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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan

kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu,

pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif atau statistikdengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan1

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field

research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang

sebenarnya.2 Menurut sudut tujuan bidangnya penelitian ini masuk dalam

kategori penelitian ekonomi. Berdasarkan sifat penelitiannya, skripsi ini

merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,

jadi ia juga menyajikan data, menganalisis serta menginterprestasi.3 Selain itu,

penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (liberary reseach) guna

membantu melengkapi data dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan adalah

1 Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D,
Alfabeta, Bandung,2009, hlm. 8

2 Kartini Kartono, Pengatar Metode Riset Sosial,Alumni, Bandung, 1986, hlm. 25
3 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 44
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penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi

dengan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan ,

berupa buku serta dokumen.4

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian

yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku.

Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.5

B. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian

ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber

pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil

wawancara atau pengisian kuisioner.6 Data primer dalam penelitian ini

yaitu data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan

guna untuk mendapatkan data secara langsung dari manajer dan devisi

bagian promosi dari PT. Teletama Artha Mandiri Cabang Lampung,

Kota Bandar Lampung.

4 Kartini Kartono, Op.Cit, hlm. 27
5 Ibid., hlm. 26
6 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2000, hlm. 130
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah dikumpulkan

oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain. Periset

hanya mencatat mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak

lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.7 Dan juga dari

sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan

dibahas, seperti: al-qu’an, al-hadist, buku-buku, catatan, internet.

C. Populasi

Populas adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.8 Populasi

dalam penelitian ini keseluruhan karyawan PT. Teletama Artha Mandiri

Cabang Lampung, Kota Bandar Lampung yang berjumlah 23 orang karyawan

tetap.

Jadi dari uraian diatas populasi sampel yang di ambil adalah

keseluruhan karyawan PT. Telatama Artha Mandiri cabang Lampung, yang

ada di perusahaan tersebut yang terdiri dari 1 Kepala Cabang, 3 Manajer, dan

19 karyawan.

7 Istinjato, Aplikasi Peraktis Riset Pemasaran, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 38
8 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm. 55
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Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin

membuat genereralisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.9

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk

mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala

atau fenomena yang ada pada objek penelitian, Dalam penelitian ini

observasi yang diamati adalah tentang pengaruh pada promosi penjualan

terhadap volume penjualan yang dilakukan yaitu langsung ke lokasi

penelitian yaitu PT. Teletama Artha Mandiri Cabang Lampung, Kota

Bandar Lampung untuk memproleh data yang dibutuhkan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis

oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas

pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket bersifat kooperatif dalam

9 Ibid., hlm. 85



60

arti responden diharap bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan

petujuk-petunjuk yang diberikan.10

Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. Skala ini

digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan

untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval

yang sama. Maka demikian tipe data yang digunakan adalah tipe

interval.11 Untuk itu skor yang dapat diberikan sebagai berikut

a. Selalu (S) : 5

b. Sering (SE) : 4

c. Terkadang (T) : 3

d. Jarang (J) : 2

e. Tidak pernah (TP) : 1

Keuntungan Skala Likert

a. Memiliki banyak kemudahan : antara lain mudah dalam membuat

skor, mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat/sikap, mudah

diinterprestasi.

b. Mempunyai reliabelitas tinggi dalam mengurutkan manusia

berdasarkan intensitas sikap tertentu.

10 J. Supranto, Op.Cit. hlm. 60
11 Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2014,

hlm. 72
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c. Luwes dan fleksibel: penelitian bebas menetapkan jumlah pertanyaan,

demikian juga jumlah alternative jawabannya.

d. Lazim dipakai dalam penelitian-penelitian.

e. Biasanya digunakan dalam pengukuran ordinal.12

Kuesioner diberikan kepada karyawan maupun staf manajer

bahwa penelitian pada PT. Teletama Artha Mandiri cabang Lampung

mencakup tentang promosi, volume penjualan dan bagaimana

promosi yang diterapkan oleh perusahaan.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk

mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan

wawancara secara langsung face to face antara interviewer dengan

interviewee.13 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa

jumlah pegawai dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian

penulis dengan cara bertatap muka langsung dengan karyawan yang

bekerja di PT. Teletama Artha Mandiri Cabang Lampung.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara

mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip,

12 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian,Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012,
hlm. 168

13 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014,
hlm. 152
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan yang

lainnya.14 Adapun data yang dibutuhkan oleh peneliti iyalah berupa data

perusahaan tentang profil perusahaan, biaya promosi, maupun volume

penjualan yang didapatkan oleh perusahaan selama 1 tahun.

E. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahap diatas, peneliti di

dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut

a. Editing (Pemeriksaan Data) yaitu mengoreksi apakah data yang

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau

relevan dengan masalah.15

b. Klasifikasi adalah pengelompokkan data sesuai dengan jenis dan

penggolongannya setelah diadakan pengecekkan.

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir

presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan

peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.16

14 Ibid., hlm. 160
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodlogi Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm. 86
16 Moersaleh dan Mursanef, Pedoman Pembuatan Skripsi, Jakarta, Gunung Agung, 1981,

hlm. 79
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Tabel 1.2
Definisi variable dan indikator pernyataan

NO Operasional
Variabel

Definisi
Oprasional
Variabel

Indikator Pertanyaan

1 Promosi (X)
Menurut
Tjiptono

Promosi pada
hakikatnya
adalah suatu
komonikasi
pemasaran,
artinya aktifitas
pemasaran yang
berusaha
menyebarkan
informasi,
mempengaruhi
atau membujuk
dan atau
mengingatkan
pasar sasaran
atas perusahaan
dan loyalitas
pada produk
yang ditawarkan
oleh perusahaan
yang
bersangkutan.

1. Periklanan
(advertising)

1. Perusahaan
mengeluarkan iklan
melalui media massa

2. Perusahaan
menampilkan gambar
iklan produk yang
menarik dan
merangsang minat
konsumen

3. Iklan yang dilakukan
atau ditempatkan
ditempat yang
strategis

2. Promosi
Penjualan
(sales
promotion)

1. Perusahaan
melakukan kegiatan
undian berhadiah

2. Perusahaan
menyerdiakan
souvenir yang
menarik konsumen

3. Perusahaan
mengeluarkan
program paket untuk
konsumen

4. Perusahaan
memberikan diskon
lebih pada member

3. Penjualan
Pribadi
(personal
selling)

1. Staff marketing
memberikan
penjelasan untuk
calon konsumen untuk
membeli produk

2. Perusahaan
menambah anggota
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sales untuk menarik
minat konsumen

4. Publisitas
(publicity)

1. Perusahaan
melakukan kegiatan
sosial

2. Perusahaan
melakukan efektifitas
biaya promosi

2 Volume
Penjualan
(Y)
Menurut
Philip
Kotler

Volume
penjualan adalah
barang yang
terjual dalam
bentuk uang
untuk jangka
waktu tertentu
yang
didalamnya
mempunyai
strategi
pelayanan yang
baik.

1. Harga jual 1. Harga bepengaruh
terhadap volume
penjualan

2. Perusahaan
menetapkan harga
jual tergantung
volume penjualan
periode sebelumnya

3. Harga jual yang
ditawarkan
perusahaan
berpengaruh terhadap
banyaknya kuantitas
pembelian oleh
member dan non
member

2. Produk 1. Adanya peroduk baru
mempengaruhi
volume penjualan

2. Volume penjualan
produk baru dapat
menyaingi volume
penjualan produk
unggulan

3. Biaya
Promosi

1. Biaya promosi yang
dikeluarkan secara
besar-besaran
mempengaruhi
volume penjualan
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4. Saluran
distribusi

1. Distribusi yang
dilakukan perusahaan
mempengaruhi
volume penjualan

2. Perusahaan
menetapkan
pembelian kuantitas
minimum terhadap
konsumen diluar
bandar lampung

5. Mutu 1. Mutu yang ditawarkan
perusahaan
mempengaruhi
volume penjualan

2. Perusahaan
mementingkan mutu
kualitas di banding
volume penjualan

F. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, selanjutnya dapat ditarik

kesimpulan dari sejumlah data yang dikumpulkan sehingga memproleh hasil

penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Analisis dan

juga bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara fenomena yang terkait

seputar penelitian

Deskritif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian

yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Dan alat uji analisis data

menggunakan  linearitas regresi sederhana, yaitu bertujuan untuk mengetahui

dua variabel antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y)
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yang akan dikenakan prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan

hubungan yang linier atau tidak. Untuk keabsahan data, sebelum data diolah

menggunakan, data lebih dahulu diuji dengan menggunakan uji Validitas

kuesioner dan uji Realibitas Kuesioner.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Tinggi rendahnya validitas

instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak

menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud, semakin tinggi tingkat

validitas instrument maka makin kecil pula penimpangannya. Adapun

rumus untuk menghitung validitas adalah :

r
∑ Σ ∑∑ ∑ х ∑ Σ ²

Keterangan:

r : Koefisien validitas item yang dicari

X : : Skor responden untuk setiap item

∑x : Jumlah skor dalam distribusi X

∑Y: : Jumlah skor dalam distribusi Y

∑X² : Jumlah kuadrat masing-masing skor X

∑Y² : Jumlah kuadrat masing-masing skor

N : Jumlah responden
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2. Uji Reliabilitas

Reliabitas adalah instrument untuk mengukur ketepatan, keterandalan,

consistency, stability atau dependability terhadap alat ukur digunakan.17

Suatu alat ukur dikatakan realiabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat

ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam

peramalan. Artinya data yang dikatakan relibilitas adalah alat ukur yang

digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-

kali oleh peneliti yang berbeda.

3. Uji Hipotesis

a) Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah

positif dan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen

apabila nilai variabel independen mengelami kenaikan atau penurunan.

Hubungan antara variabel satu variabel bebas (X) dengan satu variabel

tak bebas atau terikat (Y) rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

Y = a+BX

Keterangan:

X = Promosi

Y = Volume Penjualan

17 Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, Bumi Aksara, Jakarta,
2000, hlm. 287
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a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi

b) Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Pengujian secara persial menggunakan Uji T (Pengujian signifikansi

antara parsial ). Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah :

Menyusun hipotesis nol (H) dan hipotesis alternative (H1 )

Menetapkan kriteria pengujian yaitu:

H0 Diterima jika angka signifikansi lebih besar dari = 5%

H0 Ditolak jika angka signifikansi lebih kecil dari = 5%

c) Koefisien Determinasi (R²)

Determinan merupakan pengukuran seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan

terdapat di 0< R² < 1, dimana nilai R² yang kecil berati menunjukkan

kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Variabel independen

dianggap memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen apabila R² mendekati satu. Sehingga R² = 0 maka

diantara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai

hubungan, sedangkan jika R²=1 maka diantara variabel independen dan

variabel dependen terdapat suatu hubungan yang kuat.18

18 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.
103-105
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Koefisien diterminasi adalah:19

r
∑ Σ ∑∑ ∑ х ∑ Σ ²

R2=(r)2 x 100%

Keterangan

r : Koefisien validitas item yang dicari

R2 : koefisien determinasi

X : : Skor responden untuk setiap item

∑x : Jumlah skor dalam distribusi X

∑Y: : Jumlah skor dalam distribusi Y

∑X² : Jumlah kuadrat masing-masing skor X

∑Y² : Jumlah kuadrat masing-masing skor

N : Jumlah responden

19 Sudjana, Metode Statistika, PT. tarsito Bandung, Bandung, hlm. 37


