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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai keputusan 

pembelian dilihat dari atribut produk dan personal selling. 

Objek yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

nasabah Bank BJB Cabang Soreang yang menggunakan 

produk Laku Pandai. Adapun definisi objek penelitian 

menurut Sugiyono (2010:13) adalah sasaran ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, 

tentang suatu hal objektif, valid dan realible tentang suatu 

hal (variabel tertentu). 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu empat 

bulan, maka pendekatan yang digunakan menurut Umar 

(2006:45) adalah pendekatan cross sectional, yaitu metode 

penelitian dengan cara mempelajari objek dalam satu kurun 

waktu tertentu atau tidak berkesinambungan dalam jangka 

waktu panjang. Penelitian ini dilakukan dari bulan 

Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 di Bank BJB 

Cabang Soreang. 
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3.1.1. Profil Perusahaan 

PT. Bank BJB adalah bank BUMD milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di 

Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 

dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam 

perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD). Saat ini Bank BJB memiliki 63 

Kantor Cabang, 311 Kantor Cabang Pembantu, 330 Kantor 

Kas, 1202 ATM BJB, 103 Payment Point, 4 Kantor 

Wilayah, dan 473 Waroeng BJB. 

 

 

Gambar 3.1. 

Logo Bank BJB 

Permintaan masyarakat akan terselenggaranya jasa 

layanan perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai 

dengan izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal 

12 April 2000, terhitung sejak tanggal 15 April 2000, Bank 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/12_April
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
https://id.wikipedia.org/wiki/15_April
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
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Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan 

sistem perbankan ganda dengan memberikan layanan 

perbankan secara konvensional dan syariah. Pada bulan Juli 

2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang 

melantai saham di Bursa Efek Indonesia. 

3.1.2. Produk dan Layanan Bank BJB 

Penerapan budaya perusahan yaitu service exelent 

(pelayanan terbaik), profesionalism (sikap profesional), 

integrty (integritas), respect (toleransi), intelligence 

(ketepatan), dan trust (dipercaya), Bank BJB menyediakan 

produk dan layanan di bidang perbankan dengan tujuan 

meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah. Adapun 

beberapa produk dan layanan yang disediakan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Produk dan Layanan Bank BJB 

Consumer Banking Layanan 

Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan 

BJB Cash Management 

Service 

Bancassurance BJB Precious 

BJB Deposito BJB Call 14049 

BJB Deposito Suka-suka Inkaso 

BJB Giro Perorangan BJB Kas Mobil Keliling 

BJB Kredit Guna Bhakti Kiriman Uang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_pembangunan_daerah&action=edit&redlink=1
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BJB KPR Layanan Western Union Bank 

BJB 

Reksa Dana Safe Deposit Box 

Simpeda Weekend Banking 

TabunganKu Hospital Guarantee 

BJB Tandamata Layanan Pengaduan Masalah 

BJB Tandamata Berjangka Modul Penerimaan Negara 

BJB Tandamata Bisnis E-banking 

BJB Tandamata Gold  

BJB Tandamata Purnabakti Micro and Small Business  

BJB Deposito Valas BJB Kredit Kepada BPR 

BJB Giro Valas BJB Kredit Kepada Koperasi 

BJB Tandamata Dollar BJB Kredit Mikro Utama 

BJB Tandamata MyFirst BJB KUR 

BJB Kredit Purna Bhakti Kredit Cinta Rakyat 

BJB Laku Pandai BJB BiSA BJB KUKM 

(Sumber: https://bankbjb.co.id) 

3.1.3. Visi Perusahaan 

Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. 

3.1.4. Misi Perusahaan 

1. Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian 

Daerah 

2. Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah 

3. Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 

https://bankbjb.co.id/
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3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam proses penyusunan tesis ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. 

Metode deskriptif secara lebih umum dikenal sebagai 

metode survey. Metode tersebut dijelaskan oleh Sugiyono 

2017:147) bahwa metode deskriptif yaitu statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. Dan metode deskriptif itu 

bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji 

hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan 

makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan.Melalui metode deskriptif ini akan 

mendeskripsikan mengenai persepsi atribut produk dan 

personal selling keputusan pembelian produk Laku Pandai 

BJB BiSA pada Bank BJB Cabang Soreang. 
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Sugiyono (2017:148), metode riset atau metode 

verifikatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap 

populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Metode verifikatif bertujuan 

untuk melakukan pengujian hipotesis, pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. Selain itu juga penelitian ini 

menggunakan metode survei, yang mengambil sampel data 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Suatu penelitian selalu dihadapkan pada sumber data 

tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi dan 

keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun sumber data penelitian yang sering disebut dalam 

populasi penelitian. 

Sugiyono (2017:80) pengertian populasi adalah sebagai 

berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalisasiyang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank 

BJB Cabang Soreang yang menggunakan produk Laku 

Pandai BJB BiSa. 

3.3.2. Sampel 

Sugiyono (2017:81) definisi sampel adalah: 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu”. 

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan 

metode non probability sampling. 

Sugiyono (2017:82) menyatakan bahwa: 

“Non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 
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Teknik penentuan sampel yang digunakan pada 

penelitian adalah didasarkan pada metode non probability 

sampling yaitu metode purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2017:85), purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

menentukan jumlah sampel, peneliti berpegang pada teori 

Hair (2015), yang mengalikan jumlah pernyataan dengan 5, 

atau jumlah 5 kali jumlah pernyataan. Pada penelitian ini 

terdapat 19 jumlah pernyataan. Dengan kata lain jumlah 

pernyataan 19 dikalikan 5 menjadi 19 sampel = 95, 

dibulatkan menjadi 100 responden. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan datanya (Darmawan, 2013). Selanjutnya 

bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner 

(angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya 

(Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder dengan mempelajari, menganalsis, dan 

membaca buku-buku serta literatur yang dapat 

dijadikan landasan yang digunakan dalam 

pemecahan masalah pada fenomena yang terjadi. 

 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke 

perusahaan untuk memperoleh data primer. Data 

tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan mengamati secara langsung objek 

yang diteliti. Observasi dilakukan pada agen dan 

nasabah laku pandai Bjb Bisa Cabang Soreang. 

b. Wawancara merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau 

bagian lain yang berhubungan langsung atau 

relevan dengan objek peneliti. Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan langsung kepada divisi 
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laku pandai, agen dan nasabah laku pandai Bjb 

Bisa Cabang Soreang. 

c. Kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan 

yang diajukan kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. 

Kuesioner disebar kepada nasabah laku pandai 

Bjb Bisa Cabang Soreang. 

3.4.1 Jenis Data dan Sumber Data 

 Berikut adalah jenis data dan sumber data dalam 

penelitian yang dilakukan, yaitu:  

1. Jenis Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). 

b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya. 
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2. Sumber Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat 

diinput kedalam skala pengukuran statistik. Fakta 

dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan 

dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang dapat 

mencakup hamper semua data non-numerik. 

Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan fakta dan fenomena yang 

diamati. 

 

Tabel 3.2. 

Sumber Data 

JENIS DATA SUMBER DATA 

Sekunder 

 Profil perusahaan PT. Bank BJB 

 Visi dan Misi Perusahaan 

 Jumlah agen program Laku 
Pandai 

 Nasabah program Laku Pandai 

BJB BiSA 

Primer  Kuesioner 

 

http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/24.html
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3.5. Operasional Variabel 

Sebelum hubungan antar variabel diadakan 

pengujian, setiap variabel akan diukur dan dijabarkan 

melalui operasional variabel. Variabel-variabel dalam 

penelitian ini bersumber dari kerangka teoritik yang 

dijadikan dasar penyusunan konsep berpikir yang 

menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial. 

Variasi nilai dari konsep disebut variabel, yang 

dalam setiap penelitian selalu didefinisikan atau dibatasi 

pengertiannya secara operasional. Variabel-variabel yang di 

operasionalisasikan adalah semi variabel yang terkandung 

didalam hipotesis penelitian yang dirumuskan, yakni dengan 

cara menjelaskan pengertian-pengertian konkret dari setiap 

variabel, sehingga indikator-indikator dan kemungkinan 

derajat nilai atau ukurannya dapat ditetapkan. 

Menurut Sugiyono (2017:39) mendefinisikan 

variabel sebagai berikut: 

“Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari atau ditarik kesimpulannya”. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

telah disajikan sebelumnya, maka peneliti membedakan 

objek penelitian ke dalam dua variabel, yaitu: 

a. Variabel Independent 

Atribut produk dan personal selling sebagai variabel 

bebas atau variabel yang mempengaruhi (variabel x1 

dan x2) 

b. Variabel Dependent 

Keputusan pembelian sebagai variabel bebas atau 

variabel yang dipengaruhi (variabel y). Skala yang 

digunakan adalah ordinal. Definisi dan penjelasan 

tentang variabel X1, X2, dan variabel Y dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala 

Ukur 

Atribut 

Produk (X1) 

 

“Pengembang

an suatu 

produk atau 

jasa 

melibatkan 

manfaat yang 

akan 

ditawarkan 

produk atau 

jasa tersebut” 

1. Kualitas 

produk 

(product 

quality) 

 Program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

memberikan 

manfaat 

lebih baik 

dari bank 

lain 

 Program 

Laku Pandai 

 

 

Interval 
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Kotler dan 

Amstrong 

(2012:272) 

BJB BiSA 

memberikan 

bonus/bagi 

hasil lebih 

menguntung

kan dari 

bank lain 

2. Desain 

produk 

(product 

design) 

 

 Kemudahan 

dalam 

mengisi 

formulir 

program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

 Brosur 

program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

menarik 

  3.   Fitur 

produk 

(product 

features) 

 Program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

menyediaka

n 

kemudahan 

dalam 

bertransaksi 

Program Laku 

Pandai BJB 

BiSA 

memberikan fitur 

yang efektif dan 

efisien 

 

Variabel Konsep 

Variabel 

Dimensi  Indikator Skala 

Ukur 

Personal 

Selling 

(X2) 

“Komunikasi 

langsung 

(tatap muka) 

antara penjual 

dan calon 

1. Present

ation 

and 

demonst

ration 

 Kemampuan 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA dalam 

menyampaik
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pelanggan 

untuk 

memperkenal

kan suatu 

produk 

kepada calon 

pelanggan dan 

membetnuk 

pemahaman 

terhadap 

produk 

sehingga 

mereka 

kemudian 

akan mencoba 

membelinya” 

 

Tjiptono 

(2000:224) 

(present

asi dan 

demonst

rasi) 

 

an 

keunggulan 

produk 

 Gaya bahasa 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA yang 

mudah 

dimengerti 

 

 

Interval 

 

2. Handlin

g 

objectio

n 

(menang

ani 

penolak

an) 

 

 Keramahan 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA dalam 

menanggapi 

nasabah 

 Kejelasan 

tanggapan 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA dalam 

menangani 

nasabah 

yang 

keberatan/m

enolak 

3. Closing 

(menutu

p 

transaks

i) 

 

 Kemampuan 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA dalam 

menutup 

penjualan 

dengan baik 

 Agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA 

memiliki 

memiliki 

peran 
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penting 

dalam 

menutup 

penjualan  

4. Follow 

up 

(tindak 

lanjut) 

 

 Tingkat 

perhatian 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA 

kepada 

nasabah 

dalam 

jangka 

panjang 

 Kemampuan 

agen Laku 

Pandai BJB 

BiSA dalam 

mengurangi 

kekecewaan 

nasabah 

 

 

 

 

 

 

Variabel Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Skala 

Ukur 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

“Keputusan 

pembelian 

pemilihan 

suatu 

tindakan dari 

1. 

Pengenalan 

masalah 

 

 Adanya 

kebutuhan 

akan 

program 

Laku Pandai 

Interval 
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dua atau lebih 

alternative. 

Kepusan 

pembelian 

merupakan 

tahapan 

terakhir yang 

ada di benak 

konsumen 

untuk 

menentukan 

pembelian 

produk” 

Kotler dan 

Amstrong 

(2011:357) 

2. Pencarian 

alternatif 
 Mencari 

informasi 

dari 

keluarga, 

teman, 

tetangga, 

kenalan, dll 

3. 

Pengevaluasi

an alternatif 

 Membandin

gkan 

program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

dengan Laku 

Pandai bank 

lain 

4. Keputusan 

pembelian 

 

 Memutuskan 

apakah akan 

membeli 

produk Laku 

Pandai BJB 

BiSA 

berdasarkan 

penawaran 

menarik 

5. Perilaku 

pasca 

pembelian 

 

 Merasa puas 

atau tidak 

setelah 

menggunaka

n program 

Laku Pandai 

BJB BiSA 

 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis yang akan dilakukan penulis adalah dengan 

cara mendeskripsikan jawaban responden ke dalam bentuk 
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tabel. Selanjutnya dijelaskan melalui beberapa tahap sebagai 

berikut. 

3.6.1. Skala Pengukuran 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari hasil pengisian kuesioner yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan-pertanyaan. Para responden dalam 

penelitian ini akan diberikan lima alternatif jawaban yang 

berbeda satu sama lainnya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Jawaban didasarkan pada preferensi 

responden terhadap pernyataan yang diajukan. Setiap 

jawaban diberi skor dengan berdasarkan pada skala Likert’s 

dengan angka atau bobot yaitu 1 sampai 5. 

 

Tabel 3.4. 

Skala Nilai Perhitungan Jawaban 

Pernyataan Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju  STS 1 
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Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban 

responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata 

tersebut maka digunakan interval untuk menentukan 

panjang kelas interval dengan menggunakan rumus menurut 

Natawiria dan Riduwan (2010:24-25) sebagai berikut :  

 Panjang Kelas Interval (P) = 
Rentangan (R)

Jumlah Kelas (K) 
 

Dimana :  Rentangan (R)  = data tertinggi – data 

terendah 

  Jumlah kelas (K) = 5 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval 

adalah :  

 Panjang Kelas Interval  = 
5−1 

5
 = 0,8 

 Sehingga melalui perhitungan tersebut, dapat 

diketahui tingkat jawaban responden pada setiap item 

pertanyaan dengan tafsiran daerah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5. 

Tabel Skala Interval 

 

 

 

 

3.7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.7.1. Uji Validitas 

Kuesioner yang digunakan untuk melakukan 

pengumpulan data, memiliki syarat untuk disebarkan, yaitu 

kuesioner tersebut haruslah valid dan reliable. Menurut 

Sugiyono (2017:348) validitas adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data, hasil penelitian 

dikatakan valid bila terdapat kesamaan antar data yang 

terkumpuldengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan 

demikian semua item kuesioner yang digunakan untuk 

Interval  Interpretasi 

1,00 – 1,79 Sangat Buruk 

1,80 – 2,59 Buruk 

2,60 – 3,39 Cukup Baik 

3,40 – 4,19 Baik 

4,20 – 5,00 Sangat Baik 
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mengukur variabel yaitu atribut produk, personal selling dan 

keputusan pembelian, akan diuji validitasnya. Nilai 

validitasnya masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat 

pada nilai corrected item total correlation  masing-masing 

butir pertanyaan.  

Teknik korelasi digunakan untuk mencari hubungan 

dan membuktikan hipotesis dua variavel bila ada data kedua 

variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari 

dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono 

2017:228). 

 Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu 

dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total 

yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi 

yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar 

validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017:228): 

a. Jika r hitung ≥ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut 

valid. 

b. Jika r hitung < r tabel,maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid. 

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus 

korelasi. Rumus korelasi berdasarkan pearson product 

moment adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

  r = Koefisien korelasi 

  ∑xy = Jumlah perkalian variabel x dan y 

  ∑x = Jumlah nilai variabel x 

  ∑y = Jumlah nilai variabel y 

  ∑x2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel x 

  ∑y2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel y 

  N = Banyaknya sampel 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas menurut Sugiyono (2017:356) 

dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent dan 

gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen 

dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang 

ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Menurut 

Sugiyono (2017:356) rumus koefisien alpha 

cronbachadalah sebagai berikut: 
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Alpha () = 
r1).(k1

rk.

  

Keterangan: 

  k = Jumlah variabel manifes yang 

membentuk variabel laten 

  r  = Rata-rata korelasi antar variabel 

manifes 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. (Ghozali, 2011). 

3.8. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linear dapat dilakukan setelah 

model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos 

dari asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi linear, harus dilakukan uji 

klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

digunakan untuk untuk menguji kesalahan model regresi 

yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik 

merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan 

regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang 

baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan 

akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi 
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klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan 

regresi linear. Menurut Santoso (2012:358) tentang uji 

asumsi klasik sebagai berikut: 

“Sebuah model regresi akan digunakan untuk 

melakukan peramalan, sebuah model yang baik 

adalah model dengan kesalahan peramalan yang 

seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model 

sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa 

asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik”. 

Pengujian yang digunakan adalah uji normalitas dan 

uji heterokedastisitas. Pengujian asumsi klasik dijelaskan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji 

normalitas adalah sebagai berikut:  

“Uji normalitas  bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal”. 

Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi 

untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau 

tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Ada 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat 
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normalitas data dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan 3 alat uji, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Kolmogrov Smirnov, dalam uji ini pedoman 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

yaitu: 

 Jika nilai signifikan <0,05 maka 

distribusi data tidak normal 

 Jika nilai signifikan >0,05 maka 

distribusi data normal 

Hipotesis yang digunakan: 

(1) Ho : data residual berdistribusi normal 

(2) Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

 

b. Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di 

dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali 2011:160). Multikolinearitas dapat 

diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-

variabel independen, dapat dilihat dari: 
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1. Tolerance value 

2. Nilai variance inflation factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai 

cutoff yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 

atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance 

lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 

2011:139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Deteksi adanya 

heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas 

atau diagram pencar (chart), dengan dasar pemikiran 

sebagai berikut: 
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1. Jika titik-titik terikat menyebar secara acak 

membentuk pola tertentu yang beraturan 

(bergelombang), melebar kemudian 

menyempit maka terjadi heteroskedostisitas.  

Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik 

dibawah atau diatas 0 ada sumbu Y maka hal ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.9. Analisis Korelasi 

Teknik korelasi digunakan untuk mencari hubungan 

dan membuktikan hipotesis dua variavel bila ada data kedua 

variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari 

dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 

2017:228). Menurut Sugiyono (2017) rumus koefisien 

korelasi product moments pearson adalah sebagai berikut : 

 

    )YYn()XXn(
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r
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Keterangan: 

r =  Koefisien korelasi 

n  =  Jumlah responden 
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Y =  Jumlah skor total seluruh item Yi 

X =   Jumlah skor tiap item Xi  

 

Di bawah ini akan disajikan pedoman interpretasi 

koefisien korelasinya yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.6. 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Sumber : Sugiyono (2017:231) 

 

3.10. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda 

akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 

2 (Sugiyono 2017:275). 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
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 Analisis regresi linier berganda menurut (Sugiyono 

2017:275) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  Y = 𝛼 + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

  Y  = Variabel keputusan 

pembelian 

  𝛼   = Konstanta 

  b1, b2, b3  = Koefisien regresi variabel 

independen 

  X1  = Variabel atribut produk 

  X2  = Variabel personal selling 

  e  = Standar error 

 

3.11. Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis ini peneliti menggnakan uji 

t dan uji f. Uji t (t-test) pada dasarnya menunjukan seberapa 

jauh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

3.11.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

 Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan 

uji t adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 10% 
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Tingkat signifikansi 0,05% atau 5% artinya 

kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan 

memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

b. Menghitung uji t 

 

 

Keterangan: 

s : Koefisien korelasi 

b : Jumlah sampel 

Perumusan hipotesis uji t yaitu sebagai berikut: 

Ho1:β1= 0,  artinya tidak ada pengaruh secara parsial 

atribut produk terhadap keputusan 

pembelian. 

Ha1:β1≠0,  artinya terdapat pengaruh secara parsial 

atribut produk terhadap keputusan 

pembelian. 

Ho2:β2= 0, artinya tidak ada pengaruh secara parsial 

personal selling terhadap keputusan 

pembelian. 

thitung=      b 

sb 
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Ha2:β2≠0, artinya terdapat pengaruh secara parsial 

personal selling terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Kriteria pengambilan keputusan 

a. H0 ditolak jika probabilitas value < 0,05 atau 

thitung> ttabel 

b. H0 tidak berhasil ditolak jika probabilitas value > 

0,05 atau thitung< ttabel 

nilai ttabel didapat dari : df = n-k-1 

Keterangan: 

n  : jumlah observasi 

k  : variabel independen 

 

3.11.2. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji f) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara 

simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah 

sebgai berikut: 
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a. Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 10% 

Tingkat signifikansi 0,05% atau 5% artinya 

kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan 

memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

b. Menghitung uji f  

 

 

 

Keterangan : 

R2 : Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

Perumusan hipotesis uji F yaitu sebagai berikut: 

Ho4 : β1 = β2 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara 

simultan antara atribut produk 

dan personal selling terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha4 : β1 β2 0, artinya terdapat pengaruh secara 

simultan atribut produk dan 

personal selling terhadap 

keputusan pembelian. 

Fhitung =           R2 / k 

                (1-R2) / (n-k-1) 
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c. Kriteria pengambilan keputusan 

a. H0 ditolak jika probabilitas value < 0,05 atau 

Fhitung>Ftabel 

b. H0 tidak berhasil ditolak jika probabilitas value > 

0,05 atau Fhitung< Ftabel 

nilai Ftabel didapat dari:  

df1 (pembilang) = jumlah variabel independen 

df2 (penyebut)    = n-k-1 

keterangan : 

n :  jumlah observasi 

k : variabel independen 

 

3.12. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan 

untuk 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 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
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untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 

2011:97). 


