
Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-1 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 PENGERTIAN PEMASARAN DAN MANAJEMEN PEMASARAN 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan produk yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Berkembang dan untuk 

mendapatkan keuntungan. Kegiatan pemasaran dirancang untuk memberi arti melayani dan 

memuaskan kebutuhan konsumen yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang pengertian pemasaran. 

Menurut Kotler  yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A. Rusli dan Benjamin 

Molan (2005;9): 

“Pemasaran adalah suatu proses social yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain.” 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2002;2): 

“Pemasaran adalah upaya meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan.” 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan bisnis 

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan masyarakat, serta untuk meningkatkan loyalitas konsumen. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, perusahaan harus bisa menjalankan pemasaran 

dengan baik. Menurut Philip Kotler (2008:9) pengertian dari manajemen pemasaran adalah: 

“Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta 

penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi 

sasaran-sasaran individu dan organisasi.”  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai suatu seni dan ilmu 

untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan 

melalui proses penciptaan, pengiriman, dan menciptakan, hubungan yang lebih baik dengan 

pelanggan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan ditentukan oleh konsep pemasaran yang 

disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri 

dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai 

untuk memuaskan konsumen sasaran. 

Menurut Kotler  yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A. Rusli dan Benjamin 

Molan (2005;18) bauran pemasaran adalah: 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.” 

Menurut Djasmin Saladin dan Yevis Marty Oesman (2004;3) mendefinisikan bauran 

pemasaran sebagai berikut: 

“Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan 

inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi 

dan sistem distribusi.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah suatu perangkat 

yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu pemasaran bagi perusahaan, dan semua itu 

ditunjukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atas konsumen yang dipilih. 

2.1.4 Unsur Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Unsur bauran pemasaran sering kita kenal dengan sebutan 4P, pengertian unsur-unsur 

pemasaran menurut Philip  Kotler  (2008:18) adalah: 

1.   Product (produk), merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah 

tangga maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli maupun 

dimiliki. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, misalnya jenis produk 

yang akan dijual seperti kualitas, desain, kemasan dan lain sebagainya serta pelayanan 

yang akan dijual bersama produk.  
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2. Price (harga), merupakan sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu 

produk. Biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. Kebijakan dan prosedur yang 

berkaitan dengan harga, antara lain tingkat harga yang direncanakan, kebijakan pemberian 

harga dan sebagainya.  

3. Place (tempat), esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan 

produk kepada konsumen pada tempat yang tepat, waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. 

Tempat yang dimaksud adalah dimana konsumen biasanya membeli produk tersebut. 

Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan distribusi atau tempat, misalnya 

pembentukan hubungan dengan berbagai penyedia fasilitas saluran pemasaran untuk 

menyediakan produk dan memberikan pelayanan secara efisien kepada pasar sasaran. 

    Saluran 1 

 

  Saluran 2 

 

  Saluran 3 

  

  Saluran 4 

 

Gambar 2.1 Tingkatan saluran distribusi barang konsumsi 
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Gambar 2.2 Tingkatan Saluran Distribusi Barang Industri 
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4. Promotion (promosi), merupakan aktivitas mengkomunikasikan keunggulan dan kelebihan-

kelebihan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Kebijakan dan 

prosedur yang menyangkut upaya memperkenalkan produk kepada konsumen tersebut, 

misalnya cara-cara promosi yang akan ditempuh, penetapan anggaran untuk promosi. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:222), ada lima alat promosi, yaitu: 

• Periklanan (advertising) 

Adalah bentuk persentasi dan promosi ide, barang, atau jasa secara non personal oleh 

sponsor yang teridentifikasi. Bentuk periklanan misalnya brosur, poster, leaflet, 

billboard, audio visual melalui televisi. 

• Promosi penjualan (sales promotion) 

Adalah insentif jangka pendek yang dilakukan perusahaan untuk mendorong 

konsumen mencoba atau membeli suatu produk. Bentuknya antara lain, dapat berupa 

pemberian sampel, kupon, hadiah, demonstrasi dan lainnya. 

• Penjual personal (personal selling) 

Adalah alat promosi dengan menggunakan wiraniaga untuk berinteraksi secara 

langsung dengan konsumen. Cara seperti ini dirasa efektif, karena wiraniaga 

dimungkinkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang 

ditawarkan kepada konsumen sehingga mereka tertarik. 

• Pemasaran langsung (direct marketing) 

Adalah bentuk promosi penjualan yang menggunakan media surat, telepon, dan alat 

kontak nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi atau mendapatkan respon dari 

pelanggan atau prospek secara langsung terhadap suatu produk. 

• Hubungan masyarakat (public relation) 

Adalah suatu program yang didesain untuk mempromosikan atau melindungi image 

perusahaan atau produk perusahaan secara individu. Misalnya melalui seminar, 

sponsor kegiatan, donator dan lainnya. 

Keempat unsur dalam bauran pemasaran tersebut berkaitan satu sama lain, keputusan 

dalam satu elemen akan mempengaruhi tindakan pada elemen lain. Dari berbagai 

elemen bauran pemasaran yang ada, manajemen harus memilih kombinasi yang sesuai 

dengan lingkungannya. 
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Menurut Yasid (2003:18) elemen-elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu 

ditambah dengan people, physical evidence, dan process, berikut penjelasannya:  

1. Orang (people)  

Merupakan semua pelaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa dan dalam hal 

ini mempengaruhi persepsi pembeli, yang termasuk dalam elemen ini adalah personil 

perusahaan dan konsumen. 

2. Lingkungan (physical evidence) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi, dan setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan 

atau komunikasi jasa tersebut. 

3. Proses (process) 

Merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan mana jasa 

yang disampaikan yang merupakan sistem penyajian atas operasi jasa. 
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2.2 PERILAKU KONSUMEN 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut teori sebab akibat (The Theory of Reasoned Action) Ajzen dan Fishbein (1980) yang 

dikutip Campbell and Weight (2008) menunjukan bahwa attitude mempunyai hubungan 

kuat dengan memprediksi perilaku. 

Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat juga diartikan the study of individuals, 

groups, or organizations and the processes they us to select, secure, use, and dispose of 

products, services, ecperiences, or ideas to satisfy needs and the impact that these 

processes have in the consumer and society. (Hawkins, Mothersbough, Best, 2007, p6).   

Saat ini konsumen begitu dimanjakan dengan berbagai produk yang dapat dipilih untuk 

memenuhi kebutuhan. Era produsen mengendalikan konsumen telah berlalu dan telah 

digantikan dengan era dimana konsumen memegang kendali. Konsumen yang mendikte 

produk apa yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan harus berfokus pada 

konsumen, konsumen adalah bagian terpenting dari perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

perlu mengerti bagaimana konsumennya berperilaku. 

Pada dasarnya perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku, termasuk di dalamnya 

aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan itu, yang berhubungan dengan usaha untuk 

mendapatkan produk (barang dan jasa) guna memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kesamaan 

definisi yang dikemukanan para ahli, perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan sudut 

pandang. Perilaku manusia sangat komplek sehingga sangat sulit digambarkan dengan kata-

kata. 

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk (2000) adalah “Consumer 

behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, 

using, evaluating, and disposintog of products, services, and ideas they expect will satisfy 

they needs”. Pengertian tersebut berarti perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang 

diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. 

Menurut Dra.Ristiyanti Prasetijo, MBA  yang dikutip dari Shiffman dan Kanuk (2004:9) 

mengatakan: 
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“Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya.” 

Selain itu perilaku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta (1993) adalah: “ Consumer 

behavior may be defined as the decision process and physical activity individuals engage in 

when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and services”.  Dapat dijelaskan 

perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu 

yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau 

mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. 

Pengertian perilaku konsumen menurut Engel et al. (1994:3) adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. 

Mowen (1990:5) mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses 

pembuatan keputusan yang terlibat dalam menerima, menggunakan dan penentuan barang, 

jasa, dan ide. Difinisi tersebut menggunakan istilah unit-unit pembuat keputusan, karena 

keputusan bisa dibuat oleh individu atau kelompok. Difinisi tersebut juga mengatakan bahwa 

konsumsi adalah proses yang diawali dengan penerimaan, konsumsi, dan diakhiri dengan 

penentuan (disposition). Tahap penerimaan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pilihan konsumen terhadap produk, tahap konsumsi menganalisa bagaimana konsumen 

senyatanya menggunakan produk yang diperoleh. Tahap penentuan menunjukkan apa yang 

dilakukan konsumen setelah selesai menggunakan produk tersebut. 

Studi perilaku konsumen adalah studi bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk 

menggunakan sumber-sumber yang dimiliki pada konsumsi yang berkaitan dengan sesuatu 

(barang atau jasa). Schifman dan Kanuk (1991:5) mengatakan studi ini meliputi; apa yang 

dibeli, mengapa ia membelinya, dan berapa sering ia membelinya. 

Swastha dan Handoko (1987:9) mendifinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan 

individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang 

dan jasa ekonomisalnya, termasuk kegiatan pengambilan keputusan. 



Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-8 

 

Menurut Ebert dan Griffin (1995) consumer behavior dijelaskan sebagai: “ the various 

facets of the decision of the decision process by which customers come to purchase and 

consume a product”.  Dapat dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan 

tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. 

Perilaku konsumen melibatkan interkasi antara pengaruh (afeksi) dan kognisi, perilaku dan 

kejadian di sekitar. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran kita 

harus memahami apa yang dipikirkan (kognisi) apa yang dirasakan (afeksi) dan apa yang 

mereka lakukan serta kejadian sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang 

dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. 

Secara umum, definisi dari perilaku konsumen adalah “interaksi dinamis antara pengaruh dan 

kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar kita, dimana terdapat aspek pertukaran didalamnya” 

(Peter & Olson, 1999). Dari definisi umum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat tiga faktor penting didalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah 

dinamis, melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar, 

adanya aspek pertukaran. 

Perilaku konsumen adalah dinamis artinya bahwa seorang individu konsumen, suatu 

komunitas konsumen, atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada studi perilaku konsumen itu sendiri akan tetapi 

juga pada pengembangan strategi pemasaran. 

2.2.2 Perilaku Pembelian Konsumen 

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat dan meningkatnya taraf hidup 

masyarakat telah mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, gaya hidup, dan keinginan 

konsumen akan suatu produk semakin beragam. Adapun kebutuhan konsumen akan suatu 

produk dapat dipenuhi oleh berbagai macam variasi produk sejenis dengan merek dan 

keunggulan yang berbeda yang dijual dipasaran. Hal ini memaksa konsumen untuk lebih kritis 

dalam menerima informasi yang masuk mengenai merek-merek yang ada sebagai rangsangan 

atau stimulus yang baik dalam mengambil keputusan. 

Pemahaman mengenal perilaku pembelian konsumen bertolak belakang dari pemahaman 

tentang model perilaku konsumen, model ini menggambarkan bagaimana konsumen/pembeli 
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dirangsang oleh beberapa stimulus untuk melahirkan tanggapan atau bahkan keputusan dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

Konsumen dipengaruhi oleh karakteristiknya dan  selalu menaati proses pengambilan 

keputusan pembelian. Rangsangan kemudian diberikan oleh pemasar agar konsumen 

memberikan tanggapan yang kemudian dapat dijadikan umpan balik bagi perusahaan. Hal 

yang paling penting adalah bagaimana perusahaan memahami umpan balik yang diberikan 

konsumen, karena perusahaan yang dapat memenuhi tanggapan konsumen dengan baik akan 

memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya. 

Berikut adalah model perilaku konsumen: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Perilaku Pembelian 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2008:158) 

Setelah mengetahui apa yang diinginkan, maka konsumen akan mengambil keputusan dan 

melakukan pembelian terhadap suatu produk. Perilaku pembelian konsumen merupakan 

proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan 

pembelian dan menggunakan suatu produk. 

Setiap konsumen memiliki cirri khas yang berbeda dalam melakukan pembelian suatu produk. 

Menurut Alex Brown dari Universitas Of Delaware, mengatakan terdapat empat tipe 

perilaku pembelian konsumen yaitu: 

1. Routine Response, merupakan perilaku pembelian terhadap suatu barang/jasa yang 

membutuhkan sedikit usaha untuk mencari dan tidak terlalu membutuhkan banyak 

pertimbangan dalam memilih produk. Biasanya produk yang dibeli cenderung dengan 

harga yang murah. 

Rangsangan 
Pemasaran 

Rangsangan 
Lain 

Ciri-ciri 
Pembelian 

Proses keputusan 
pembelian 

- Produk 
- Harga 
- Saluran 

pemasaran 
- Promosi  

 

- Ekonomi  
- Teknologi 
- Politik 
- Budaya   

 

- Budaya  
- Sosial 
- Pribadi 
- Psikologi    

 

- Pemahaman masalah  
- Pencarian informasi 
- Pemilihan alternatif 
- Keputusan pembelian 
- Perilaku pasca 

pembelian  

Keputusan 
pembelian 

- Pemilihan produk  
- Pemilihan merek 
- Pemilihan saluran 

pembelian 
- Pemilihan waktu 

pembelian  



Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-10 

 

2. Limited Decision Making, merupakan pembelian yang membutuhkan pencarian informasi 

terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Tetapi biasanya informasi yang diperoleh 

tidak terlalu lengkap. 

3. Extensive Decision Making, merupakan pembelian yang dilakukan konsumen setelah 

melalui waktu yang panjang dan mencari informasi dan mengambil keputusan dari produk 

yang dibeli. 

4. Impluse Buying, merupakan pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan dan persiapan 

terlebih dahulu. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

Munculnya sebuah perilaku merupakan akibat dari munculnya sebuah rangsangan/stimulus 

yang berdampak pada pribadi seseorang, pengaruh ini dapat muncul dari beberapa faktor, baik 

internal maupun eksternal individu tersebut. Menurut Philip Kotler  dan Gary Armstrong 

(2008:159) mengatakan terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen, yaitu: 

1. Faktor Budaya 

a. Budaya: serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh 

anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain. 

b. Sub-budaya: kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan 

pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. 

c. Kelas Sosial: pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur 

dimana anggota memiliki nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok: terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. 

b.  Keluarga 

c. Peran dan Status. (peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan 

menurut orang-orang disekitarnya, tiap peran membawa status yang menggambarkan 

penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh masyarakat). 

3. Faktor Pribadi 

a.   Umur dan Tata Siklus Hidup, 

b.   Pekerjaan, 

c.   Situasi Ekonomi, 
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d. Gaya Hidup: pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas, interest, dan 

opinion (AIO) orang tersebut.  

e. Kepribadian dan Konsep Diri. (kepribadian, sikologis yang membedakan seseorang yang 

menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus-menerus terhadap lingkungan. 

Konsep diri adalah kepemilikan seseorang dapat menyumbang dan mencerminkan ke 

identitas diri mereka). 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu: 

a. Motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan 

atas kebutuhan tersebut. 

b. Persepsi, proses bagaimana menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi 

guna membentuk gambaran yang berarti. 

c.   Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. 

d. Keyakinan dan Sikap, (keyakinan=pemikiran deskripstif yang dipertahankan seseorang  

mengenai sesuatu. Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan yang 

konsisten atas suka atau tidak seseorang terhadap suatu obyek atau ide). 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap keduanya kemudian 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 
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2.3 KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

2.3.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, 

pekerjaan, keadaan ekonomi. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam melakukan pembelian. 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan pembelian. 

Pengertian keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2007:492) adalah: 

“Suatu tahapan proses yang berhubungan dengan cara konsumen mengambil 

keputusan pembelian.” 

Sedangkan menurut Alma (2005:57), keputusan pembelian adalah: 

“Adanya suatu masukan kedalam diri individu, seperti adanya uang tunai atau kredit, 

pengaruh dari teman dan keluarga, reklame atau alat promosi lainnya dan lain-lain, 

yang mendorong ia mau membeli dan akhirnya melakukan pembelian dengan tujuan 

memperoleh kepuasan dari produk yang dibeli tersebut.” 

Menurut Kotler (1997) ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk 

melakukan pembelian, anatara lain: 

1. Pengenalan Masalah 

Merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, dimana pembeli akan 

mengenali suatu masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi. 

Seorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila 

dorongan tersebut kuat dan obyek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia maka 

konsumen akan bersedia untuk membelinya. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti 

terhadap produk yang akan dibelinya. 

4. Keputusan Pembeli 

Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif maka konsumen akan membuat 

keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk 

pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. 
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Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa keputusan pembelian merupakan tindakan untuk 

melakukan suatu pembelian. Pemasar harus dapat mengubah sikap atau membuat konsumen 

agar bertindak. Terdapat model yang berbeda-beda untuk tahap-tahap respon konsumen 

seperti terlihat pada label berikut: 

Tahap Model AIDA 
Model Hirarki 

Pengaruh 

Model Adopsi 

Inovasi 

Model 

Komunikasi 

 

Tahap 

Kognitif 

 

Perhatian 

 

Kesadaran 

 

Pengetahuan 

 

Kesadaran 

Pemaparan 

 

Penerimaan 

 

Respon kognitif 

 

Tahap 

Pengaruh 

 

 

Minat 

 

Keinginan 

 

Kesukaan 

 

Preferensi 

 

Keyakinan 

 

Minat 

 

Evaluasi 

 

Sikap 

 

Maksud 

 

Tahap 

Perilaku 

 

Tindakan 

 

Pembelian 

 

Pengujian 

 

Penggunaan 

 

Perilaku 

Gambar 2.4 Model Hirarki Tanggapan 

Sumber: Philip  Kotler (2008:253) 

2.3.2 Jenis Perilaku Pembelian Konsumen 

Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli 

dan lebih banyak peserta. Philip Kotler  dan Gary Armstrong (2008:177), membagi empat 

jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

perbedaan antara merek, yaitu: 

Tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat 

perbedaan diantara merek, yang terdiri dari: 
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1. Perilaku pembelian kompleks 

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian 

dengan berusaha menyadari perbedaan jelas diantara merek-merek yang ada. Terjadi ketika 

mereka sangat terlibat dalam pembelian produk-produk yang mahal dan mempunyai 

persepsi yang signifikan mengenai perbedaan diantara merek yang ada. 

2. Perilaku pembelian pengurangan disonasi (ketidaknyamanan) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen 

menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara berbagai merek. Perilaku membeli ini 

terjadi untuk pembelian produk yang harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan 

membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. 

3. Perilaku pembelian kebiasaan 

Terjadi dalam kondisi dimana konsumen mempunyai keterlibatan rendah dan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antar merek. Konsumen membeli suatu produk berdasarkan 

kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap suatu merek. Konsumen memilih produk 

secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk 

tersebut. 

4. Perilaku pembelian pencarian variasi 

Terjadi ketika konsumen mempunyai tingkat keterlibatan yang rendah tetapi 

mempersepsikan adanya perbedaan merek yang signifikan. Konsumen berperilaku dengan 

tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan 

merupakan suatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada produk-produk 

yang sering dibeli, harga, dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 

2.3.3 Proses Keputusan Pembelian 

Kegiatan pembelian merupakan suatu rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami 

seorang konsumen dalam melakukan pembelian. Tahap-tahap proses keputusan pembelian 

menurut Paul Peter dan Donnelly (2007;47): 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Consumer decision making 

Sumber: Paul Peter dan Donnelly (2007;47) 

Alternative 
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1. Need Recognition 

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang belum terpuaskan dan 

dapat dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang 

diinginkan dengan situasi saat ini yaitu membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

Kebutuhan itu mungkin sudah dikenal dan dirasakan konsumen jauh-jauh hari sebelumnya.  

2. Alternative Search 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya konsumen 

mencari informasi baik yang disimpan dalam ingatan (informasi internal) maupun informasi 

yang didapat dari lingkungan (eksternal). Sumber informasi konsumen terbagi dalam 5 (lima) 

kelompok yaitu: 

a. Sumber internal: informasi ini berasal dari seringnya berbelanja atau kebiasaan berbelanja, 

sehingga diri kita dapat menentukan pilihannya sendiri. 

b.Sumber kelompok: sumber kedua ialah berasal dari orang lain, seperti keluarga,    teman-

teman, tetangga dan kenalan. 

c. Sumber niaga: periklanan, petugas penjualan, kemasan dan pemajangan. 

d. Sumber umum: media massa dan organisasi konsumen. 

e. Sumber pengalaman: pernah menangani, memuji, dan memakai produk atau jasa.  

3. Alternative Evalution 

Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen: 

a. Pertama, konsumen mendapatkan informasi tentang berbagai merek dan suatu tingkatan 

produk. 

b.  Konsumen berusaha mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

c.  Merek-merek tersebut mempunyai sejumlah atribut (warna, kualitas, ukuran,  dan lainnya). 

d. Komsumen memandang masing-masing produk sebagai suatu sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan. 

e. Mereka akan memberikan perhatian terbesar terhadap atribut yang memberikan manfaat 

yang dicarinya. 

f.  Merek yang sangat disukai akan menjadi merek yang akan dibeli.  
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4. Purchase Decision 

Apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu setelah konsumen menentukan pilihan yang 

telah ditetapkan, pembelian yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan evaluasi. 

5. Postpurchase Evaluation 

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan yang sangat atau kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan, biasanya mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilaku pasca 

pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian.      

a. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atau suatu 

produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk 

lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa, jika kinerja ternyata sesuai dengan 

harapan, pelanggan akan puas jika melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. 

Perasaan-perasaan ini akan membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk 

tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

tentang produk tersebut kepada orang lain. 

Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, 

teman, dan sumber-sumber informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Beberapa konsumen memperbesar 

kesenjangan ketika produk yang mereka terima tidak sempurna, dan mereka menjadi 

sangat tidak puas.     

b. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan mempengaruhi 

perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan menunjukan kemungkinan yang lebih 

tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas akan 

berperilaku sebaliknya. 

c.  Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut mungkin tidak begitu 

memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut akan gencar. Jika konsumen menjual atau 

mempertukarkan produk tersebut, penjualan baru akan menurun. 
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2.4 TEKNIK SAMPLING 

2.4.1 Pengertian Sampel dan Populasi 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada 

populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian 

yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya 

lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal 

peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya 

adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.  

Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan 

obyek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap satu produk 

tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Jika yang diteliti 

adalah laporan keuangan perusahaan “X”, maka populasinya adalah keseluruhan laporan 

keuangan perusahaan “X” tersebut, Jika yang diteliti adalah motivasi pegawai di 

departemen “A” maka populasinya adalah seluruh pegawai di departemen “A”. Jika yang 

diteliti adalah efektivitas gugus kendali mutu (GKM) organisasi “Y”, maka populasinya 

adalah seluruh GKM organisasi “Y” 

2.4.2 Ukuran Sampel 

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting 

manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan 

analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel 

bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan alah kekayaan informasi. Walau 

jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. 

Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor 

lain yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat keseragaman, (2) rencana 

analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia . (Singarimbun dan Effendy, 

1989). Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak 

sampel yang harus diambil.  Jika rencana analisisnya mendetail atau rinci maka jumlah 

sampelnya pun harus banyak. Misalnya di samping ingin mengetahui sikap konsumen 

terhadap kebijakan perusahaan, peneliti juga bermaksud mengetahui hubungan antara 

sikap dengan tingkat pendidikan. Agar tujuan ini dapat tercapai maka sampelnya harus 

terdiri atas berbagai jenjang pendidikan SD, SLTP. SMU, dan seterusnya.. Makin sedikit 
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waktu, biaya , dan tenaga yang dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel yang bisa 

diperoleh. Perlu dipahami bahwa apapun alasannya, penelitian haruslah dapat dikelola 

dengan baik (manageable). 

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992)  memberikan pedoman penentuan jumlah 

sampel sebagai berikut : 

1.Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 

2.Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki/perempuan, SD?SLTP/SMU, dsb), 

jumlah minimum subsampel harus 30 

3.Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran sampel 

harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variable yang akan dianalisis. 

4.Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, ukuran 

sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen. 

2.4.3 Teknik-teknik Pengambilan Sampel 

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau random 

sampling/probability sampling, dan sampel tidak acak atau nonrandom 

samping/nonprobability sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap 

elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel 

adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih 

menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan nonrandom sampling atau nonprobability 

sampling, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan 

sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah 

peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, tidak dipilih artinya kemungkinannya 0 (nol). 

Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai tujuan yang berbeda. Jika peneliti 

ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk mengestimasikan populasi, atau 

istilahnya adalah melakukan generalisasi maka seharusnya sampel representatif dan diambil 

secara acak. Namun jika peneliti tidak mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil 

penelitian maka sampel bisa diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya juga 

diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran populasi dan informasi 

lengkap tentang setiap elemen populasi. Contohnya, jika yang diteliti populasinya adalah 

konsumen teh botol, kemungkinan besar peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa 
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jumlah konsumennya, dan juga karakteristik konsumen. Karena dia tidak mengetahui ukuran 

pupulasi yang tepat, bisakah dia mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai sampel dikatakan 

“representatif”?. Kemudian, bisakah peneliti  memilih sampel secara acak, jika tidak ada 

informasi yang cukup lengkap tentang diri konsumen?. Dalam situasi yang demikian, 

pengambilan sampel dengan cara acak tidak dimungkinkan, maka tidak ada pilihan lain 

kecuali sampel diambil dengan cara tidak acak atau nonprobability sampling, namun dengan 

konsekuensi hasil penelitiannya tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Jika ternyata dari 200 

konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti tidak bisa mengatakan bahwa 

sebagian besar konsumen teh botol merasa kurang puas terhadap the botol. 

Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi. 

Pada sampel acak (random sampling) dikenal dengan istilah simple random sampling, 

stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling. Pada 

nonprobability sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah convenience sampling, 

purposive sampling, quota sampling, snowball sampling 

Probability/Random Sampling. 

Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak adalah 

memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama “sampling frame”. 

Yang dimaksud dengan  kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen 

populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Elemen populasi bisa berupa data tentang 

orang/binatang, tentang kejadian, tentang tempat, atau juga tentang benda. Jika populasi 

penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi “A”, maka peneliti harus bisa memiliki daftar 

semua mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi “A “ tersebut selengkap mungkin. Nama, 

NRP, jenis kelamin, alamat, usia, dan informasi lain yang berguna bagi penelitiannya.. Dari 

daftar ini, peneliti akan bisa secara pasti mengetahui jumlah populasinya (N). Jika 

populasinya adalah rumah tangga dalam sebuah kota, maka peneliti harus mempunyai daftar 

seluruh rumah tangga kota tersebut.  Jika populasinya adalah wilayah Jawa Barat, maka 

penelti harus mepunyai peta wilayah Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, Kecamatan, 

Desa, Kampung. Lalu setiap tempat tersebut diberi kode (angka atau simbol) yang berbeda 

satu sama lainnya. 

Di samping sampling frame, peneliti juga harus mempunyai alat yang bisa dijadikan penentu 

sampel. Dari sekian elemen populasi, elemen mana saja yang bisa dipilih menjadi sampel?. 
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Alat yang umumnya digunakan adalah Tabel Angka Random, kalkulator, atau  undian. 

Pemilihan sampel secara acak bisa dilakukan melalui sistem undian jika elemen populasinya 

tidak begitu banyak. Tetapi jika sudah ratusan, cara undian bisa mengganggu konsep “acak” 

atau “random” itu sendiri. 

1. Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana 

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif 

dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau 

elemen  populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. 

Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, 

ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya.  Selama perbedaan 

gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-

perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil 

sampel secara acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur populasi harus 

mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Prosedurnya : 

1. Susun “sampling frame” 

2. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil 

3. Tentukan alat pemilihan sampel 

4. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi 

2. Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan 

Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai 

arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil 

sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer 

terhadap satu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung 

positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaannya 

tersebut maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak para manajer tingkat atas, 

menengah, dan bawah. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, 

maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer 

atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel 

secara acak. Prosedurnya : 

1. Siapkan “sampling frame” 

2. Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki 
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3. Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum 

4. Pilih sampel dari setiap stratum secara acak. 

Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, peneliti dapat menentukan 

secara (a) proposional, (b) tidak proposional. Yang dimaksud dengan proposional adalah 

jumlah sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah unsur populasi dalam 

stratum tersebut. Misalnya, untuk stratum manajer tingkat atas (I) terdapat 15 manajer, 

tingkat menengah ada 45 manajer (II), dan manajer tingkat bawah (III) ada 100 manajer. 

Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil 

seluruhnya 100 manajer, maka  untuk stratum I diambil (15:160)x100 = 9 manajer, 

stratum II = 28 manajer, dan stratum 3 = 63 manajer. 

Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal ini terjadi jika jumlah unsur atau 

elemen di salah satu atau beberapa stratum sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam 

stratum manajer kelas atas (I) hanya ada 4 manajer, maka peneliti bisa mengambil semua 

manajer dalam stratum tersebut , dan untuk manajer tingkat menengah (II) ditambah 5, 

sedangkan manajer tingat bawah (III), tetap 63 orang.      

3. Cluster Sampling atau Sampel Gugus 

Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. 

Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, di mana setiap 

unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen (stratum A : laki-laki 

semua, stratum B : perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh 

mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Misalnya, dalam 

satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak 

pegawai dengan karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat 

pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingat manajerialnnya, dan perbedaan-

perbedaan lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai 

terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat 

menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari satu atau 

dua departemen saja. Prosedur : 

1. Susun sampling frame berdasarkan gugus – Dalam kasus di atas, elemennya 

ada 100 departemen. 

2. Tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel 
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3. Pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak 

4. Teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sample. 

     4. Systematic Sampling atau Sampel Sistematis 

Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat 

pengambil data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara 

ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur 

populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang “keberapa”.  Misalnya, setiap unsur 

populasi yang keenam, yang bisa dijadikan sampel. Soal “keberapa”-nya satu unsur 

populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada  ukuran populasi dan ukuran sampel. 

Misalnya, dalam satu populasi terdapat 5000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 

250 rumah dengan demikian interval di antara sampel kesatu, kedua, dan seterusnya 

adalah 25. Prosedurnya : 

5. Susun sampling frame 

6. Tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil 

7. Tentukan K (kelas interval) 

8. Tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak 

atau random – biasanya melalui cara undian saja. 

9. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih. 

10. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya. 

Area Sampling atau Sampel Wilayah 

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya 

tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV 

ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan, 

teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Prosedurnya: 

11. Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah (Jawa Barat) – 

Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa. 

12. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten ?, Kotamadya?, 

Kecamatan?, Desa?) 

13. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya. 

14. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau random. 
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15. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus diambil datanya, 

bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub wilayah. 

Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak 

semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 

menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena 

kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.  

1. Convenience Sampling atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan 

kemudahan. 

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali 

berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan 

orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu 

ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling – tidak disengaja – 

atau juga captive sample (man-on-the-street) Jenis sampel ini sangat baik jika 

dimanfaatkan untuk penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian 

lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (random). Beberapa kasus penelitian 

yang menggunakan jenis sampel ini,  hasilnya ternyata kurang obyektif.  

2. Purposive Sampling  

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. 

Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa 

seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 

penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan nama judgement dan quota 

sampling. 

Judgment Sampling 

Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling 

baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.. Misalnya untuk memperoleh data 

tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka 

manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan 

informasi. Jadi, judment sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang 

menjadi sampel karena mereka mempunyai “information rich”. 
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Dalam program pengembangan produk (product development), biasanya yang 

dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau 

karyawan sendiri tidak puas terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka 

jangan terlalu berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. (Cooper dan 

Emory, 1992). 

Quota Sampling 

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proposional, 

namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. 

Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60%  dan perempuan 40% . 

Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 orang pegawai dari kedua jenis 

kelamin tadi maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 

orang sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan 

ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan 

saja. 

3. Snowball Sampling – Sampel Bola Salju 

Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi 

penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya 

bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia 

minta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa 

dijadikan sampel. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum 

lesbian terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup mencari satu orang wanita 

lesbian dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta 

kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. 

Setelah jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, 

peneliti bisa mengentikan pencarian wanita lesbian lainnya. . Hal ini bisa juga 

dilakukan pada pencandu narkotik, para gay, atau kelompok-kelompok sosial lain 

yang eksklusif (tertutup). 

 

 

 

 



Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-25 

 

2.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

a) Variabel independen (X) 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2004). 

b) Variabel dependen (Y) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2004). 

2.5.1 Klasifikasi Variabel Penelitian 

Sebagai variabel bebas (independent variable) adalah perilaku konsumen (variabel X). 

Sedangkan yang menjadi variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian LPG 3 Kg (variabel Y). 

2.5.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan sehubungan dengan perumusan masalah, tujuan dan 

hipotesis, maka variabel-variabel tersebut adalah: 

a. Variabel X (independent variable) adalah perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Dra.Ristiyanti Prasetijo, MBA  dikutip dari 

Schiffman dan Kanuk (2004:9). 

Dengan variabel-variabel sebagai berikut: 

X1 = Faktor Budaya, yaitu penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 

Seseorang menciptakan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari 

keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. 

Indikator yang digunakan adalah: 

 X1.1 : Budaya, 

 X1.2 : Sub-budaya, dan 

 X1.3 : Kelas sosial. 
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X2 = Faktor Sosial, yaitu kelompok-kelompok yang mempengaruhi secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap perilaku dan sikap seseorang. 

Indikator yang digunakan adalah: 

X2.1 : Kelompok referensi, 

X2.2 : Keluarga, dan 

X2.3 : Peran dan status. 

X3=Faktor Pribadi, yaitu karakteristik psikologis unik yang secara relatif mengacu pada 

tanggapan yang konsisten terhadap lingkungan sedangkan konsep dini adalah citra 

dini atau gambaran mental yang kompleks yang ada dalam diri manusia. 

Indikator yang digunakan adalah: 

X3.1 : Jenis pekerjaan, 

X3.2 : Gaya hidup, dan 

X3.3 : Kepribadian dan konsep diri.  

X4=Faktor Psikologis, yaitu pemikiran yang deskripstif yang dimiliki seseorang mengenai 

sesuatu, sedangkan sikap dan evaluasi, perasaan dari kecendrungan dari seseorang 

terhadap objek atau ide yang relatif konsisten. 

Indikator yang digunakan adalah: 

 X4.1 : Motivasi, 

 X4.2 : Persepsi, 

 X4.3 : Pembelajaran, dan 

 X4.4 : Keyakinan/sikap 

b. Variabel Y (dependent variable) adalah keputusan pembelian LPG 3 Kg. 

Keputusan pembelian adalah adanya suatu masukan kedalam diri individu, seperti adanya 

uang tunai atau kredit, pengaruh dari teman dan keluarga, reklame atau alat promosi 

lainnya dan lain-lain, yang mendorong ia mau membeli dan akhirnya melakukan pembelian 

dengan tujuan memperoleh kepuasan dari produk yang dibeli tersebut. (Alma, 2005:57). 
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2.6 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan 

kuesioner (Questionnaire). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka (Dajan, 1986). 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, dan merupakan cara 

memperoleh data yang bersifat langsung. Sedangkan Kuesioner merupakan cara pengumpulan 

data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Responden diharap untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner, menanyakan tingkat persetujuan 

responden terhadap beberapa pertanyaan berkaitan dengan faktor budaya, faktor sosial, factor 

pribadi dan faktor psikologis. 

Alasan penggunaan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok adalah: 

a. Untuk memperoleh informasi yang relevan untuk penelitian ini. 

b. Untuk memperoleh informasi atau data yang valid dan reliable. 

Berdasarkan jenis pertanyaan kuesioner dapat dibedakan menjadi empat macam: 

1. Pertanyaan tertutup, adalah pertanyaan yang telah disertai pilihan jawabannya. Responden 

tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia. Pertanyaan tertutup dapat berupa 

pertanyaan pilihan berganda atau berupa skala. 

2. Pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban bebas dari responden. 

Responden tidak diberi pilihan jawaban yang sudah ada, tetapi responden menjawab 

pertanyaan sesuai dengan pendapatnya. 

3. Pertanyaan kombinasi tertutup dan terbuka, adalah pertanyaan yang telah disediakan 

pilihan jawabannya tetapi kemudian diberi pertanyaan terbuka. 

4. Pertanyaan semi terbuka, adalah pertanyaan yang diberi pilihan jawabannya tetapi 

kemudian masih ada kemungkinan bagi responden untuk memberikan tambahan jawaban. 

Dalam penelitian ini format kuesioner yang digunakan adalah: 

1. Pertanyaan tertutup, adalah pertanyaan yang telah disertai pilihan jawabannya. Responden 

tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia. Pertanyaan tertutup dapat berupa 

pertanyaan pilihan berganda atau berupa skala. 

2. Pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban bebas dari responden. 

Responden tidak diberi pilihan jawaban yang sudah ada, tetapi responden menjawab 

pertanyaan sesuai dengan pendapatnya. 
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Keuntungan kuesioner: 

a.   Tidak memerlukan hadirnya peneliti, 

b.   Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden, 

c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu 

senggang responden. 

d. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-malu menjawab. 

e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang 

benar-benar sama. 

2.6.1 Skala Pengukur 

Skala pengukur merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan 

data dari pengukuran suatu variabel. (Muslimin, 2002:28). Terdapat beberapa teknik 

penyusunan skala yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu: 

1. Skala Likert, Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang sering disebut sebagai 

variabel penelitian. 

2.  Skala Guttman, adalah skala kumulatif. Skala ini dikembangkan oleh Louis Guttman. Jika 

seseorang mengiyakan pertanyaan atau pertanyaan yang berbobot lebih berat, maka ia 

juga akan mengiyakan pertanyaan atau pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. 

3.   Skala Diferensial Semantik/skala perbedaan semantic berisikan serangkaian karakteristik 

bipolar (dua kutup). Seperti panas-dingin, baik-tidak baik, dan sebagainya. Karakteristik 

bipolar tersebut mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek, yaitu: 

a. Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, 

b.Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek.  

c. Aktivitas, yaitu tingkat gerakan suatu objek. 

 Contoh: Baik            Buruk 

     5 4 3 2 1  

4. Rating Scale, adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif. Bentuk rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran 

sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala/fenomena lainnya. 
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5. Skala Thurstone, meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari 

beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya 

setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilainya tidak 

diketahui responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang 

dipilih oleh responden mengenai kuesioner tersebut. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan skala diatas, dalam hal ini peneliti menggunakan skala 

pengukur dengan skala likert. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur menjadi dimensi, dimensi 

dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-

indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan 

titik tolak untuk membuat item instrument yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang perlu 

dijawab oleh responden. 

Tabel 2.1 Contoh skala likert 

Pertanyaan SS S KS TS STS 

      

 

Keterangan: 

SS:    Sangat Setuju, 

S:      Setuju, 

KS:   Kurang Setuju, 

TS:   Tidak Setuju, dan 

STS: Sangat Tidak Setuju. 

2.6.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 

2005:45). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. 

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df) = n, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Suatu indikator dikatakan 



Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-30 

 

valid, apabila df = 100 dan � = 0.05, maka r tabel = 0.195 dengan ketentuan (Ghozali, 

2005:45).  

Hasil rhitung > rtabel (0.195) = valid 

Hasil rhitung < rtabel (0.195) = tidak valid 

Hasil validitas dapat dilihat pada output Alpha Cronbach’s pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation. Bandingkan nilai Corrected Item-Total Correlation dengan hasil perhitungan r 

tabel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif, maka butir pernyataan atau indicator tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2005:45). 

2.6.3 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk (Ghozali, 2005:41). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan 

dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing 

pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator ini acak, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak reliable (Ghozali, 2005:42). 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja. Disini 

pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah 

Alpha Cronbach’s. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Ghozali, 2005:42): 

Hasil Alpha Cronbach’s > 0.60 = reliabel   

Hasil Alpha Cronbach’s < 0.60 = tidak reliabel    

2.6.4 Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Dalam multi regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan 

nol (Ghozali, 2005). 

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance 
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mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan untuk variabel bebas 

lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/tolerance). Nilai Cutoff yang sering dipakai untuk menjelaskan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF  10 (Ghozali, 2005).  

2.6.5 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji r mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid (Ghozali, 2005). 

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data regional adalah normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). 
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2.7 ANALISIS FAKTOR  

2.7.1 Definisi Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan teknik analisis yang menyangkut interdependensi antar variabel 

yang pada dasarnya mencoba melakukan penyederhanaan permasalahan untuk memudahkan 

interpretasi melalui penggambaran pola hubungan ataupun reduksi data. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi struktur yang terdapat di dalam set variabel terobservasi. Proses 

analisis faktor ini juga mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah 

variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau 

beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. 

Analisis faktor sudah cukup lama diperhatikan yaitu kurang lebih pada tahun 1927-1930 oleh 

Spearman dan dikembangkan lebih lanjut oleh Thurstone pada tahun 1935. Analisis faktor 

baru dapat digunakan secara praktis setelah adanya computer dan paket perangkat lunak 

statistik multivariate karena kompleksitas perhitungan analisis.  

2.7.2 Tujuan Analisis Faktor 

Tujuan yang hendak dicapai dengan analisis faktor adalah meringkas informasi yang 

terkandung dalam sejumlah variabel awal menjadi sebuah set faktor yang hanya terdiri dari 

beberapa faktor saja. Jadi dengan analisis faktor akan dapat diketahui faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh dan sejumlah variabel yang bersifat bias antara satu dan lainnya. 

Selanjutnya analisis dapat menetapkan sebuah “faktor loading” (muatan) dari setiap variabel 

ke dalam setiap faktornya. 

Selain itu juga, analisis faktor bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel dengan melakukan uji korelasi. Jika korelasi dilakukan antar variabel, analisis 

tersebut dinamakan R Factor Analysis. Namun jika korelasi dilakukan antara responden atau 

sampel, analisis disebut Q Factor Analysis. Setelah melakukan korelasi, dilakukan proses 

membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah 

variabel tertentu. 
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2.7.3 Fungsi Analisis Faktor 

Fungsi umum analisis faktor antara lain (Dillon & Goldstein, 1984): 

a. Mereduksi jumlah variabel yang banyak untuk pengolahan data selanjutnya dengan cepat 

mempertahankan informasi awal yang terkandung dalam variabel sebanyak mungkin. 

b. Memberikan perbedaan kualitatif dan kuantitatif data, misalnya mengenai jumlah dan 

karakteristik dimensi yang mendasari variasi set variabel. 

c.  Digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif yang 

terdapat didalam data. 

Fungsi analisis faktor yang lebih terperinci adalah sebagai berikut (Hair et,al, 1992): 

1. Mengidentifikasi set dimensi yang tersembunyi didalam himpunan variabel yang besar 

(dinamakan analisis faktor R). 

2. Klasifikasi: mengelompokkan objek kedalam kelompok yang berbeda (dinamakan analisis 

faktor Q). 

3. Menyeleksi variabel-variabel yang tepat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, 

misalnya untuk analisis regresi, korelasi atau diskriminan. 

4.  Scaling transformasi data yang akan menjadi skor faktor, yaitu membentuk set variabel 

baru yang berukuran lebih kecil dari pada set variabel awal untuk digunakan dalam 

analisis selanjutnya. 

5. Transformasi sistem ruang untuk memperoleh variabel-variabel yang independen 

(orthogonal). 

2.7.4 Jenis-jenis Metoda Analisis Faktor 

Beberapa teknik analisis faktor antara lain: 

a.  Analisis komponen utama (principle components analysis). 

b. Analisis faktor umum (common factor analysis), ada beberapa metoda (Dillon & Goldsten, 

1984. Hair, et,al., 1992. Norusis, 1994. Rummel, 1970): 

1. Analisis faktor utama (principle factor analysis). 

2. Analisis alfa (alfa analysis). 

3. Image factor analysis. 

4. Cononical factor analysis. 

5. Analisis kemungkinan maksimum (maximum likelihood analysis). 

6. Principal-axis factoring. 
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7. Unweighted least-square, dan lain-lain. 

Pada umumnya teknik-teknik tersebut memberikan hasil yang hampir sama. Namun 

perbedaan utama antar teknik tersebut adalah asumsi tentang data. Analisis komponen utama 

mengasumsikan variasi data tidak terbagi, sedangkan analisis faktor umum mengasumsikan 

variasi data dapat dibedakan menjadi bagian umum (common) dan bagian unik (unique). 

2.7.5 Beberapa Definisi Dalam Analisis Faktor 

a. Komunalitas yaitu jumlah variasi variabel Xi yang bersifat “common” dengan (m-1) 

variabel lainnya. 

b.   Matriks korelasi yaitu tabel yang menunjukan hubungan antar semua variabel. 

c.  Nilai ergen (skor latent) yaitu jumlah kuadrat untuk satu faktor yang menyatakan jumlah 

variansi yang dijelaskan oleh suatu faktor. 

d. Variansi data, total variansi data dalam suatu matriks dapat dipandang terdiri dari dua 

komponen, yaitu: 

1.   Komunitas, 

2. Variansi unik adalah komponen variansi Xi dalam matriks m variabel yang tidak 

bersifat “common” dengan (m-1) variabel lainnya. Total variansi variabel yang telah 

distandarisasikan adalah 1, sehingga h2j + u2j = 1. 

Terminologi lain komponen variansi adalah variansi spesifik, reliable variance dan 

kesalahan acak: 

a. Variansi spesifik variabel Xi adalah bagian variansi unik yang bersifat reliable 

(reproducible). 

b. Reliabilitas atau reliable variance variabel Xi variansi umum + variansi spesifik. 

c. Kesalahan acak variabel Xi adalah bagian variansi unik yang tidak reliable (tidak 

reproducible). 

e.  Faktor, kombinasi linier variabel awal yang menggambarkan dimensi yang membangun set 

variabel awal. 

f.  Factor loadings, korelasi antara variabel dengan faktornya masing-masing. Kuadrat faktor 

loading menyatakan persentase variansi dalam variabel awal yang dijelaskan oleh satu 

faktor. 

g.   Matriks factor, tabel yang menampilkan faktor loading semua variabel pada tiap faktor. 
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h. Skor factor, nilai baru yang diestimasi oleh analisis faktor untuk setiap objek yang 

merepresentasikan derajat objek tersebut pada gabungan nilai variabel pada faktor 

tersebut. 

2.7.6 Tahapan-tahapan Analisis Faktor  

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data analisis faktor adalah sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

  

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tahapan penelitian menggunakan analisis faktor 

Penjelasan dari masing-masing tahap: 

Tahap 1: Masalah Penelitian. 

Variabel yang dipilih adalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan data mentah 

variabel ini diasumsikan merupakan hasil pengukuran metrik. Untuk kasus khusus, variabel 

dummy (berkode 0-1) dapat digunakan meskipun dikategorikan sebagai data nonmetrik. 

Masalah Penelitian 

Variabel mana yang dilibatkan 
Berapa banyak variabel 
Bagaimana variabel diukur 
 

Matriks Korelasi  

R atau Q 

Ekstraksi Faktor  

Jumlah faktor 
Metoda 

Matriks Faktor Sebelum 
Rotasi 

Jumlah Faktor 

Matriks Faktor Setelah 
Rotasi 

Interpretasi Faktor 

Skor Faktor 

Untuk analisis lebih lanjut 
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Sampel umumnya berukuran tidak kurang dari 50 observasi dan akan lebih baik jika lebih dari 

100 observasi. 

Tahap 2: Input Data 

Matriks data mentah nxp (n objek dan p variabel) diubah menjadi matriks kovariansi atau 

matriks korelasi. 

• Kovariansi antara Xi dan Yi diberikan contoh: 

∑ −= iixy YX
n

C
1

 

• Korelasi rxy antara Xi dan Yi diberikan oleh: 
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• Dalam bentuk matriks 
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−
= SDD
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• Perbandingan penggunaan antara matriks korelasi dan matriks kovariansi sebagai input data 

dituliskan sebagai berikut: 

- Pada umumnya pendekatan yang digunakan adalah menggunakan matriks korelasi. 

Alasan utama adalah karena variabel-variabel yang diukur mempunyai unit dan skala 

pengukuran yang berbeda. Penggunaan matriks korelasi menghilangkan perbedaan yang 

diakibatkan oleh mean dan disperse variabel (data distandarisasi). Jadi variabel yang 

tadinya mempunyai skala dan satuan yang berbeda siap untuk dibandingkan. 

- Pendekatan dengan matriks kovariansi lebih jarang digunakan, walaupun input ini 

memberikan beberapa keuntungan, antara lain adalah sifat-sifat sampling PC-PC yang 

diperoleh dari matriks kovariansi lebih dapat ditelusuri. 

- Pembatasan penggunaan input matriks kovariansi adalah variabel-variabel yang diukur 

tidak boleh mempunyai perbedaan variansi yang sangat besar. Jika demikian halnya 

maka input korelasi harus digunakan dengan menstandarisasi data terlebih dahulu. 

• Matriks Korelasi 

Terdapat dua pendekatan dalam pembuatan matriks korelasi, yaitu: 

1. Analisis tipe R. Matriks korelasi dan variabel. 

2. Analisis tipe Q. Matriks korelasi dan responden. 
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Catatan: Analisis tipe Q tidak sering digunakan karena kesulitan dalam perhitungan. Selain 

itu fungsinya dapat digantikan oleh analisis klaster. 

Contoh matriks data mentah, sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Contoh matriks data mentah 

Variabel 

Objek X1 X2 … Xp 

O1 1    

O2  1   

…   1  

On    1 

Untuk analisis komponen utama, angka didalam diagonal matriks korelasi menyatakan 

variansi total sehingga nilainya = 1, sedangkang untuk analisis faktor umum menyatakan 

komunitas (jumlah common variance). Nilai tiap entri tersebut dihitung dengan menggunakan 

rumus diatas. 

• Pengujian matriks korelasi Barlett’s Test of Sphericity 

- Asumsi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariate. 

- Barlett’s Test of Sphericity menguji hipotesis bahwa matriks korelasi adalah matriks 

identitas. Jika hipotesis bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas diterima, maka 

penggunaan analisis faktor perlu dipertimbangkan (model faktor yang digunakan tidak 

sesuai). 

- Koefisien korelasi parsial: indikator untuk menunjukan kekuatan hubungan antar 

variabel. 

- Jika variabel-variabel tergabung dalam faktor bersama, maka koefisien korelasi parsial 

antar pasang variabel seharusnya kecil jika efek linier dari variabel lain dihilangkan. 

- Korelasi parsial merupakan estimasi korelasi antar faktor unik dan seharusnya 

mendekati nol agar asumsi analisis faktor terpenuhi. 

- Negatif, dan koefisien korelasi parsial adalah anti image correlation. 

- Jika proporsi nilai koefisien yang besar adalah tinggi (dalam anti anti image correlation 

matriks). Maka penggunaan Analisis Faktor perlu dipertimbangkan kembali. 
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Ukuran kecukupan sampling: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

- KMO merupakan indeks untuk membandingkan besarnya koefisien korelasi amatan 

dengan besarnya koefisien parsial. 

- Rumus KMO 

      
∑∑ ∑∑

∑∑
+

=
ijij

ij

rr

r
KMO

22

2

untuk i≠ j 

Keterangan: 

rij = koefisien korelasi sederhana antara variabel i dan variabel j. 

aij = koefisien korelasi parsial antara variabel i dan variabel j. 

- Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial antar pasangan variabel adalah kecil 

dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka ukuran KMO mendekati 

1. 

- Nilai ukuran KMO yang kecil mengidentifikasikan bahwa penggunaan analisis faktor 

perlu dipertimbangkan. 

- Kaiser (1974) mencirikan KMO sebagai berikut: 

1. Marvelous (0.90) 

2. Meritorious (0.80) 

3. Middling (0.70) 

4. Mediocre (0.60) 

5. Miserable (0.50) 

6. Unacceptable (< 0.50) 

- Ukuran kecukupan sampling dapat dihitung untuk tiap variabel individual. 

Rumusan ukuran kecukupan sampling untuk variabel i. 

∑∑ ∑∑
∑∑

+
=

ijij

ij

rr

r
MSA

22

2

 untuk i≠ j 

- Dalam SPSS, ukuran kecukupan sampling untuk tiap variabel ditampilkan dalam 

diagonal pada anti image correlation matriks. 

- Jika ukuran MSA untuk variabel adalah kecil, maka variabel tersebut perlu 

dipertimbangkan untuk di eliminasi. 
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Tahap 3: Model Faktor 

Model faktor dipilih berdasarkan tujuan analisis serta pengetahuan analisis tentang variansi 

data untuk menentukan apakah analisis komponen utama atau analisis faktor umum yang akan 

digunakan. 

Metoda dalam menentukan jumlah faktor: 

1. Eksploratory 

Bila teknik analisis faktor yang digunakan tanpa terlebih dahulu menentukan batasan-

batasan awal dalam perkiraan jumlah komponen atau faktor yang akan diekstraksi. 

2. Confirmatory 

Bila seorang analis menggunakan analisis faktor untuk menguji hipotesis yang berkaitan 

dengan pengelompokan variabel atau jumlah faktor. 

Tahap 4: Ekstraksi Faktor 

Ekstraksi faktor adalah tahap yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah faktor dari data 

yang ada. Untuk mengekstraksi faktor dikenal dua metoda rotasi, yaitu: 

1. Orthogonal Factors: ekstraksi faktor dengan cara merotasikan sumbu faktor yang 

kedudukannya saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan rotasi ini, 

maka setiap faktor independen terhadap faktor lain karena sumbunya saling tegak lurus. 

Orthogonal Factors Solution digunakan bila analisis bertujuan untuk mereduksi jumlah 

variabel tanpa mempertimbangkan seberapa berartinya faktor yang diekstraksi. 

2. Oblique Factors: ekstraksi faktor dilakukan dengan merotasikan sumbu faktor yang 

kedudukannya saling membentuk sudut dengan besar sudut tertentu. Dengan rotasi ini 

maka korelasi antar faktor masih diperhitungkan karena sumbu faktor tidak saling tegak 

lurus satu dengan yang lainnya. Oblique Factors Solutions digunakan untuk memperoleh 

jumlah faktor yang secara teoritis cukup berarti. 

Kriteria untuk menentukan jumlah faktor yang diekstraksi: 

• Kriteria Latent Rool: jumlah kuadrat dalam suatu kolom. (menentukan jumlah variansi 

yang diterangkan oleh suatu faktor). 

Dalam analisis komponen, hanya faktor yang nilai akar latennya > 1 yang dianggap 

signifikan. Sedangkan dalam analisis faktor umum akar laten yang dimiliki suatu faktor 

lebih rendah (bahkan cukup dengan bila nilainya positif) dari pada analisis komponen. 
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• Kriteria Apriori 

Analisis sudah memiliki hipotesis awal tentang jumlah faktor yang akan diekstraksi. 

• Kriteria Persentasi Variansi 

Pendekatan dimana persentase kumulatif variansi yang diekstraksi oleh faktor-faktor 

terpilih merupakan kriteria. 

• Kriteria Scree Tail 

Dalam analisis komponen, faktor yang dieksrtraksi mencakup variansi common dan 

unique. Pendekatan scree tail digunakan untuk mengidentifikasi jumlah faktor optimum 

yang dapat diekstraksi sebelum variansi unique mulai mendominasi struktur variansi 

common. Pada kurva latent root terhadap jumlah faktor, titik dimana kurva mulai bergerak 

lurus merupakan indikasi dari jumlah faktor maksimum yang diektraksi. 

Tahap 5: Matriks Faktor Sebelum Dirotasi 

Matriks faktor sebelum dirotasi yang digunakan untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan 

pengelompokan variabel kedalam sejumlah faktor yang teah diekstraksi. Matriks ini 

merangkum informasi mengenai bobot variabel kedalam setiap faktor. Informasi yang 

terkandung didalam matriks ini belum dapat digunakan untuk menginterpretasikan dengan 

jelas mengenai pengelompokan variabel dalam setiap faktor karena bobot masing-masing 

variabel pada setiap faktor belum jauh berbeda. Matriks faktor ini harus dirotasikan agar 

diperoleh bobot variabel yang mudah untuk diinterpretasikan. 

Tahap 6: Matriks Faktor Setelah Dirotasi  

Matriks faktor setelah dirotasi dapat mempermudah interpretasi dalam menentukan variabel-

variabel mana saja yang tercakup dalam suatu faktor. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk 

mengetahui relevansi variabel dalam penelitian yang dilakukan. Metoda yang digunakan 

untuk merotasikan faktor pada penelitian ini adalah Metoda Varimax. Rotasi ini adalah rotasi 

yang paling umum digunakan dalam analisis faktor. Metoda ini bertujuan untuk merotasi 

faktor awal hasil ekstraksi sehingga pada akhirnya diperoleh hasil rotasi dimana dalam suatu 

kolom nilai yang ada sebanyak mungkin mendekati nol. Hal ini berarti dalam setiap faktor 

tercakup sesedikit mungkin variabel. 
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Tahap 7: Menentukan Skor Faktor 

Skor faktor adalah: 

• Ukuran yang menyatakan representasi suatu variabel oleh masing-masing faktor. 

• Merupakan data mentah bagi analisis lanjutan seperti analisis regresi dan diskriminan. 

• Menunjukan bahwa suatu data memiliki karakteristik khusus yang direpresentasikan oleh 

faktor. 

• Merupakan ukuran komposisi untuk setiap faktor pada masing-masing objek. 

• Menunjukan derajat skor tiap individu (objek) pada masing-masing faktor. 

• Digunakan untuk menggantikan himpunan variabel asal dengan himpunan variabel 

komposit yang baru yang jumlahnya lebih sedikit. 
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2.8 ANALISIS MULTIVARIAT  

Analisis Multivariat (Multivariat Analysis) merupakan salah satu jenis analisis statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dimana data yang digunakan berupa banyak peubah bebas 

(independen variabels) dan juga banyak peubah terikat (dependen variabels). Analisis Regresi 

Linear Ganda atau sering disebut juga Analisis Multiple Regression Linear merupakan 

perluasan dari Simple Regression Linear (Regresi Linear Sederhana). Pada analisis ini bentuk 

hubungannya adalah beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Misalkan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan tekanan darah sistolik (variabel Y) analisis 

dilakukan dengan melibatkan kadar glukosa darah (variabel X1), kadar kolesterol darah (X2) 

dan Berat Badan (X3). Perbedaan dengan analisis-analisis statistik yang lain adalah bahwa 

jumlah peubah tak bebas pada analisis statistik lain, seperti analisis regresi ganda, terdiri dari 

hanya satu peubah misalnya (Y) tetapi pada analisis multivariat, peubah terikat dapat 

berjumlah lebih dari satu (misalnya Y1, Y2, …. Yq). Dalam penelitian kedokteran dan 

kesehatan seperti studi epidemiologi, klinik (prognosis, diagnosis dan lain-lain) banyak 

menggunakan model multivariat seperti untuk mencari faktor paling dominan (variabel bebas) 

mempengaruhi variabel terikat. Secara sederhana model persamaan regresi ganda 

digambarkan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn + e 

Dimana:  

Y = variabel terikat (misalnya: tekanan darah sistolik)  

a = intercept (perkiraan besarnya rata-rata Y ketika kenaikan nilai X = 0)  

b  = slope (perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah 

satu unit pengukuran)  

X  = masing-masing kadar glukosa darah, kadar kolesterol darah dan berat badan  

e  = nilai kesalahan (error) yaitu selisih antara nilai Y individual yang teramati dengan 

nilai Y sesungguhnya pada titik X tertentu.  

Beberapa tools (alat) analisis data multivariat pada penelitian kesehatan yaitu :  

•  EGRET 1990  

• MYSTAT  

• SYSTAT  

• MULTR 1989 (Public Domain)  
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• BMDP/PC 1990  

• SAS versi 6.04/8.0  

• SPSS versi 15 dan 17 (terbaru)  

• STATA 7.0  

• PLS  

• LISREL dan lain-lain.  

Kelebihan teknik multivariat adalah teknik yang kuat untuk menyingkirkan berbagai variabel 

luar sedangkan kelemahannya adalah :  

• Interpretasinya sering sulit dan tidak natural.  

• Sulit digeneralisasi dalam keadaan nyata.  

• Hasilnya sangat dipengaruhi oleh pemilihan variabel yang dimasukkan kedalam formula.  

• Membutuhkan jumlah subyek yang besar terutama apabila jumlah variabel independennya 

banyak.  

• Seringkali terlalu banyak asumsi.  

2.8.1 Kegunaan Regresi Linier Ganda 

Untuk menentukan  model yang paling sesuai menggambarkan faktor-faktor yang terkait 

dengan variabel dependen (terikat). Model Regresi Ganda dapat berguna untuk dua hal, yaitu :  

1.Prediksi, memperkirakan variabel dependen dengan menggunakan informasi yang ada pada 

sebuah atau beberapa variabel independen. Misalnya kita melakukan analisis variabel 

independen kadari glukosa darah, kadar kolesterol darah dan berat badan dihubungkan 

dengan tekanan darah sistolik. Dari hasil regresi, seseorang individu dapat diperkirakan 

tekanan darahnya pada kadar glukosa, kolesterol dan berat badan tertentu.  

2.Estimasi, mengkuantifikasi hubungan sebuah atau beberapa variabel independen dengan 

sebuah variabel dependen. Difungsi ini regresi dapat digunakan untuk mengetahui variabel 

independen apa saja yang berhubungan dengan variabel dependen. Difungsi ini regresi 

dapat digunakan untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berhubungan dengan 

variabel dependen. Selain itu kita dapat mengetahui seberapa besar hubungan masing-

masing variabel independen dengan dependen setelah memperhitungkan/mengontrol 

variabel independen lainnya. Dari analisis tersebut dapat diketahui variabel mana yang 

paling besar pengaruhnya/dominan mempengaruhi variabel dependen, yang ditujukan dari 

nilai koefisien regresi (b) yang sudah distandarisasi yaitu nilai beta.  
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2.8.2 Pemodelan 

Maksud dari dilakukannya pemodelan pada regresi linear ganda adalah untuk memperoleh 

kandidat variabel yang sesuai dapat menjelaskan atau menggambarkan variabel dependen 

sesungguhnya dalam populasi.  

Langkah-langkah pemodelan regresi linear ganda, yaitu:  

1. Melakukan analisis Bivariat untuk menentukan kandidat model. Masing-masing variabel 

independen dihubungkan dengan variabel dependen. Bila hasil uji bivariat diperoleh nilai p 

< 0,25 maka variabel tersebut masuk dalam model. 

2. Lakukan analisis secara bersamaan, ada 5 (lima) metode pemilihan variabel independen 

yang sering dipakai pada aplikasi SPSS, yaitu:  

a. ENTER, memasukkan semua variabel independen dengan serentak satu langkah tanpa 

melewati kriteria kemaknaan statistik tertentu.  

b. FORWARD, memasukkan satu persatu variabel dari hasil pengkorelasian variabel dan 

memenuhi kriteria kemaknaan statistik untuk masuk kedalam model, sampai semua 

variabel yang memenuhi kriteria tersebut masuk kedalam model. Variabel yang masuk 

pertama kali adalah variabel yang mempunyai korelasi parsial terbesar dengan variabel 

dependen. Versi SPSS mensyaratkan kriteria variabel yang dapat masuk P-In (PIN) 

adalah 0,05 artinya variabel dapat masuk model bila variabel mempunyai nilai p < 0,05.  

c. BACKWARD, memasukkan semua variabel kedalam model tetapi kemudian satu persatu 

variabel independen dikeluarkan dari model berdasarkan kriteria kemaknaan statistik 

tertentu. Variabel yang pertama dikeluarkan adalah variabel yang memiliki korelasi 

parsial terkecil dengan variabel dependen. Kriteria pengeluaran (P-Out/POT) adalah 

0,10 artinya variabel yang mempunyai nilai p ≥  0,10 dikeluarkan dari model.  

d. STEPWISE, merupakan kombinasi antara metode Forward dan Backward. Dimulai 

dengan pemasukan satu persatu variabel independen hasil pengkorelasian dimasukkan 

ke dalam model dan dikeluarkan dari model dengan kriteria tertentu. Variabel yang 

pertama masuk adalah variabel yang memiliki korelasi parsial terbesar (lihat metode 

forward). Selanjutnya setelah masuk, variabel pertama ini diperiksa lagi apakah harus 

dikeluarkan dari model menurut kriteria pengeluaran seperti metode backward.  

e. REMOVE, mengeluarkan semua variabel independen dengan serentak satu langkah, 

tanpa melewati kriteria kemaknaan statistik tertentu.  
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3. Melakukan diagnostik regresi linear sampai dengan multivariat regresi linier ganda.  

a. Melakukan pengujian terhadap kelima asumsi (E-F-B-S-R)  

b. Melakukan uji asumsi klasik (MHINL)  

4. Melakukan analisis interaksi. Setelah memperoleh model yang memuat  variabel-variabel 

penting. Maka langkah selanjutnya adalah memeriksa adanya interaksi antar variabel 

independen. Interaksi merupakan keadaan dimana hubungan antara satu variabel 

independen dengan dependen berbeda menurut tingkat variabel independen yang lain 

(Interaction : may be defined as a condition that exists when the relationship of interest 

varies according to the level (i.e. Value) of one or more covariates).  

5. Penilaian reliabilitas model. Model yang sudah terpilih perlu dicek reliabilitasnya dengan 

cara membagi (split) sampel kedalam dua kelompok. Lalu dibandingkan antara model 1 

dan 2, bila hasilnya sama atau hampir sama maka model regresi reliabel. Bila model 

reliabel maka seluruh sampel dapat digunakan untuk pembuatan model. Sampai dengan 

multivariat regresi logistik dummy.  

Pada regresi linear sederhana estimasi R2 cenderung terlalu tinggi (over estimate), maka untuk 

memperoleh ketepatan digunakan nilai adjusted R2 (Ra
2) dirancang untuk mengurangi bias 

tersebut dihitung dengan cara :  

Ra
2 = R2 - 

1

)1( 2

−−
−
PN

RP
 

Dengan P adalah banyaknya variabel bebas secara matematis R2 dan Ra
2 dapat dirumuskan 

dengan:  

R2 = 1 - 
SquaresTotalSumof

fSquaressidualSumoRe
 

R2 = 1 - 
)1/(Re

)1/(Re

−
−−

NfSquaressidualSumo

PNfSquaressidualSumo
 

2.8.3 Uji Asumsi Klasik 

Ada 5 uji kelayakan sesuai model multivariat, yaitu :  

1. UJI MULTIKOLINEARITAS  

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel bebas dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance dari masing-masing variabel bebas 
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terhadap variabel terikat. Yang baik adalah tidak terjadi korelasi yang biasa disebut non 

multikolinearitas.  

Menurut Santoso (2001: 203) pedoman untuk mendeteksi multikolinearitas adalah:  

a. Besar VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance  

- Mempunyai Nilai VIF ± 1  

- Mempunyai angka Tolerance ± 1  

- Atau Tolerance = 1/VIF dan VIF = 1/Tolerance  

- Dan apabila Nilai VIF > 5 dipastikan terjadi Multikolinearitas  

(Untuk menilai VIF dan Tolerance dilihat pada tabel Coefficients).  

b. Besar korelasi antar variabel independennya bebas multikolinearitas  

- Koefisien korelasi harus lemah ( <0,5)  

- Jika ada nilai r >0,5 harus dikeluarkan dari model.  

(Untuk menilai koefisien korelasi dilihat pada tabel Coefficients Correlations).  

Tabel Dummy Hasil uji Multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Dummy hasil uji multikolinearitas 

No Variabel Bebas VIF Keterangan 

1   Non multikolinearitas 

Dan seterusnya    

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Santoso (2001:208), tujuan dari uji ini adalah melihat apakah ada ketidaksamaan 

varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain dari tabel ANOVA. Gujarati 

(1999), suatu variabel dinyatakan terjadi heteroskedastisitas apabila memiliki probabilitas < 

0,5. Sebaliknya dinyatakan terjadi homoskedastisitas (yang diharapkan) apabila memiliki 

probabilitas > 0,5. Santoso (2001:208).  

Untuk menilainya berdasarkan grafik scatter plot dimana:  

- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar (secara acak) di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas,  

- Jika ada pola tertentu serta titik-titik yang membentuk pola tertentu diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu y maka terjadi heteroskedastisitas. 
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Tabel Dummy Hasil Uji Heteroskedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Dummy hasil uji heteroskedastisitas 

No Variabel Bebas P Keterangan 

1   Homoskedastisitas 

Dan seterusnya    

3. Uji Independensi (Autokorelasi)  

Menurut Sutanto (2001) suatu keadaan dimana masing-masing nilai Y bebas satu sama lain. 

Jadi nilai dari tiap-tiap individu saling berdiri sendiri. Tidak diperbolehkan nilai observasi 

yang berbeda yang diukur dari satu individu diukur dua kali. Untuk mengetahui asumsi ini 

dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

-  Bila nilai durbin antara -2 s.d. +2 berarti asumsi independensi terpenuhi  

- Bila nilai durbin dibawah -2 dan diatas. +2 berarti asumsi independensi tidak terpenuhi  

(Untuk menentukan uji ini dapat dilihat pada output regresi linear ganda tabel Model 

Summary kolom Durbin-Watson).  

4. Uji Normalitas  

Uji normalitas atau kenormalan digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi variabel-

variabel bebas dan terikat adalah normal. Menurut Santoso (2001:212) normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat sebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Normal P-Plot 

of Regression Standarized Residual. Suatu model dikatakan memenuhi asumsi normalitas 

apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.  

Dapat pula dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square terhadap nilai standar residual 

hasil persamaan regresi. Bila probabilitas hasil uji chi Square < 0,05 (5%) maka data 

terdistribusi normal dan jika sebaliknya maka data terdistribusi tidak normal. Sebagai contoh, 

hasil pengujian menunjukkan nilai chi square sebesar 7,583 (probabilitas sebesar 0,005) yang 

berarti nilai residual data terdistribusi secara normal. Contoh ini dapat dilihat pada hal. 40 kol. 

Linear by Linear Association (buku 1).  

Santoso (2001) cara lain untuk mendeteksi kenormalan sebaran data adalah uji Kolmogorov 

Smirnov dimana nilai p dibanding dengan nilai alpa. Jika nilai p > alpa berarti data tersebar 

normal.  
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5. Uji Linearitas  

Untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan bersifat linear atau tidak dapat dideteksi 

dengan melihat scatter plot antara standar residual dengan prediksinya. Sebagai contoh, 

apabila hasil pengujian menunjukkan scatter plot tidak membentuk pola tertentu sehingga uji 

asumsi linearitas memenuhi persyaratan.  

Cara lain untuk mengetahui asumsi linearitas adalah dari uji ANOVA (overall F test) bila 

hasilnya signifikan (p < alpa) maka model berbentuk linear. 

2.9 PENELITIAN KUALITATIF DAN PENELITIAN KUANTITATI F 

Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 

pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan 

memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang 

sulit untuk dipahami secara memuaskan. 

Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu 

prosedur penelitian yng menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasil kan uraian 

yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan 

sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. 

Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang 

sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar, 1996 dalam Basrowi dan Sukidin, 

2002: 2). 
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2.9.1 Konsep dan Ragam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miler (1986: 9)  pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan 

kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu 

dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu 

pengamat pengamat mulai mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga dan seterusnya. 

Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, kemudian peneliti menyatakan bahwa 

penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, 

rata-rata dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan 

diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas. 

Di pihak lain kualitas menunjuk pada segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum 

atau jumlah tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif 

tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Pemahaman 

yang demikian tidak selamanya benar, karena dalam perkembangannya ada juga penelitian 

kualitatif yang memerlukan bantuan angka-angka seperti untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena maupun gejala yang diteliti. 

Dalam perkembangan lebih lanjut ada sejumlah nama yang digunakan para ahli tentang 

metodologi penelitian kualitatif (Noeng Muhadjir. 2000: 17) seperti : interpretif grounded 

research, ethnometodologi, paradigma naturalistik, interaksi simbolik, semiotik, heuristik, 

hermeneutik, atau holistik, yang kesemuanya itu tercakup dalam klasifikasi metodologi 

penelitian postpositivisme phenomenologik interpretif. 

Berdasarkan beragam istilah maupun makna kualitatif, dalam dunia penelitian istilah 

penelitian kualitatif setidak-tidaknya memiliki dua makna, yakni makna dari aspek filosofi 

penelitian dan makna dari aspek desain penelitian. 

Pengertian penelitian kualitatif lainnya: 

“Qualitative research is a loosely defined category of research designs or models, all of 

which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of 

descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio- 

and videotapes and other written records and pictures or films.” –Judith Preissle 
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Penelitian kualitatif juga disebut dengan: interpretive research, naturalistic research, 

phenomenological research (meskipun ini disebut sebagai jenis dari penelitian kualitaif yang 

dipakai penelitian deskriptif). 

2.9.2 Perbedaan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif 

Penelitian untuk membuktikan atau menemukan sebuah kebenaran dapat menggunakan dua 

pendekatan, yaitu kantitatif maupun kualitatif. Kebenaran yang di peroleh dari dua 

pendekatan tersebut memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. 

Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekwensi tinggi sedangkan pada 

pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Kebenaran 

dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat nomothetik dan dapat digeneralisasi 

sedangkan hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat ideographik, tidak dapat 

digeneralisasi. 

Hasil analisis penelitian kualitatif naturalistik lebih bersifat membangun, mengembangkan 

maupun menemukan terori-teori sosial sedangkan hasil analisis kuantitatif cenderung 

membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah ada. 

Diadaptasi dari Cook and Reichardt (1979) 

Tetapi kesimpulan di sini masih terdapat dikotomi karena tidak menerangkan karakter khusus 

dari masing-masing jenis penelitian. 

Metode Kuantitatif menggunakan angka-angka dan data staistik, seperti: experiments, 

correlational studies using surveys & standardized observational protocols, simulations, 

supportive materials for case study. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat ilmiah dan juga sistematis 

sebagaimana penelitian kuantitatif sekalipun dalam pemilihan sample tidak seketat dan 

serumit penelitian kuantitatif. Dalam memilih sample penelitian kualitatif menggunakan 

teknik non probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sample yang tidak didasarkan pada 

rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan pada 

jangkauan dan kedalaman masalah yang ditelitinya. 
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Lebih lanjut pada penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu 

populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun 

kelompok sehingga keberlakukan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok 

yang sedang diteliti tersebut. 

Perbedaan Antara Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 

Kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik 

untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting agar dapat dicapai hasil yang akurat 

dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbedaan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu: 

a. Konsep yang berhubungan dengan pendekatan 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu 

(dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan 

dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada 

kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat praktis. 

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan 

variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi variable masing-

masing. Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil 

penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. 

Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa dan pengujiannya yang 

kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan 

formula statistik yang akan digunakan. Juga, pendekatan ini lebih memberikan makna dalam 

hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan dan 

kulturalnya. 

b. Dasar Teori 

Jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka dasar teori sebagai pijakan ialah adanya 

interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsir berdasarkan pada budaya 

yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis universal dari gejala yang sedang 
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diteliti. Pada mulanya teori-teori kualitatif muncul dari penelitian-penelitian antropologi , 

etnologi, serta aliran fenomenologi dan aliran idealisme. Karena teori-teori ini bersifat umum 

dan terbuka maka ilmu social lainnya mengadopsi sebagai sarana penelitiannya. 

Lain halnya dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini berpijak pada apa yang disebut 

dengan fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviourisme dan empirisme yang 

intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat kongkrit, uji empiris dan fakta-fakta yang 

nyata. 

c. Tujuan 

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan 

pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai 

“grounded theory research”. Sebaliknya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, 

membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variable, memberikan deskripsi statistik, 

menaksir dan meramalkan hasilnya. 

d. Desain 

Melihat sifatnya, pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah / 

berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Kesimpulannya, desain hanya digunakan 

sebagai asumsi untuk melakukan penelitan, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan 

terbuka. 

Lain halnya dengan desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, desainnya 

harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Desainnya 

bersifat spesifik dan detil karena desain merupakan suatu rancangan penelitian yang akan 

dilaksanakan sebenarnya. Oleh karena itu, jika desainnya salah, hasilnya akan menyesatkan. 

Contoh desain kuantitatif: ex post facto dan desain experimental yang mencakup diantaranya 

one short case study, one group pretest, posttest design, Solomon four group design dll.nya. 

e. Data 

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-

gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan 

catatan-catatan lapangan pada jsaat penelitian dilakukan. Sebaliknya penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif datanya bersifat kuantitatif / angka-angka statistik 

ataupun koding-koding yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variable-variajbel 



Landasan Teori                                                                                                                  BAB II 

Maria Barokah 0508054                                                                                                        II-53 

 

dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, 

interval dan ratio. 

f. Sampel 

Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif 

penekanan pemilihan sample didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya. Oleh karena itu, 

ketepatan dalam memilih sample merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk 

menghasilkan penelitian yang baik. Sampel juga dipandang sebagai sample teoritis dan tidak 

representatif 

Sedang pada pendekatan kuantitatif, jumlah sample besar, karena aturan statistik mengatakan 

bahwa semakin sample besar akan semakin merepresentasikan kondisi riil. Karena pada 

umumnya pendekatan kuantitatif membutuhkan sample yang besar, maka stratafikasi sample 

diperlukan . Sampel biasanya diseleksi secara random. Dalam melakukan penelitian, bila 

perlu diadakan kelompok pengontrol untuk pembanding sample yang sedang diteliti. Ciri lain 

ialah penentuan jenis variable yang akan diteliti, contoh, penentuan variable yang mana yang 

ditentukan sebagai variable bebas, variable tergantung, varaibel moderat, variable antara, dan 

varaibel kontrol. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan pengontrolan terhadap 

variable pengganggu. 

g. Teknik 

Jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka yang bersangkutan kan menggunakan 

teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori, seperti yang dilakukan oleh para 

peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti terlibat langsung atau berbaur 

dengan yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan review terhadap berbagai 

dokumen, foto-foto dan artefak yang ada. Interview yang digunakan ialah interview terbuka, 

terstruktur atau tidak terstruktur dan tertutup terstruktur atau tidak terstruktur. 

Jika pendekatan kuantitatif digunakan maka teknik yang dipakai akan berbentuk observasi 

terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen dan eksperimen semu. Dalam 

mencari data, biasanya peneliti menggunakan kuesioner tertulis atau dibacakan. Teknik 

mengacu pada tujuan penelitian dan jenis data yang diperlukan apakah itu data primer atau 

sekunder. 
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h. Hubungan dengan yang diteliti 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak 

dengan yang diteliti. Hubungan yang dibangun didasarkan pada saling kepercayaan. Dalam 

praktiknya, peneliti melakukan hubungan dengan yang diteliti secara intensif. Apabila sample 

itu manusia, maka yang menjadi responden diperlakukan sebagai partner bukan obyek 

penelitian. 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif peneliti mengambil jarak dengan 

yang diteliti. Hubungan ini seperti hubungan antara subyek dan obyek. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan tingkat objektivitas yang tinggi. Pada umumnya penelitiannya berjangka 

waktu pendek. 

i. Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan 

akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori 

baru, contoh dari model analisa kualitatif ialah analisa domain, analisa taksonomi, analisa 

komponensial, analisa tema kultural, dan analisa komparasi konstan (grounded theory 

research). 

Analisa dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan 

dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana 

statistik, seperti korelasi, uji t, analisa varian dan covarian, analisa faktor, regresi linear 

dll.nya. 

Kesimpulan 

Kedua pendekatan tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Pendekatan kualitatif banyak memakan waktu, reliabiltasnya dipertanyakan, prosedurnya 

tidak baku, desainnya tidak terstruktur dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala 

besar dan pada akhirnya hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subyektifitas peneliti. 

Pendekatan kuantitaif memunculkan kesulitan dalam mengontrol variable-variabel lain yang 

dapat berpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Untuk menciptakan validitas yang tinggi juga diperlukan kecermatan dalam proses penentuan 

sample, pengambilan data dan penentuan alat analisanya. 

 


