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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dibuat dalam tesis ini adalah konsumen Mutiara 

Venue Rancaekek di Jalan Rancakihiang Rancaekek. Dalam penelitian ini, 

penulis meneliti Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Proses keputusan 

Pembelian Konsumen di Mutiara Venue Rancaekek. 

 

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Tahun 2013 PT.Graha Bina Sarana didirikan untuk merespon masyarakat 

dalam pemenuhan akan kebutuhan perumahan dan permukiman.  Rumah bukan 

sekedar bangunan untuk tempat beristirahat setelah seharian melakukan berbagai 

aktivitas, akan tetapi rumah merupakan keseimbangan yang harmonis antara 

bangunan, lingkungan dan penghuninya. Oleh karena itu, pembangunan 

perumahan dan permukiman harus dirancang sedemikain rupa sehingga mampu 

menciptakan suasana yang nyaman, aman, tenang, dan damai bagi para 

penghuninya. Pemilihan bahan bangunan dengan kualitas terbaik, dilengkapi 

dengan berbagai sarana dan prasarana, dan aksesibilitas yang tinggi serta 

lingkungan yang asri merupakan komitmen PT.Graha Bina Sarana dalam 

melayani masyakarat. 

Sebagai tahap awal dari rencana pengembangan yang lebih luas dan lebih 

lengkap, PT Graha Bina Sarana membangun Mutiara Venue di atas tanah seluas 
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23000 m2 yang berlokasi di Rancakihiang Rancaekek. Pemilihan lokasi yang 

memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintahan dan 

perdagangan merupakan jaminan bagi terciptanya kehidupan para penghuni yang 

lebih dinamis. Investasi di bidang property merupakan investasi yang sangat 

menguntungkan, karena sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan lahan 

untuk pembangunan perumahan semakin terbatas, sehingga harga tanah terus 

mengalami peningkatan. Sejalan dengan itu, dalam jangkauan Mutiara Venue 

terdapat pusat pendidikan baik tingkat menengah atas maupun perguruan tinggi. 

Berpikir jangka panjang adalah baik tetapi bertindak hari ini jauh lebih baik. Oleh 

karena itu, meraih kesempatan dan peluang yang ada saat ini adalah proses 

keputusan yang sangat tepat dan bijak, karena kesempatan dan peluang tidak akan 

datang berulang-ulang. 

 

3.1.2 Visi dan Misi 

Visi : Sebagai pengembang perumahan dan permukiman yang menjadi 

pilihan utama masyarakat.  

Misi : Menyediakan rumah hunian dengan kualitas terbaik yang dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas pendukung. Menyediakan rumah hunian dengan tingkat 

aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintahan perdagangan. Menyediakan 

rumah hunian dengan biaya yang efektif melalui sistem kredit berjangka panjang. 

Pengembangan perumahan dan permukiman sebagai eksekutif proyek sudah 

barang tentu memerlukan penelitian yang mendalam dan perencanaan yang sangat 
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matang. Keberhasilan dan kredibilitas PT Graha Bina Sarana sangat tergantung 

pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan Mutiara Venue 

sebagai pilihan utama. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2016:35) menjelaskan bahwa 

metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

bebas atau mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan 

mencari hubungan variabel satu sama lain. Peneltian deskriptif dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bauran pemasaran terhadap 

proses keputusan pembelian di Mutiara Venue Rancaekek Bandung. 

Metode verifikatif menurut Sugiyono (2016:55) yaitu metode penelitian 

yang berhubungan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, 

metode ini juga digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yaitu 

pengaruh variabel X dan variabel Y. Sifat penelitian verifikatif pada dasarnya 

ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang ada dilapangan. Penelitian 

verifikatif digunakan untuk menguji tentang hubungan bauran pemasaran terhadap 

proses keputusan pembelian. 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini 

adalah : 

 

a) Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, dalam Sugiyono, 2016:231). Hasil 

dari wawancara dengan beberapa konsumen yang penulis lakukan saat observasi 

dan hasilnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Mutiara Venue Rancaekek 

cukup memuaskan. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 

diinginkan dengan melakukan pengamatan terhadap orang dan tempat yang 

diteliti. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi 

yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sama dengan apa 

yang dikerjakan (Sugiyono, 2016:235). 

c) Kuesioner 

Menurut (Sugiyono, 2016:237) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok 
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digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. 

Sumber data menurut Sugiyono (2016:76) adalah subjek darimana data diperoleh. 

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui 

penyebaran kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan-bahan lain yang berasal dari literatur - literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam memudahkan penelitian ini untuk melihat jenis dan 

sumber data, peneliti menguraikan kedalam tabel dan uraiannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 : Jenis dan Sumber Data 

Jenis Sumber Data Sumber Data Bentuk Data 

Data Primer Pemilik Mutiara 

Venue Rancaekek 

Data penjualan periode tahun 

2016 Mutiara Venue 

Rancaekek, hasil wawancara 

dan observasi. 

Data Sekunder Studi Pustaka (liberary 

Research) 

• Buku yang berhubungan 

dengan variabel yang 

diteliti (dalam bidang 

pemasaran). 

• Artikel yang 

berhubungan dengan 

variabel yang diteliti 

(dalam bidang 

manajemen pemasaran, 

seperti bauran pemasaran 
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dan proses keputusan 

pembelian. 

• Jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan 

variabel yang diteliti. 

• E-Jurnal dalam artikel 

onlinee-book dan lainnya. 

Sumber: (Sugiyono, 2016) 

3.2.4 Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian 

selanjutnya diolah dan dianalisis mengunakan dua metode analisis data yaitu: 

a) Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu data yang berbentuk alphabetic dapat digunakan 

untuk mendukung penelitian sehingga dapat menyatakan kebenaran dan 

hipotesisnya. Analisis kualitatif digunakan peneliti untuk mendetesiskan jawaban 

responden dalam bentuk tabel kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian 

berasal dari hasil pengisian kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. 

Indikator-indikatornya diukur dengan menggunakan skala ordinal berdasarkan 

teknik skala likert. Menurut Sugiyono (2016:180) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 
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Tabel 3.2 : Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

Keterangan Jawaban Bobot nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Sugiyono, 2016 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dibuat interval. Menurut (Sudjana, 2009:79) panjang kelas 

interval diperoleh sebagai berikut: 

             Rentang Nilai  

Panjang kelas interval =  

               Panjang Kelas Interval 

 

Keterangan: 

Rentang nilai    = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Banyak kelas interval = 5 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas 

interval adalah:  

  5-1 

Panjang kelas interval   =    = 0,8 

              5         

Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 : Interval Kelas Bauran Pemasaran dan Proses keputusan 

Pembelian 

 

 

 

Interval Kelas 

Alternatif Jawaban 

Bauran Pemasaran 

(product, price, place, promotion) 

(Variabel X1& X2 & X3&X4) 

Proses keputusan 

Pembelian 

(Variabel Y) 

1,00-1,79 Sangat Tidak Menyenangkan Sangat Rendah 

1,80-2,59 Tidak Menyenangkan Rendah 

2,60-3,39 Cukup Menyenangkan Cukup Tinggi 

3,40-4,19 Menyenangkan Tinggi 

4,20-5,00 Sangat Menyenangkan Sangat Tinggi 

Sumber (Sudjana, 2016:79) 

b) Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah data berbentuk numerik, dapat digunakan untuk 

menjawab hipotesis yang diajukan. Analisis kuantitatif digunakan peneliti untuk 

mengetahui hasil jawaban dari responden dengan bantuan alat statistik melalui 

program Software SPPS (Statistic Package and Social Science) 20 for Windows. 

 

3.3 Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2016:167), skala pengukuran merupakan kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala 
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ordinal. Data ordinal merupakan data kuantitatif yang berbentuk peringkat atau 

ranking (Sugiyono, 2016:30). Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2016:168), skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang 

kemudian dijadikan sebagai acuan untuk membuat pertanyaan. Setiap item 

pertanyaan mempunyai lima jawaban dengan nilai 1 sampai dengan 5, berikut 

dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini : 

Tabel 3.4 : Instrumen Skala Likert 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono, 2016 

 

3.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji validitas dan reliabilitas merupakan aspek yang harus dilakukan dalam 

penyusunan kuesioner. Data yang diperoleh harus mempunyai kriteria valid dan 

reliable. Tujuannya adalah agar kebenarannya dapat dipercaya, sehingga dapat 
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dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Setiap item pertanyaan atau pernyataan 

yang terdapat didalam kuesioner dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai alat 

pengumpul data jika memiliki tingkat keabsahan (valid) dan dapat dipercaya 

(reliable). Dalam penghitungan validitas dan reliabilitas penulis menggunakan 

bantuan software Statistical Program of Social Science (SPSS) versi 20. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas atau karaktersitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan & Kuncoro, 

2013:37). Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

penghuni Mutiara Venue Rancaekek, dimana dalam penelitian ini jumlah 

penghuni sebanyak 140 kepala keluarga. 

 

3.5.2 Sampel 

Menurut Riduwan & Kuncoro, (2013:48) sampel adalah bagian dari 

populasi, sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penelitian ini dilakukan pada 
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bulan September 2017 sampai dengan Mei 2018 dengan sampel yang diambil 

adalah penghuni di Mutiara Venue Rancaekek yaitu : 

1) Laki-laki dan perempuan 

2) Umur mulai dari 17 tahun s/d > 40 tahun 

3) Wiraswasta sampai pegawai negeri. 

4) Pendapatan per bulan mulai dari Rp 1.000.000 s/d > Rp 5.000.000 

          Untuk menentukan jumlah anggota sampel, salah satu pernyataan yang 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe yang dikutip oleh 

Sugiyono  (2016;102) yaitu ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 s/d 500. Karena jumlah seluruhnya sebanyak 140 orang maka penulis 

mengambil seluruh populasi untuk dijadikan responden. Menurut Sugiyono 

(2016:81). Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil, istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dapat berupa atribut 

seseorang atau obyek yang memiliki variasi tertentu (Sugiyono, 2016:95). Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). Menurut Sugiyono (2016:96- 

97), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
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perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Variabel bebas (X): Bauran pemasaran, dengan sub variabel produk (X1), 

harga (X2), tempat (X3), promosi (X4)  

2) Variabel terikat (Y): Proses keputusan Pembelian 

Untuk menjelaskan operasionalisasi variabel tentang pengaruh bauran 

pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, terhadap proses 

keputusan pembelian di Mutiara Venue Rancaekek, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

 

Tabel 3.5 

Operasional Variabel  

 

Variabel 

 

Dimensi 

 

Indikator 

 

Ukuran 

 

Skala 

 

No 

Pernyataan 

Bauran Pemasaran 

(X) 

Bauran Pemasaran 

(marketing mix) 

adalah seperangkat 

alat pemasaran yang 

digunakan 

perusahaan untuk 

terus menerus 

mencapai tujuan 

pemasarannya di 

pasar sasaran. 

 

(Kotler dan Keller, 

2016:47) 

 

Produk adalah 

seperangkat atribut 

yang didalamnya 

termasuk segala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk 

(XI) 

Desain Rumah Tingkat daya 

tarik design 

rumah sesuai 

dengan 

kebutuhan 

konsumen. 

Ordinal 1 

Kualitas Bahan Tingkat kualitas 

bahan baku 

digunakan  

Ordinal 2 

Nama Merek 

Perusahaan 

Tingkat imej 

perusahaan  

Ordinal 3 

Ukuran Rumah Tingkat 

Kesesuaian 

ukuran tipe 

rumah  

Ordinal 4 

Fasilitas drainase Tingkat kualitas 

Drainase 

perumahan 

Ordinal 5 

Kontruksi Rumah Tingkat 

kekuatan rumah 

Ordinal 6 



52  

 

identitas produk 

yang dapat di 

tawarkan kepada 

pasar untuk 

diperhatikan dan 

kemudian dimiliki, 

digunakan atau 

dikonsumsi guna 

memuaskan 

keinginan dan 

kebutuhan 

konsumen. 

(Kotler dan Keller, 

2016:248) 

 

Jalan Tingkat 

kesesuaian akses 

jalan perumahan 

Ordinal 7 

Listrik Tingkat 

ketersediaan 

listrik 

Ordinal 8 

Telekomunikasi Tingkat 

ketersediaan 

telekomunikasi 

Ordinal 9 

Ketersediian Air Tingkat 

ketersediaan air 

Ordinal  10 

Kualitas Air  Tingkat Kualitas 

Air 

Ordinal 11 

Fasilitas 

Pembuangan 

Sampah 

Tingkat 

ketersediaan 

pembuangan 

sampah 

Ordinal 12 

Kondisi Udara 

terbuka 

Tingkat 

kebersihan udara 

Ordinal 13 

Keamanan Tingkat 

keamanan di 

lingkungan 

Ordinal 14 

Lingkungan 

bebas banjir 

Tingkat potensi 

bebas banjir 

Ordinal 15 

Privasi Penghuni Tingkat 

keamanan 

privasi penghuni 

perumahan 

Ordinal 16 

Keindahan 

Perumahan 

Tingkat 

keindahan 

perumahan  

Ordinal 17 

Kesesuaian 

Taman bermain 

dengan 

kebutuhan 

Tingkat 

kesesuaian 

sarana bermain 

di perumahan 

Ordinal 18 

Kesesuaian 

tempah ibadah 

Tingkat 

keesuaian sarana 

tempat beribadah 

Ordinal 19 

Kesesuaian 

tempat 

Pendidikan 

Tingkat 

kesesuaian 

sarana 

Pendidikan di 

perumahan 

Ordinal 20 

Status 

kepemilikan 

Tingkat 

kepastiaan status 

kepemilikian  

Ordinal 21 

Kualitas lahan 

terbuka hijau 

 

Tingkat kualitas 

lahan hijau 

terbuka 

perumahan 

Ordinal 22 
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Harga adalah 

sejumlah nilai yang 

ditukarkan 

konsumen dengan 

manfaat dari 

memiliki atau 

menggunakan 

produk atau jasa 

yang nilainya 

ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual 

melalui tawar 

menawar, atau 

ditetapkan oleh 

penjual untuk satu 

harga yang sama 

terhadap semua 

pembeli. 

 

(Kotler dan Keller, 

2016:47) 

 

 

 

Harga 

(X2) 

Penilaian Harga Tingkat 

kesesuaian harga 

rumah dengan 

kemampuan 

Ordinal 1 

Nilai fungsi dari 

suatu produk 

yang akan dibeli 

Tingkat manfaat 

tempat tinggal 

Ordinal 2 

Emotional Value Tingkat 

kebangaan 

dalam 

menempati 

tempat tinggal 

Ordinal 3 

Social Value Tingkat 

keamanan 

tempat tinggal 

Ordinal 4 

Pemenuhan 

harapan 

Tingkat 

kesesuaian 

antara harapan 

dan manfaat 

yang diterima 

dari perumahan  

Ordinal 5 

Diskon Tingkat daya 

tarik diskon 

Ordinal 6 

 

 

Promosi adalah 

sebagai salah satu 

cara pemasaran 

untuk 

mengkomunikasikan 

dan menjual suatu 

produk kepada 

konsumen yang 

berpotensi. 

 

(Kotler and Keller, 

2016:496) 

 

 

Promosi 

(X3) 

 

Promosi media 

social 

Tingkat daya 

tarik promosi 

penjualan di 

social media  

Ordinal 1 

Pameran Tingkat daya 

tarik pameran 

Ordinal 2 

Iklan Tingkat daya 

tarik iklan  

Ordinal 3 

Promosi 

Penjualan 

Tingkat daya 

tarik promosi 

penjualan  

Ordinal 4 

Penjualan 

Individu 

Tingkat daya 

tarik penjualan 

individu  

Ordinal 5 

Hubungan 

Masyarakat 

Tingkat daya 

Tarik program 

Humas 

Ordinal 6 

Tempat adalah 

aktivitas perusahaan 

agar produk mudah 

didaptkan pelanggan 

sasaranya.Lokasi 

yang strategis 

merupakan kunci 

utama dari 

kemampuan 

perusahaan untuk 

 

Tempat 

(X4) 

Akses 

transportasi 

Tingkat 

kemudahan 

dalam 

mendapatkan 

transportasi 

umum  

Ordinal 1 

Kemudahan 

akses jalan raya 

Tingkat 

kemudahan 

mencapai jalan 

raya  

Ordinal 2 
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menarik konsumen. 

 

(Kotler dan Keller, 

2016:47) 

Akses menuju 

perumahan 

Tingkat 

kemudahan 

mencari lokasi 

perumahan 

Ordinal 3 

Akses menuju 

pusat pelayanan 

Tingkat 

kemudahan 

akses pelayanan  

Ordinal 4 

Kelancara lalu 

lintas 

Tingkat 

kelancaran lalu 

lintas menuju 

akses perumahan  

Ordinal 5 

Proses keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Keputusan pembelian 

merupakan proses 

dimana konsumen 

melewati lima tahap, 

yaitu pengenalan 

masalah, pencarian 

informasi, evaluasi 

alternatif, proses 

keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca 

pembelian, yang 

dimulai jauh sebelum 

pembelian aktual 

dilakukan dan 

memiliki dampak 

yang lama setelah itu. 

 

 

(Kotler dan Keller, 

2016:190) 

 

 

 

 

 

 

Respon 

Afektif 

(Y) 

Perhatian 

Adanya 

kesadaran 

kebutuhan akan 

rumah 

Ordinal 1 

Interest 

Ketertarikan  

konsumen 

terhadap produk 

perumahan 

Ordinal 2 

Keinginan 
Keinginan 

membeli 

perumahan 

Ordinal 3 

Tindakan 

Keputusan 

membeli 

perumahan 

Mutiara Venue 

Ordinal 4 

 
 

3.7 Uji Validitas dan Realibilitas 

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan, (Sugiyono, 

2014: 173). Pada penelitian ini, penulis menggunakan bantuan Software Statistical 

Program of Social Science (SPSS) for windows versi 20 dalam perhitungan 

validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan data yang akurat dan meminimalkan 

kesalahan pengolahan data. 
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3.7.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 

2015:117). Validitas menggambarkan seberapa tepat suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya atau dalam pengertian lain, bagaimana kuesioner dapat 

benar-benar mengukur apa yang diukurnya. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan software SPSS versi 20 dengan kriteria validitas item 

kuesioner sebagai berikut: 

1. Jika rhitung > rtabel maka pernyataan dinyatakan valid. 

2. Jika rhitung < rtabel maka pernyataan dinyatakan tidak valid. 

Uji validitas penelitian ini menggunakan korelasi Pearson Product Moment 

atau dikenal dengan Pearson’s. Rumus korelasi Pearson Product Moment ini 

adalah : 

 

Keterangan: 

R = Korelasi Pearson Product Moment item dengan nilai sikap atau 

koefisien validitas pertanyaan 

N = Jumlah responden atau sampel 

X = Skor total responden 

Y = Skor total pertanyaan 
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X 

Y 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ 2 = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑ 2 = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

 

3.7.2 Uji Realibilitas 

Menurut (Sugiyono, 2016:121) instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik 

jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha> 0.60 (Sekaran 2014:200). Pada penelitian 

ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α dengan 

formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program Software SPSS 

(Statistic Package and Social Science) 20 for Windows. 

Rumus : α = 






 
−

− xS

jS

k

k
2

2

1
1

 

Keterangan: 

α = Koefisien reliabilitas alpha 

k = Jumlah item 

Sj = Varians responden untuk item 

I Sx= Jumlah varians skor total 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan 

untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bisa dan konsisten. Uji asumsi klasik ini meliputi 

uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016;154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi 

secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas 

data dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov 

yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi 

normal. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan 

nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016;103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai 

tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel independen. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan 

tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standard error besar 

akibatnya ketika koefisien diuji, t hitung akan bernilai kecil dari t tabel. Hal ini 
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menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang 

dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan ada atau tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai 

variance inflation factor (VIF). Jika VIF (variance inflation factor) tidak melebihi 

10 serta nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah 

dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID 

dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016;134). 

 

3.9 Analisis Statistik 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pengaruh bauran pemasaran 

terhadap proses keputusan pembeliann secara simultan menggunakan analisis 

regresi linear, analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi. 
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3.9.1 Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

Ghozali (2016:249), menyatakan bahwa Analisis jalur merupakan perluasan 

dari analisis linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak menentukan 

hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai subtitusi bagi 

peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas 

antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa 

yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga 

atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau 

menolak hipotesis kausalitas imajiner. 

Juliansyah Noor (2014:81) menyatakan bahwa Dagram jalur dapat 

digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel 

Independenterhadap suatu variabel dependen. Pengaruh-pengaruh itu tercermin 

dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur, dimana secara matematik analisis 

jalur mengikuti mode struktural”. 

Langkah dalam analisis jalur adalah merancang diagram jalur sesuai 

dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Secara skematis, 

hubungan di antara keempat variabel tersebut bisa diilustrasikan seperti pada 

gambar berikut :  
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Keterangan: 

X1 = Produk  

X2= Harga 

X3= Tempat 

X4 = Promosi 

Y = Proses keputusan Pembelian 

Pyx1 = Koefisien jalur produk terhadap proses keputusan pembelian 

Pyx2 = Koefisien jalur harga terhadap proses keputusan pembelian 

Pyx3 = Koefisien jalur tempat terhadap proses keputusan pembelian 

Pyx4 = Koefisien jalur promosi terhadap proses keputusan pembelian 

rx1x2 = Koefisien korelasi produk dengan harga 

rx1x3 = Koefisien korelasi produk dengan tempat 

rx1x4 = Koefisien korelasi produk  dengan promosi 

rx2x3 = Koefisien korelasi harga dengan tempat 

rx2x4 = Koefisien korelasi harga dengan promosi 

rx3x4 = Koefisien korelasi tempat dengan promosi 

X1 

X2 

X3 

X4 
 

X4 

 

y 

Pyx1

1 
Pyx2

1 

Pyx3

1 

Pyx4

1 

rx1x2 

rx2x3 

rx3x4 

rx1x3 

rx1x4 

rx2x4 
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3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut (Riduwan dan Sunarto, 2012:86) uji korelasi ganda berfungsi 

untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas (X) atau 

lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat (Y), dalam 

penelitian ini yang dimasukkan adalah 4 variabel independen dan 1 variabel 

dependen yang formulasinya sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 +  b3X3+ b4X4 + € 

Keterangan: 

Y = Proses keputusan Pembelian 

a = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi X1, X2, X3, X4, 

 X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 =Tempat 

X4 = Promosi 

€ = Tingkat kesalahan 

 

3.9.3 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara bauran 

pemasaran terhadap proses keputusan pembelian. Korelasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasi pearson menggunakan korelasi dari Karl Pearson. 

Menurut (Priyatno, 2012:64) korelasi berguna untuk mengukur keeratan  
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hubungan antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Dalam 

perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang menunjukan keeratan 

hubungan antara dua variabel tersebut. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 

sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai semakin mendekati 1 atau -1, hubungan 

semakin erat, sebaliknya jika mendekati 0 hubungan semakin lemah. Dalam 

penelitian ini analisis korelasi pearson digunakan untuk menjelaskan derajat 

hubungan antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 

(dependent). 

Menurut (Riduwan dan Sunarto, 2012:80) korelasi Pearson dilambangkan 

dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ +1). Apabila 

nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, nilai r = 0 artinya tidak ada 

korelasi dan nilai r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Adapun kriteria penilaian 

korelasi menurut (Riduwan dan Sunarto, 2012:80) akan dijelaskan dihalaman 

berikutnya. 

Tabel 3.6 : Kriteria Penilaian Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,40 - 0,599 Cukup Kuat 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

Sumber : Riduwan dan Sunarto, (2012:80) 
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3.9.4 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependent). 

Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas (independent) berpengaruh sangat kuat terhadap variabel 

terikat (dependent). Sedangkan jika r2 kecil maka pengaruh variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent) sangat rendah (Ghozali, 

2016:95). Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

Kd =r2x100% 

 

Dimana: 

KD = Koefisien 

Determinasi r2 = 

Koefisien Korelasi 

 

3.10 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya secara parsial adalah: 

1) H0 : b1 = 0 artinya produk tidak berpengaruh yang signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 
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Venue Rancaekek. 

H1 : b1 ≠ 0 artinya produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

2) H0 : b2 = 0 artinya harga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

H1 : b2 ≠ 0 artinya harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

3) H0 : b3 = 0 artinya tempat tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

H1 : b3 ≠ 0 artinya tempat berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

4) H0 : b4 = 0 artinya promosi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 

H1 : b4 ≠ 0 artinya promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian di  Perumahan Mutiara 

Venue Rancaekek. 
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Kriteria penilaian uji hipotesis pada tingkat kepercayaan 90% (tingkat 

kesalahan 10%) secara parsial adalah: 

1. thitung> ttabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

2. thitung< ttabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis secara parsial, digunakan rumus statistik uji t 

(Sugiyono, 2016:288), sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

t = hasil uji tingkat signifikansi 

r = korelasi parsial yang 

ditemukan n = jumlah data 

 


