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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini yaitu terletak di kawasan wisata Pantai Gemah 

Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa timur. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut karena pantai Gemah termasuk obyek wisata terpopuler di 

Tulungagung dan dari iklan Pocari Sweat sendiri menggunakan tema pantai 

untuk menyampaikan pesan iklannya bahwa Pocari Sweat sangat cocok untuk 

mengganti ion tubuh yang hilang akibat dehidrasi. 

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilakukan kali ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode survei, yang mana informasi diperoleh 

melalui kuisioner yang diberikan kepada responden.Metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

serta analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono, 2014;14). 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2014;90). Populasi pada penelitian ini adalah 

para pengunjung yang mengkonsumsi Pocari Sweat di wisata pantai Gemah 

kecamatan Besuki, Tulungagung. Pemilihan populasi sesuai dengan lokasi 

penelitian dimana pesan iklan yang disampaikan Pocari Sweat menyasar 

wilayah pantai karena pantai cenderung memiliki cuaca yang terik sehingga 

mempengaruhi keputusan pembelian produk. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, hal ini telah dikemukakan oleh Sugiyono (2014;91). 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode 

Accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

jadi siapa saja yang secara kebetulan mengkonsumsi produk minuman 

isotonik Pocari Sweat dan bertemu dengan peneliti jika dipandang cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2001:57).  

Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 

responden, jumlah minimum untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 

respoden (Widayat, 2004:105). Sampel penelitian yang diambil dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan pengunjung Pantai Gemah 

yang secara kebetulan mengkonsumsi produk Pocari Sweat. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014;38). Dalam 
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penelitian ini, variabel yang digunakan adalah iklan (X1) citra merek (X2) 

sebagai variabel bebas, sedangkan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel 

terikat. Variabel-variabel tersebut dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran 

Iklan  Segala unsur iklan Pocari 

Sweat yang dianggap 

penting dan menarik oleh 

konsumen sebagai dasar 

pengambilan keputusan 

pembelian. 

1. Konsumen 

memahami maksud 

yang disampaikan 

oleh iklan. 

2. Konsumen merasa 

terajak untuk 

membeli produk. 

3. Rancangan iklan 

mencirikan produk 

4. Model iklan adalah 

tokoh/bintang 

terkenal 

5. Warna dan musik 

iklan yang sangat 

menarik 

 

 

Skala Likert 

 Citra merek Kesan dan keyakinan 

pelanggan/konsumen 

terhadap merek Pocari 

Sweat. 

 

1. Merek 

mengingatkan pada 

kualitas produk 

2. Kemasan / desain 

produk yang unik  

3. Manfaat yang 

ditawarkan produk 

sebagai pengganti 

ion tubuh yang 

hilang 

4. Merek 

mengingatkan pada 

terkenalnya suatu 

produk 

 

 

 

Skala Likert 
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Variabel Definisi Operasional Indikator Referensi 

Keputusan pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemantapan pilihan 

untuk membeli Pocari 

Sweat. 

 

1. Prioritas konsumen 

dalam membeli 

minuman isotonik 

Pocari Sweat 

2. Pertimbangan 

konsumen dari 

berbagai alternatif 

pilihan yang ada. 

3. Kemantapan untuk 

membeli minuman 

Pocari Sweat 

4. Konsumen bersedia 

berkorban (waktu, 

biaya, tenaga) untuk 

mendapatkan produk 

 

Skala Likert 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Data primer akan diperoleh dari 

objek maupun subjek yang diteliti dan hasil dari jawaban responden, melalui 

kuisioner yang telah diberikan kepada pengunjung wisata pantai Gemah, 

Tulungagung. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner yang 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode kuisioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2014;162).  
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G. Teknik Skala Pengukuran 

 Teknik skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan skala likert. Skala likert menurut Sugiyono(2014;107) yaitu 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini, setiap jawaban atas variabel iklan, citra merek dan 

keputusan pembelian menggunakan sistem nilai dengan dasar skala likert yang 

tertuang pada tabel 3.2 Sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kategori Jawaban Kode BobotNilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Sugiyono (2014) 

Dari tabel 3.2 tersebut responden harus memilih dari salah satu 

alternatif jawaban yang telah tersedia dari pertanyaan yang diajukan. Setiap 

item pertanyaan akan diberi bobot nilai sesuai dengan penilaian responden. 

Seluruh bobot nilai akan dijumlah menjadi nilai total. Hasil seluruh nilai total 

yang terbesar akan menunjukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yang diuji, yaitu keputusan pembelian. Dengan skala likert 

ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan daftar 
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pertanyaan kuesioner yang terstruktur.Setelah mengetahui nilai atau skor 

jawaban yang ada di dalam kuisioner. 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas  

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya penelitian menggunakan 

kuesioner didalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang 

disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian 

ini,digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus korelasi product 

moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung ≤ r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat 

diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 





  

Dimana:  

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

memberikan sebuah hasil yang relative sama bila dilakukan pengukuran 
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kembali pada subyek yang sama (Ferdinand, 2014;292). Pengukuran 

reliabilitas ini dapat diukur menggunakan teknik one shot atau pengukuran 

sekali saja yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. 

SPSS digunakan didalam teknik ini untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistic Cronbach Alpha. Suatu pengukuran dikatakan reliabel bilamana 

paling tidak nilai dari r alphanya > nilai standarisasi sebesar 0.70 

(Ghozali, 2018;46). 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi klasik 

Menurut Ghozali(2018;107) untuk memperoleh hasil analisis 

data yang sesuai dengan syarat pengujian maka dalam analisis regresi 

harus menggunakan uji asumsi klasik. Pada penelitian ini akan 

diakukan beberapa uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam 

melakukan penelitian ini, menggunakan alat uji one sample 

Komogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
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variabel bebas. Variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Deteksi untuk 

mengetauhi ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi 

penelitian ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF), dan nilai tolerence (Ghozali, 2018;107). Uji ini 

menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF < 10 dan 

nilai tolerance ≥ 0,10 maka regresi bebas dari multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai 

sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi lainnya. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dikatakan baik apabila tidak 

terjadi heteroskedastistas dengan mengujinya menggunkan Uji 

Glejser. Menurut Ghozali (2018:144). apabila variabel independent 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi liner berganda digunakan untuk menguji atau 

melakukan estismasi dari suatu permasalahan antara dua atau lebih variabel 

independen (X1, X2,…,Xn) dengan variabel dependen (Y) (Widayat, 

2004;176). Analisis ini juga menunujukkan arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2018;96).  
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Y = α + b1X1+ b2X2  

Keterangan:   

Y = Variabel terikat (Keputusan pembelian) 

α = Konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y pada 

saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2=0)  

b1 = Koefisien regresi berganda antar variabel bebas    terhadap variabel Y 

b2 = Koefisien regresi berganda antar variabel bebas    terhadap variabel Y 

X1 = Iklan 

X2 = Citra Merek 

J. Uji Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

  Dalam sebuah penelitian, uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-variabel independen (bebas) secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2018:98). 

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan : 

   : Iklan dan Citra merek tidak berpengaruh secara signifikan. 

   : Iklan dan Citra merek berpengaruh secara signifikan. 

Uji f dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

F = 
    

              
 

Keterangan : 

R
2
 : Koefisien determinasi 

n : Jumlah data/kasus 

K : Jumlah variabel independen 
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Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh 

positif antara variabel X terhadap variabel Y. 

b. Jika nilai sig ≥ 0,05 atau F hitung ≤ F tabel maka tidak terdapat pengaruh 

positif antara variabel X terhadap variabel Y. 

2. Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji T) 

 Menurut Ghozali (2018:139) uji T menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel individu independen dalam menerangkan variabel 

dependen. Pada pengujian ini dapat diketahui apakah secara terpisah 

variabel Iklan dan citra merek memberikan kontribusi signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. Uji T bertujuan untuk mengukur 

signifikan positif maupun negatif koefisien secara parsial atau satu 

persatu dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan rumus 

sebagai berikut: 

Uji T digunakan untuk mengetahui hipotesis diterima atau tidak. Uji T 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

   
 

 Keterangan: 

T : T hitung 

   : Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sβn : Standar error masing-masing variabel 

Uji T dirumuskan sebagai berikut: 
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H0 : β1 = 0 Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari Iklan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

H1 : β1 ≠ 0 Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Iklan terhadap 

Keputusan Pembelian.  

 Pengambilan kesimpulan dengan membandingan T hitung dengan 

T tabel pada taraf signifikan 5%.  Acuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. T hitung ≤ T tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya variabel 

Iklan bukan merupakan variabel penjelas Keputusan Pembelian. Iklan 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

b. T hitung > T tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya variabel 

Iklan merupakan penjelas variabel Keputusan Pembelian. Iklan 

mempunyai pengaruh tehadap Keputusan Pembelian. 


