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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lokasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kampus III, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Lokasi penelitian kampus III Universitas Muhammadiyah Malang dipilih 

karena mahasiswa yang berada di kampus III lebih banyak yang 

menggunakan transportasi online GrabBike daripada mahasiswa kampus lain 

disekitarnya.  Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti terhadap 20 

mahasiswa kampus III yang diwawancari, semuanya pernah menggunakan 

transportasi online GrabBike. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatori. Penelitian 

eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan tentang hubungan 

kausal (sebab-akibat) antara variabel – variabel yang mempengaruhi hipotesis 

(Sugiyono, 2014:11). Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini adalah 

mengungkapkan pengaruh harga dan promosi penjualan terhadap keputusan 

penggunaan transportasi online GrabBike pada Mahasiswa Universitas 

Muhammdiyah Malang kampus III. Pendekatan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka dan dianalisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2014:9). 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang menggunakan 

transportasi online GrabBike.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2014:81). Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel 

dilakukan berdasarkan menurut Fraenkel dan Wallen bahwa standart sampel 

untuk penelitian sebesar 100(Widayat, 2004:104-105). Maka dalam penelitian 

ini mengambil 100 responden karena sudah memenuhi standart dalam sebuah 

penelitian dan didukung oleh pernyataan Sugiyono (2014:91) bahwa ukuran 

sampel yang layak dalam melakukan penelitian adalah 30-500 responden. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling yang artinya melakukan pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Sehingga penentuan sampel menggunakan alat 

purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2014:85). Pertimbangan dari sampel adalah Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III yang pertama kali 

menggunakan GrabBike. Peneliti memilih mahasiwa sebagai objek penelitian 
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dikarenakan pengguna GrabBike paling banyak antara usia 18-24 tahun, usia 

tersebut merupakan kategori masih pelajar/mahasiswa 

(Sumber:www.transonlinewatch.com, diakses pada September 2018).  

E. Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber 

dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional dapat didasarkan 

pada satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan penggunaan definisi 

tersebut. Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan 

menjadi indikator empiris. Definisi opersaional variabel dapat dilihat pada 

tabel 3.1:     

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi Operasional Indikator 

1 Harga (X1) Harga 

merupakan 

sejumlah uang 

yang dibebankan 

atas suatu 

produk atau jasa 

atau jumlah dari 

nilai yang 

ditukar 

pengguna atas 

manfaat-manfaat 

karena 

menggunakan 

produk atau jasa 

tersebut. 

(Sumber: Kotler 

& Amstrong 

2012:300). 

Harga merupakan 

sejumlah uang yang 

ditukarkan 

pengguna untuk 

memperoleh 

manfaat dari 

layananan 

transportasi Online 

Grabbike 

- Keterjangkauan 

harga transportasi 

online GrabBike 

- Kesesuaian harga 

dengan   kualitas 

jasa transportasi 

online GrabBike 

- Daya saing harga 

transportasi online 

GrabBike 

- Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

transportasi online 

GrabBike 

 

(Sumber : Kotler & 

Amstrong, 2012:314) 
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Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Definisi Operasional Indikator 

2 Promosi 

Penjualan 

(X2) 

 

Promosi 

penjualan 

merupakan 

insentif jangka 

pendek untuk 

mendorong 

penggunaan atau 

penjualan 

sebuah produk 

atau jasa. 

(Sumber: Kotler 

& Keller 

2009:219).  

Pemberian  insentif 

jangka pendek oleh 

GrabBike kepada 

penggunanya 

dengan memberikan 

diskon melalui kode 

promo  dan 

GrabReward untuk 

menarik pengguna 

agar menggunakan 

jasa GrabBike 

- Frekuensi promosi adalah 

jumlah promosi penjualan 

yang dilakukan oleh 

GrabBike dalam suatu 

waktu melalui media 

promosi penjualan untuk 

menarik pengguna. 

- Kualitas promosi adalah 

tolak ukur seberapa baik 

promosi penjualan yang 

dilakukan oleh GrabBike 

untuk menarik pengguna. 

- Kuantitas promosi adalah 

nilai atau jumlah promosi 

penjualan yang diberikan 

GrabBike  untuk menarik 

pengguna.  

- Waktu promosi adalah 

lamanya promosi yang 

dilakukan oleh GrabBike 

untuk menarik pengguna 

- Ketepatan atau kesesuaian 

sasaran promosi merupakan 

faktor yang diperlukan 

untuk mencapai target yang 

diinginkan oleh GrabBike 

untuk menarik pengguna 

sebanyak-banyaknya. 

Sumber : (Kotler & Keller, 

2009:221) 

3 Keputusan 

Penggunaan 

(Y) 

Keputusan 

penggunaan 

adalah 

keputusan 

menggunakan 

mengenai 

preferensi atas 

merek-merek 

yang ada 

didalam 

kumpulan 

pilihan.  

 

Sumber: (Kotler 

& Keller, 

2009:240) 

Tindakan pengguna 

telah memutuskan 

untuk menggunakan 

jasa transportasi 

online GrabBike  

- Tujuan dalam menggunakan 

transportasi online GrabBike 

- Kemantapan melakukan 

penggunaan transportasi 

online GrabBike  

- Kecepatan untuk 

memutuskan memilih 

menggunakan transportasi 

online GrabBike 

- Keyakinan melakukan 

penggunaan transportasi 

online GrabBike 

- Ketepatan dalam melakukan 

penggunaan transportasi 

online GrabBike 

Sumber: (Kotler,2009:192) 
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F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara 

langsung, yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentu angka 

(Sugiyono,2014:92). 

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono,2014:93). Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara pada 

responden. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen (Sugiyono, 2014:93). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah jurnal penelitian terdahulu dan data melaui internet. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada 

responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:142). Teknik ini dilakukan 

dengan cara menyebarkan kuesioner di Universitas Muhammadiyah Malang 

Kampus III. 

H. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
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dan persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang 

dijadikan acuan untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2014:93). Setiap pertanyaan ataupun 

pernyataan diukur dengan skala likert yang memiliki lima tingkat preferensi 

jawaban yang masing-masing diberi bobot 1 sampai 5 dengan rincian dapat 

dilihat pada tabel 3.2: 

Tabel 3.2. Penentuan Skor Jawaban Kuesioner 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Sugiyono (2014:94) 

I. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner (Ghozali,2016:52). Satu Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan menggunakan 

program SPSS 23.  
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Apabila rhitung> rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Sedangkan apabila rhitung rtabel,≤ rtabel, berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner, dinyatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Uji reliabilitas dilakukan 

dengan bantuan SPSS 23 yang merupakan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik alpha cronbach. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika nilai  alpha cronbach > 0,60. 

J. Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Dapat diartikan, uji normalitas 

dilakukan untuk dapat mengetahui sifat distribusi data penelitian yang 

berfungsi untuk mengetahui sampel yang diambil normal atau tidak dengan 

menguji sebaran data yang dianalisis. Alat uji yang digunakan untuk melihat 

normalitas data dalam penelitian ini, yaitu Uji Kolmogrov Smirnov, yaitu 

pengujian dengan melihat dari hasil angka probabilitasnya, jika nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi 
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nomal, dan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghazali, 

2016:103). Model regresi yang baik adalah model yang antar variabel 

independennya tidak terjadi korelasi. Cara untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi antar variabel (multikolinearitas) atau tidak yaitu dengan 

melihat nilai Tolerance dan Variance infkation Factor (VIF). Kedua ukuran 

ini dapat menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas 

dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastistas  

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas 

digunakan uji glejser. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05.(Ghazali,2016:134). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji untuk melihat hubungan antar dua variabel. Uji autokorelasi tidak 

membedakan jenis variabel baik itu variabel dependen maupun variabel 
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independen (Ghazali,2016:134).Untuk melihat ada tidaknya gejala auto 

korelasi maka digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Nilai Durbin-

watson kemudian dapat dibandingkan dengan nilai d-tabelsehingga akan 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelatif positif 

b. Jika d > (4-dl), berarti terdapat aoutokorelatif negatif 

c. Jika du < d < (4 –dl), berarti tidak terdapat autokorelasi 

d. Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan 

K. Analisis Regresi Linier berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang mengukur pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, dan pada 

dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel harga (X1) 

dan promosi penjualan (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan 

transportasi online GrabBike(Y). Pengujian analisis regresi linier berganda 

pada penelitian ini menggunakan SPSS 23 for windows software. Rumus 

analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: (Ghozali,2016:97-98) 

              

Keterangan : 

Y = Keputusan penggunaan transportasi online GrabBike 
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a = Konstanta  

      = Besaran koefisien regresi masing-masing variabel 

    =  Variabel harga 

    =  Variabel promosi penjualan 

 

L. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). 

1. Uji t 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variabel 

dependent. Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel 

(harga dan promosi penjualan) secara individu terhadap variabel dependen 

(keputusan penggunaan transportasi online GrabBike). Perhitungan untuk 

uji t ini dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Kriteria 

pengujian dengan tingkat signifikan < (α) = 0,05 ditentukan sebagai 

berikut: 

Apabila t hitung > t tabel, maka H1 diterima. Artinya variabel harga 

dan promosi penjualan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

penggunaan. 
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Apabila t hitung < t tabel, maka H1 ditolak. Artinya variabel harga dan 

promosi penjualan secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan 

penggunaan(Ghazali,2016:99). 

a H1 : harga (X1) dan promosi penjualan (X2) berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online GrabBike(Y). 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel-variabel 

independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini bermaksud menguji pengaruh variabel 

independen (harga dan promosi penjualan) terhadap variabel dependen 

(keputusan penggunaan) secara bersama-sama. Perhitungan untuk uji F ini 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria pengujian 

dengan tingkat signifikan < (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut: 

Apabila F hitung > F tabel, artinya variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka H2 

diterima yang berbunyi variabel harga dan promosi penjualan berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan penggunaan. 

Apabila F hitung < F tabel, artinya variabel independen seara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka H2 

ditolak yang berbunyi tidak ada pengaruh secara simultan harga dan 

promosi penjualan terhadap keputusan penggunaan. (Ghazali,2016:99). 
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a. H2 = harga (X1) dan promosi penjualan (X2) berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan penggunaan transportasi online

GrabBike(Y).

3. Uji Koefisien Beta

Dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui variabel yang 

dominan adalah dengan melihat tabel standardized coefficient 

beta.Standardized coefficient beta adalah variabel-variabel yang datanya 

telah distandarisasi dengan standar deviasi masing-masing variabel, baik 

variabel dependen maupun variabel independennya. 

Standardized coefficients beta digunakan untuk persamaan regresi 

yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang 

diberikan antara variabel independen terhadap dependen, namun hanya 

berlaku pada saat itu juga dengan sampel itu pula.  

Jika variabel pada X1 memiliki nilai standardized coefficient beta 

yang lebih besar daripada variabel X2 maka variabel X1 memiliki 

kontribusi lebih besar dibandingkan variabel X2. Jadi, semakin tinggi nilai 

standardized coefficient beta pada sebuah variabel maka dapat dikatakan 

bahwa variabel tersebut memiliki kontribusi lebih besar 

(Ghazali,2016:100). 


