari nilai Cronbach 

Alpha sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Uji Reliabilitas 

No Indikator 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Nilai Standarisasi Ket. 

1 Promosi penjualan 0,776 0,700 Reliabel 

2 Harga 0,750 0,700 Reliabel 

3 Citra merek 0,716 0,700 Reliabel 

4 Kualitas produk 0,879 0,700 Reliabel 

5 Minat beli 0,752 0,700 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai Cronbach alpha melebihi nilai standarisasi yaitu sebesar 

0,7. Dengan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas 

terhadap keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel. 

 

3.6  Metode Analisis Pengolah Data 

3.6.1 Analisis Tanggapan Responden 

Tanggapan responden akan dikategorikan berdasarkan nilai rata-

ratanya. Pengkategorian tanggapan responden untuk variabel penelitian 

dilakukan dengan mencari nilai rata-rata seperti berikut (Ferdinand, 2014): 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5))/n 

  Jumlah kelas = k = 2 (Tinggi dan rendah) 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 

Rentang skala =  
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

2
  =  3 

Nilai rata-rata: 

a. 1 – 3 : Rendah 

b. >3 – 5 : Tinggi 

 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan fungsional 

antara  Promosi Penjualan (X1), Harga (X2), Citra Merek (X3), Kualitas 

Produk (X4) dan Minat Beli (Y). (Ghozali, 2011). Rumus yang digunakan 

adalah: 

Y = α + β1X1  + β2X2+ β3X3 + β4X4 +e 

Dimana: 

Y = Variabel terikat (minat beli ) 

α          = bilangan konstanta 

Kriteria Signifikansi 5% 

X1,X2,X3,X4  = Variabel bebas  

 

3.7. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan 

yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria 

pengambilan sebagai berikut:  

1. Apabila p value ≤0,05 maka mampu menolak H0 atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel independen secara parsial 

atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dependen. 
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2. Apabila p value >0,05 maka tidak mampu menolak H0 atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya bahwa variabel independen 

secara parsial atau individual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap dependen. 

 

      3.8 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Uji statistik 

F dapat disebut juga tentang kebaikan model regresi (goodness of fit). Tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi alfa sama dengan 

5% (α = 0,05) dengan kriteria pengambilan keputusan goodness of fit sebagai 

berikut:  

a. Apabila nilai p value≤ 0,05 maka mampu menolak Ho 

b. Apabila nilai p value ≥ 0,05 maka tidak mampu menolak Ho 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

Ho:β1 = β2 = β3 = 0, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha:    tidak semua β berharga nol artinya variabel independen secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 


