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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kafe Warsu 2 yang beralamat di Jalan Tirto 

Mulyo No. 35, Landungsari, Malang. Lokasi tersebut dipilih karena sejalan 

dengan penelitian ini dimana peneliti ingin menguji pengaruh pengaruh 

komunikasi pemasaran dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian pada kafe 

Warsu 2 Malang, selain itu, pemilihan kafe Warsu 2 Malang karena kafe tersebut 

masih terhitung baru di Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, yang mana metode 

kuantitatif adalah penelitian dengan cara memperoleh data dalam bentuk angka 

(Sugiyono, 2014), memporoleh data tersebut dengan metode survei. Metode 

survei fokus pada pengumpulan data responden yang memiliki informasi 

tertentu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan masalah. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini digolongkan kedalam 

penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang 

mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Sugiono, 2014). 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang baru 

pertama kali membeli di kafe Warsu 2 Malang. 

2. Sampel 

Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dipakai harus dapat 

mewakili dan mencerminkan populasi yang ada. Sampel dalam penelitian 

ini adalah konsumen kafe Warsu 2 Malang yang berada dalam ruangan yang 

telah selesai mengkonsumsi dan telah melakukan pembayaran. 

Karakteristik sampel yang diambil pada penelitian ini adalah responden 

yang berusia 18 sampai 45 tahun dengan pertimbangan pada usia tersebut 

seseorang diasumsikan sudah atau masih mampu menjawab serangkaian 

pernyataan yang diajukan. Tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam 

penelitian ini sehingga melibatkan baik laki-laki dan perempuan yang baru 

pertama kali melakukan pembelian di kafe Warsu 2 Malang. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non 

probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik sampling insidental, dimana sampling insidental adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
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secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2014). Ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2014). Berdasarkan hal tersebut, 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dianggap cukup untuk 

mewakili populasi.  

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah komunikasi 

pemasaran dan bukti fisik serta keputusan pembelian konsumen. Definisi 

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

No  Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operrasional 

Variabel 

Indikator Sumber 

Indikator 

1. Komunikasi 
Pemasaran  

(X1) 

Sarana yang 
digunakan 

perusahaan dalam 
upaya untuk 

menginformasikan 
dan mengingatkan 

konsumen baik 
secara langsung 
maupun tidak 

langsung. 
 
 
 
 
 
 
 

(Kotler,& Keller 
2009) 

 

Sarana yang 
digunakan oleh  kafe 

Warsu 2 Malang 
dalam upaya untuk 
menginformasikan 
dan mengingatkan 

konsumen baik 
secara langsung 
maupun tidak 

langsung. 
 

a. Iklan di media 
cetak (majalah 
dan koran) 

  
b. Potongan 

harga 
(Diskon).  

 
c. Pemasaran 

langsung 
melalui sosial 
media 
(Instagram, 

Facebook, & 

Twitter). 
 

 

Kotler & 
Keller, 
(2009) 

 
 

 Terence 
A. Shimp 

(2003) 
 

Kotler & 
Keller, 
(2009) 
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 Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operrasional 

Variabel 

Indikator Sumber 

Indikator 

2. Bukti Fisik 
(X2) 

 

Lingkungan fisik 
perusahaan tempat 
jasa diciptakan dan 

tempat penyedia 
jasa dan konsumen 

berinteraksi, 
ditambah unsur 

berwujud apapun 
yang digunakan 

untuk 
mengkomunikasika
n atau mendukung 

peranan jasa 
tersebut. 

 
(Lupiyoadi, 2013) 

Lingkungan fisik 
yang dimiliki oleh 

kafe Warsu 2 
Malang sebagai 

tempat berinteraksi 
dengan konsumen, 
memiliki konsep 

kafe rumahan serta 
desain minimalis 

dengan ditambahkan  
fasilitas-fasilitas 

pendukung peranan 
jasa lainnya.   

a. Susunan tata 
ruang  kafe 
yang nyaman. 

 
b. Pemandangan 

lingkungan 
kafe yang 
indah 

 
c. Fasilitas 

pendukung  
(wifi) sangat 
baik. 

Zeithaml 
et. al 

(2006) 
 
 

Zeithaml 
et. al 

(2006) 
 

 
Zeithaml 

et. al  
(2006) 

3. Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Tahap evaluasi 
konsumen 

membentuk 
preferensi antara 

merek dalam 
kumpulan pilihan, 

konsumen juga 
membentuk niat 
untuk membeli 

merek yang paling 
disukai. 

 
 
 
 
 

(Kotler & Keller. 
2009) 

Hasil dari tahap 
evaluasi yang 
dilakukan oleh 

konsumen dalam 
memilih kafe Warsu 

2 Malang sebagai 
kafe yang paling 

disukai dari berbagai 
pilihan kafe yang 

tersedia.  
. 

a. Kemantapan 
dalam memilih 
kafe  Warsu 2 
Malang 

b. Membuat 
keputusan 
pembelian 
tanpa banyak 
pertimbangan 
di kafe Warsu 
2 Malang. 

c. Cepat dalam 
memutuskan 
pembelian di 
kafe Warsu 2 
Malang. 

Kotler & 
Keller, 
(2009) 

 
 

Kotler & 
Keller, 
(2009) 

 
 

 
 
 

Kotler & 
Keller, 
(2009) 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggukan data kuantitatif. Data kuantitaf adalah data 

yang bersifat angka diperoleh dengan informasi yang didapat dari pihak 

konsumen yang diteliti berupa variabel komunikasi pemasaran dan bukti 

fisik yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Husein Umar (2008) Data pimer adalah data yang diperoleh  dari 

sumber pertama baik individu atau perorangan. Data primer pada 

penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden 

konsumen kafe Warsu 2 Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Sugiyono (2014) data sekunder adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalu media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian 

ini berupa datayang berasal dari internet dan bukti catatan, atau laporan 

yang didapat dari kafe Warsu 2 Malang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau 

kuesioner (Questionnaires). Sugiyono (2014) menjelaskan angket              

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam 
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kuesioner tersebut terdapat pernyataan mengenai data diri responden serta 

pernyataan dari indikator tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Peneliti menggunakan angket atau kuesioner yang terdiri atas beberapa 

pernyataan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang 

komunikasi pemasaran dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian di kafe 

Warsu 2 Malang. 

G. Teknik Pengukuran Variabel  

Sugiyono (2014) suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian ini adalah butir-butir  

pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel 

penelitian. Kemudian secara lebih rinci butir-butir pertanyaan tersebut disusun 

kedalam kuesioner yang dibagikan kepada responden guna memperoleh jawaban 

berkaitan dengn hal yang diteliti. 

Indikator-indikator instrumen di atas diukur menggunakan skala Likert 

yang mempunyai lima tingkat preferensi yang masing-masing memiliki skor 1-

5 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Skala likert 

Jawaban Keterangan Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Kurang Setuju KS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 
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H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner (Ghozali, 2013). Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pernyataan 

pada pernyataan kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.  

  Apabila rhitung > rtabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Apabila rhitung < rtabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2013) mengungkapkan bahwa uji reliabilitas digunakan 

untuk mengukur suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan handal atau 

reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari 

waktu ke waktu. Uji reabilitas ini menggunakan teknik Alpha Cronbach 

yang diuji melalui SPSS. Dalam pengambilan keputusan reliabilitas perlu 

diperhatikan apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka pernyataan dalam 

kuesioner penelitian dikatakan reliabel. Apabila nilai alpha kurang dari 

sama dengan 0,6, maka pernyataan dalam kuesioner penelitian tidak 

reliabel.  
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I. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas 

atau independen variabel (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau 

dependen variabel (Y) secara bersama-sama (Ghozali, 2013). Model 

persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2+ e 

Keterangan : 

Y  = Keputusan Pembelian  

a  = Konstanta 

b1, b2  = Koefisien regresi 

X1  = Komunikasi pemasaran 

X2  = Bukti Fisik  

 e  = Residu 

Analisis regresi linear berganda mencakup uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data mengalami 

penyimpangan atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri             

dari. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Ghozali (2013) mengemukakan bahwa Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data 

berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan 

grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambil keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013): 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya serta menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi persyaratan normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram, serta menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi persyaratan normalitas. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ditemukannya 

korelasi antar variabel bebas penelitan komunikasi pemasaran dan            

bukti fisik kepada variabel keputusan pembelian di kafe Warsu 2 pada 

model regresi. Model  regresi  yang  baik  apabila tidak terjadi korelasi  
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antara variabel bebasnya. Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji 

multikolonieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Batas nilai 

tolerance sebesar 0,1 dan batas VIF sebesar 10. Model regresi terbebas 

dari gejala multikolonieritas dengan ketentuan: 

a) Apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai variance 

inflation factor lebih besar dari 10 maka suatu model regresi 

terdapat gejala multikolonieritas 

b) Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai variance 

inflation factor lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala 

multikolonieritas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastitas dan tidak ada 

gejala heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi apabila variance 

dan residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, sedangkan 

heteroskedastisitas terjadi apabila pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain berbeda (Ghozali, 2013).  

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan analisis 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Selain menggunakan grafik scatterplot, uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji 
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glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dengan variabel 

keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang agar mendapatkan 

kepastian apakah dalam analisis regresi terdapat gejala 

heteroskedastisitas. Hal tersebut perlu dilakukan karena uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda setiap peneliti. Kriteria suatu 

analisis regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu dari suatu periode 

dengan periode sebelumnya. Autokorelasi tersebut muncul sebagai 

akibat penelitian dilakukan berurutan sepanjang waktu yang berkaitan 

satu sama lainnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan 

Uji Durbin Watson yang dilakukan dengan cara membandingkan antara 

nilai Durbin Watson dengan nilai yang tertera pada tabel Durbin Watson. 

Regresi linear dapat dikatakan terbebas dari gejala autokorelasi apabila 

nilai dU < DW< 4-dU. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Ghozali (2013), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
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menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk 

mengukur besarnya pengaruh komunikasi pemasaran dan bukti fisik 

terhadap keputusan pembelian. Adapun kriteria pengujian uji F adalah 

sebagai berikut: 

a) Apabila f hitung > f tabel dan tingkat signifikansi < α (0,05) maka Ho 

ditolak dan Ha di terima, berarti variabel independen secara bersama 

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) Apabila f hitung < f tabel dan tingkat signifikansi > α (0,05), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, berarti variabel independen secara bersama 

sama tidak berperngaruh terhadap variabel dependen.  

b. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (X1, X2,..Xn) secara parsial berpengaruh            

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dalam hal ini, variabel 
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komunikasi pemasaran dan bukti fisik, secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

a) Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < α (0,05), maka

H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen

secara persial berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi > α (0,05), maka

H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti variabel independen

secara persial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang 

mempunyai pengaruh dominan (kontribusi terbesar), maka cara yang 

dilakukan adalah membandingkan koefesien regresi masing-masing 

variabel bebas dengan membandingkan nilai standardized coeffecients 

beta. Jadi salah satu dari variabel bebas yang memiliki koefesien beta 

tertinggi maka variabel tersebut mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian. 




