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II. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian tentang bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk organik dilakukan 

selama 2 bulan yaitu bulan November - Desember 2016. Penelitian dilaksanakan di 

daerah Malang Raya, Jawa Timur Indonesia. 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  produk starter fermentasi 

dan dekomposer pupuk organik. 

3.2.1 Bahan dan Alat 

a. Bahan  

- Produk starter fermentasi  

- Produk dekomposer pupuk organik 

b. Alat 

- Kuisioner penelitian    

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

a. Produk Starter Fermentasi dan Dekomposer Pupuk Organik 

- Produk  

- Harga  

- Tempat  

- Promosi  

Batasan variabel pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 
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1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penilaian konsumen terhadap bauran 

pemasaran 4P (product, price, place, promotion) untuk menilai keputusan 

konsumen terhadap produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk organik. 

Dimana produk (product) merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan, harga (price) merupakan faktor penting 

dalam pembelian karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli produk, sedangkan tempat (place) merupakan tempat atau lokasi yang 

digunakan untuk penitipan produk dimana tempat atau lokasi harus mudah 

dijangkau oleh konsumen dan promosi (promotion) merupakan suatu 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen agar dapat 

mempengaruhi  kosumen dalam membeli produk. Penilaian bauran pemasaran 

berdasarkan skor dari kuisioner. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan konsumen dalam 

membeli produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk organik. Dimana 

keputusan kosumen merupakan pilihan salah satu tindakan dari dua atau lebih 

produk dimana konsumen akan memutuskan untuk produk mana yang akan 

dibeli. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 
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sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai 

faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

- Melakukan survei kesetiap toko peternakan 

- Menyiapkan produk 

- Menyiapkan kuisioner 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

   Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan November 2016 sampai 

selesai. 

3.5.3 Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil survei pemasaran 

produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk organik di daerah Malang, Jawa 

Timur. Dari hasil survei didapatkan responden sebanyak 27 orang. Penelitian ini 

membutuhkan data yang benar tanpa ada manipulasi data guna keberhasilan 

penelitian. Oleh karena itu, pentingnya data yang akurat dan dapat dipercaya maka 

diperlukannya mengumpulkan data dengan metode: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membuat seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya pada penelitian ini dan konsumen sebagai responden.  
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2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan melakukan 

tanya jawab terhadap responden. Sehingga penelitian dapat mencapai tujuan 

dari penelitian.  

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan 

pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian. Sehingga 

penelitian dapat memperoleh data yang diperlukan. 

3.5.4 Jadwal 

Jadwal penelitian ini dimulai pada bulan November sampai Desember 2016. 

3.6    Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek 

dengan apa adanya (Sukardi, 2004). Penelitian ini juga disebut non-eksperimental, 

karena pada penelitian ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel 

penelitian. Selain metode deskriptif analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. 

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur keputusan 

konsumen dalam membeli produk starter fermentasi dan dekomposter pupuk 

organik. Proses pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. 
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3.6.1 Data Primer 

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik daftar 

pertanyaan (kuisioner) untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berikut 

merupakan daftar yang diajukan kepada konsumen responden: 

1. Nama

2. Umur

3. Pekerjaan

4. Jenis kelamin

5. Alasan Membeli Produk starter fermentasi dan dekomposer pupuk

Selanjutnya responden mengisi daftar pernyataan pada kuisioner dengan jawaban 

Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju pada 

aspek-aspek bauran pemasaran. 

Untuk memperkuat deskripsi dari aspek bauran diatas penelitian ini akan 

melakukan analisis yaitu: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. 

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, 

harga, tempat dan promosi terhadap keputusan konsumen. Persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah: 

Y= α + B1X1 +B2X2 + B3X3 + B4X4 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian 
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X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Tempat 

α = Konstanta 

B1 = Koefisien regresi variabel produk 

B2 = Koefisien regresi variabel harga 

B3 = Koefisien regresi variabel promosi 

B4 = Koefisien regresi variabel distribusi 

2. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling 

baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh besarnya koefisien 

determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R²) nol variabel 

independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila 

koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Pengujian Statistik 

a. Uji Parsial ( Uji t ) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan 

Y, apakah variabel X1, X2, X3 dan X4 (produk, harga, promosi, distribusi) benar-

benar berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan pembelian) secara terpisah atau 

parsial (Ghozali, 2006). 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



19 
 

Ho: Persepsi produk tidak berpengaruh positif  terhadap keputusan pembelian. 

Ha: Persepsi produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Ho: Persepsi harga tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Ha: Persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Ho: Persepsi promosi tidak berpengaruh positif terhadap keputusannpembelian. 

Ha: Persepsi promosi berpengaruh positif keputusan pembelian. 

Ho: Persepsi tempat tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Ha: Persepsi tempat berpengaruh positif keputusan pembelian. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2006) adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

 Apabila angka probabilitas signifikani > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

 Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

b. Uji F 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Dasar pengambilan keputusannya Ghozali 

(2006) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

 Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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3.6.2 Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah bersumber dari wilayah Malang Raya, Jawa Timur yang meliputi Kabupaten 

Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Data sekunder yang akan didapatkan dari 

survei terkait diantaranya meliputi: 

1.  Jumlah Toko 

Jumlah toko di daerah Malang Raya sebanyak 30 toko, dimana di daerah 

Kabupaten Malang sebanyak 25 toko, Kota Malang sebanyak 3 toko dan Kota 

Batu sebanyak 2 toko. 

2. Jumlah Responden 

 Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 27 responden. 

3.  Jumlah Produk Yang Terjual  

Jumlah produk yang terjual sebanyak 27 botol, dimana daerah Kabupaten 

Malang terjual sebanyak 22 botol, di Kota Malang terjual sebanyak 2 botol dan 

di Kota Batu sebanyak 3 botol. 

 

 

 


