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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan pustaka yang sudah 

diuraikan sebelumnya, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini tertera pada 

Ilustrasi 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Kerangka Penelitian 

Advertising 

(X1) 

 

Promosi 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Personal Selling 

(X2) 

 
Sales Promotion 

(X3) 

 
Direct Marketing 

(X4) 

 

Public Relations 

(X5) 

 

Jenis Kelamin 

(Z1) 

 

Usia 

(Z2) 

 Karakteristik 

Responden Pendidikan 

(Z3) 

 

Pekerjaan 

(Z4) 

 



26 
 

Promosi merupakan faktor penunjang keberhasilan perusahaan dalam 

memasarkan produknya karena menurut Alma (2014) tujuan utama dari kegiatan 

promosi adalah memberi informasi dan menarik perhatian yang berpengaruh 

dalam peningkatan penjualan. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan beragam 

jenisnya seperti advertising (periklanan), personal selling (penjualan pribadi), 

sales promotion (promosi penjualan), direct marketing (pemasaran langsung) dan 

public relations (hubungan masyarakat). 

Kegiatan promosi jika dilakukan perusahaan dengan gencar akan membuat 

konsumen akan semakin tertarik dan terpengaruh hingga akhirnya membeli 

produk yang dihasilkan dan ditawarkan oleh perusahaan. Sikap konsumen yang 

dibangun berbasis aktivitas promosi ini akan mendorong terbentuknya keputusan 

pembelian, sehingga melalui kegiatan promosi diharapkan perusahaan dapat 

menciptakan brand awareness (kesadaran merek) yang kemudian menarik 

konsumen untuk memutuskan jumlah produk yang akan dibeli dan membeli 

produk secara berkelanjutan. Promosi tersebut bukanlah satu-satunya alasan 

terjadinya suatu keputusan pembelian karena menurut Kotler (2007) keputusan 

pembelian ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal tersebut 

berasal dari setiap konsumen itu sendiri seperti faktor pribadi berupa jenis 

kelamin, usia, pekerjaan atau pendidikan. 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember 

2016 di 5 pasar swalayan yang berada di Kota Bandung bagian timur. Kota 
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Bandung bagian timur ditentukan sebagai lokasi penelitian karena di daerah 

tersebut terdapat pasar-pasar swalayan yang menjual produk Teh Celup Walini 

dan merupakan daerah asal produksi Teh Celup Walini. Kota Bandung juga 

merupakan lokasi yang dijadikan fokus kegiatan promosi oleh Industri Hilir Teh 

PTPN VIII. Penelitian ini juga dilakukan di Industri Hilir Teh PTPN VIII yang 

berlokasi di Jalan Raya Panyileukan No. 1 Cipadung, Cibiru, Bandung sesuai 

dengan surat keterangan penelitian yang tertera pada Lampiran 1. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei bertujuan untuk 

memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik dan berbagai aspek populasi 

yang terkait permasalahan yang dikaji. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) 

metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  

 

3.4. Metode Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti, sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi tersebut, oleh karena itu sampel harus dilihat 

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan merupakan populasi itu 

sendiri (Prasetyo dan Jannah, 2008). Populasi pada penelitian ini adalah semua 

konsumen Teh Celup Walini di Kota Bandung, maka pengambilan sampel dapat 

dilakukan dari konsumen Teh Celup Walini yang kebetulan ditemukan dan 

memiliki karakteristik yang dianggap dapat mewakili populasi. 
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Teknik penentuan sampel yang dilakukan adalah non probability sampling 

dengan metode yang digunakan yaitu accidental sampling. Penentuan sampel 

secara aksidental ini didasarkan pada kemudahan dengan mengambil sampel 

berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sampel merupakan konsumen Teh Celup 

Walini yang berada di Kota Bandung khususnya bagian timur. Konsumen tersebut 

terdiri dari pengambil keputusan, pembeli dan pemakai produk Teh Celup Walini. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang 

responden. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan persyaratan yang 

ditentukan oleh Hair et al. (2006) yang menyatakan bahwa batas minimum jumlah 

sampel adalah 5 kali dari jumlah parameter yang diobservasi serta data yang 

diolah dengan regresi linier berganda menggunakan jumlah sampel minimal 50 

responden dan lebih disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian. 

Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 

kuesioner, namun hanya 100 kuesioner yang dianalisis. 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang secara khusus dikumpulkan dan 

diolah langsung untuk penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari responden yang merupakan konsumen Teh Celup Walini di Kota 

Bandung. Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain sebagai 

pendukung penulisan. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa gambaran 

umum perusahaan dan strategi pemasaran yang diterapkan. Sumber data sekunder 
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dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Industri Hilir Teh (IHT) PTPN VIII, 

jurnal, penelitian terdahulu dan artikel yang diperoleh dari internet. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan 

penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) seperti yang tertera pada Lampiran 2. 

Kuesioner yang diajukan kepada konsumen Teh Celup Walini tersebut disebarkan 

kepada responden baik secara langsung maupun secara online, kemudian 

responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Metode 

pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 

dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan bantuan kuesioner diajukan 

kepada perwakilan perusahaan bidang produksi, pemasaran serta sumberdaya 

manusia dan umum, sedangkan  studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan 

data dari penelitian terdahulu dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

(daftar pertanyaan) yang disebarkan kepada responden. Pengukuran instrumen 

dengan skala Likert (Likert’s Summated Ratings) digunakan pada variabel-

variabel promosi dan keputusan pembelian. Pengukuran instrumen dalam 

penelitian ini juga menggunakan skala nominal, ordinal dan rasio untuk variabel 

yang termasuk ke dalam karakteristik konsumen. Skala nominal digunakan pada 

variabel jenis kelamin dan pekerjaan, skala ordinal digunakan pada variabel 
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pendidikan, sedangkan skala rasio digunakan pada variabel usia. Penggunaan 

skala pengukuran tersebut disesuaikan dengan indikator-indikator setiap variabel 

seperti yang diuraikan pada Tabel 1. 

      Tabel 1. Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Advertising (X1) 1. Media cetak 

2. Reklame 

3. Branding kendaraan 

Likert 

   

Personal Selling 

(X2) 

1. Salesman 

2. Sampel produk 

3. Pameran dagang 

Likert 

   

Sales Promotion 

(X3) 

1. Pemberian hadiah 

2. Potongan harga atau diskon 

3. Pemberian bonus 

Likert 

   

Direct Marketing 

(X4) 

1. Media sosial 

2. Stand atau kios 

3. Situs web 

Likert 

   

Public Relations 

(X5) 

1. Acara khusus 

2. Sponsorship 

3. Pelayanan masyarakat 

Likert 

   

Jenis Kelamin (Z1) Pria dan wanita Nominal 

   

Usia (Z2) Usia Rasio 

   

Pendidikan (Z3) Lulus SMA, Diploma, Sarjana, 

Magister, Doktor 

Ordinal 

   

Pekerjaan (Z4) Tidak bekerja, pelajar, PNS, 

TNI/POLRI, pegawai swasta, 

wirausaha, lainnya 

Nominal 

   

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. Kemantapan pada sebuah produk 

2. Kebiasaan dalam membeli produk 

3. Memberikan rekomendasi kepada 

orang lain 

4. Melakukan pembelian ulang 

Likert 
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Pengukuran pada skala Likert tersebut menggunakan skor angka 1 sampai 

dengan 5 dengan nilai sebagai berikut : 

1 = STS (Sangat Tidak Setuju) 

2 = TS (Tidak Setuju) 

3 = N (Netral) 

4 = S (Setuju) 

5 = SS (Sangat Setuju) 

Instrumen penelitian tersebut terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas 

datanya sebelum dilakukan analisis data. Uji validitas dan uji reliabilitas ini 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.0 for Windows. SPSS atau 

Statistical Package for Social Sciences merupakan program aplikasi komputer 

yang digunakan untuk analisis statistika. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan 

dalam daftar pertanyaan yang mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Data dapat dikatakan valid jika r 

hitung > r tabel. Nilai r tabel tertera pada Lampiran 3. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan komponen-

komponen pertanyaan dalam daftar pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan 

secara bersama-sama pada seluruh butir pertanyaan (Sujarweni, 2015). 
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Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s 

Alpha dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 artinya data mempunyai tingkat 

reliabilitas tinggi. 

2) Jika nilai Cronbach’s Alpha berkisar antara 0,50 – 0,70 artinya data 

mempunyai tingkat reliabilitas moderat. 

3) Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,50 artinya data mempunyai tingkat 

reliabilitas rendah (Basuki dan Prawoto, 2016). 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif berupa statistik deskriptif dan statistik inferensial yang terdiri dari 

analisis regresi linier berganda dan analisis faktor. Pada penelitian ini analisis 

deskriptif dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

responden. Menurut Sujarweni (2015) analisis deskriptif adalah pengolahan data 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data dari sampel. Analisis deskriptif juga digunakan untuk 

mendeskripsikan pernyataan responden melalui penggunaan tabel yang 

pengukurannya menggunakan skala Likert. Jumlah skor dari seluruh responden 

tersebut dapat dikategorikan seperti yang tertera pada Tabel 2. 

 

      Tabel 2. Jumlah Skor Seluruh Responden 

Keterangan Jumlah Skor 

Maksimal 100 responden × 5 = 500 

Kuartil III 100 responden × 4 = 400 

Median 100 responden × 3 = 300 

Kuartil I 100 responden × 2 = 200 

Minimal 100 responden × 1 = 100 
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        Sumber: Sugiyono, 2008. 

Jumlah skor yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan respon 

konsumen terhadap promosi dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Jika Kuartil III < Skor < Maksimal, artinya respon konsumen terhadap 

promosi dinilai sangat baik. 

2) Jika Median < Skor < Kuartil III, artinya respon konsumen terhadap 

promosi dinilai baik. 

3) Jika Kuartil I < Skor < Median, artinya respon konsumen terhadap 

promosi dinilai kurang baik. 

4) Jika Minimal < Skor < Kuartil I, artinya respon konsumen terhadap 

promosi dinilai tidak baik (Sugiyono, 2008). 

Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis 

ketergantungan beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk 

menyederhanakan bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi 

sejumlah faktor yang lebih sedikit (Suliyanto, 2005). Analisis faktor 

diinterpretasikan dengan Communalities. Communalities pada dasarnya adalah 

jumlah varians dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor 

yang ada (Santoso, 2006). Semua variabel dapat dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk dengan ketentuan semakin besar Communalities maka semakin erat 

hubungan variabel yang bersangkutan dengan faktor yang terbentuk. 

Analisis regresi linier (linear regression analysis) adalah teknik statistika 

untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa 

variabel bebas (independent variables) terhadap satu variabel terikat (dependent 



34 
 

variable). Jenis analisis regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda, yaitu analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas. 

Model persamaan regresi linier berganda mengacu pada Sugiyono (2010) adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + b1.Z1 + b2.Z2 + b3.Z3 + b4.Z4 + e 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian (skor) 

b = Koefisien regresi dari variabel bebas 

a = Konstanta 

X1
’
 = Advertising (skor) 

X2
’
 = Personal Selling (skor) 

X3
’
 = Sales Promotion (skor) 

X4
’
 = Direct Marketing (skor) 

X5
’
 = Public Relations (skor) 

Z1 = Jenis Kelamin (0 = pria, 1 = wanita) 

Z2 = Usia (tahun) 

Z3 = Pendidikan (1 = Lulus SMA, 2 = Diploma, 3 = Sarjana, 4 = Magister, 5 = 

Doktor) 

 

Z4 = Pekerjaan (0 = Tidak bekerja dan pelajar, 1 = PNS, TNI/POLRI, pegawai 

swasta, wirausaha dan lainnya) 

 

e = Standar error 

  Fungsi persamaan tersebut berfungsi untuk memprediksi nilai variabel 

terikat (keputusan pembelian). Fungsi lainnya adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel-variabel bebas yang termasuk dalam promosi (advertising, 
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personal selling, sales promotion, direct marketing dan public relations) maupun 

variabel-variabel bebas yang termasuk ke dalam karakteristik responden (jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan) terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). Pemberian notasi X dan Z dilakukan untuk membedakan variabel-

variabel yang termasuk ke dalam faktor eksternal (promosi) dan faktor internal 

(karakteristik konsumen). 

Analisis regresi yang digunakan mensyaratkan adanya asumsi yang harus 

terpenuhi. Asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi diantaranya yaitu 

residual menyebar normal (asumsi normalitas), antar residual saling bebas (asumsi 

autokorelasi), antar variabel bebas tidak berkorelasi (asumsi multikolinearitas) 

dan kehomogenan ragam residual (asumsi heteroskedastisitas). Uji asumsi klasik 

tersebut merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi 

linier berganda yang berbasais OLS (Ordinary Least Square). OLS merupakan 

metode estimasi fungsi regresi dengan kriteria jumlah kuadrat dari deviasi antara 

titik-titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. 

Uji Asumsi Klasik Analisis Regregi menurut Basuki dan Prawoto (2016): 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Prasyarat yang 

harus terpenuhi adalah data berdistribusi normal. Uji statistik normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan model Kolmogorov-Smirnov dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika signifikansi hitung < 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data tidak berdistribusi normal. 

2) Jika nilai signifikansi hitung > 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara data 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam 

model regresi. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika d < dL atau d > (4 – dL), maka terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4 – dU), maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau antara (4 – dL) dan (4 – dU), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dL dan dU dapat diperoleh dari tabel DurbinWatson seperti yang 

tertera pada Lampiran 4. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak 

adanya multikolinearitas dalam model regresi. Alat statistik yang 
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digunakan untuk mendeteksi mulkolinearitas adalah Varians Inflation 

Factors (VIF) dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

1) Jika nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas antara 

variabel bebas. 

2) Jika nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas antara variabel 

bebas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan 

varians dari residual satu dengan yang lainnya atau disebut 

homoskedastisitas. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Uji Glejser. Kriteria pengujiannya yaitu: 

1) Jika signifikansi < 5% atau 0,05, artinya hubungan signifikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. 

2) Jika nilai signifikansi > 5% atau 0,05, artinya tidak hubungan 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas (homoskedastisitas). 

 

3.8. Pengujian Hipotesis 

Analisis koefisien determinasi atau R Square (R
2
) digunakan dalam 

penelitian ini sebagai ukuran penting dalam regresi, sedangkan pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan Uji F (uji serempak) dan Uji  t (uji parsial). 
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a. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi atau R Square (R
2
) dalam penelitian ini 

merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur 

goodness of fit (kecocokan model) dari regresi. Nilai koefisien determinasi 

pada Tabel Model Summary adalah persentase kecocokan model atau nilai 

yang menunjukkan seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan 

variabel terikat. Analisis regresi linear berganda merupakan regresi dengan 

lebih dari dua variabel bebas, sehingga koefisien determinasinya 

menggunakan nilai dari Adjusted R Square (R
2
 yang telah disesuaikan). 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (serempak) terhadap variabel terikat, maka hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut: 

 H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

 Artinya, variabel bebas tidak secara bersama-sama memberikan pengaruh 

yang bermakna terhadap variabel terikat. 

 H1 :  β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

 Artinya, variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang 

bermakna terhadap variabel terikat. 

 Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (analysis of 

variance = ANOVA). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

Fhitung dan Ftabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05) seperti 
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yang tertera pada Lampiran 5. Kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika signifikansi hitung > 0,05 atau nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 

diterima. 

2. Jika signifikansi hitung < 0,05 atau nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 

ditolak. 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka hipotesis statistiknya adalah sebagai 

berikut: 

 H0 :  β1 = 0, β2 = 0, β3 = 0, β4 = 0, β5 = 0 

 Artinya, variabel bebas tidak memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 H1 :  β1 ≠ 0, β2 ≠ 0, β3 ≠ 0, β4 ≠ 0, β5 ≠ 0 

 Artinya, variabel bebas  memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat. 

 Uji t dapat dijelaskan melalui Tabel Coefficients dan pengujiannya 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung masing-masing variabel 

bebas dengan ttabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05) seperti 

yang tertera pada Lampiran 6. Kriteria penilaiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika signifikansi hitung > 0,05 atau nilai thitung ≤ ttabel, maka H0 

diterima. 



40 
 

2. Jika signifikansi hitung < 0,05 atau nilai thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak. 

 

3.9. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. Advertising (Periklanan) adalah setiap bentuk presentasi yang bukan 

dilakukan orang dan berupa promosi gagasan, barang atau jasa oleh 

sponsor yang telah ditentukan. Advertising diukur menggunakan skala 

Likert karena merupakan ukuran sikap, pendapat dan persepsi responden. 

2. Personal Selling (Penjualan Pribadi) adalah interaksi tatap muka dengan 

satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan dan memperoleh pemesanan. Personal 

selling diukur menggunakan skala Likert karena merupakan ukuran sikap, 

pendapat dan persepsi responden. 

3. Sales Promotion (Promosi Penjualan) adalah berbagai kumpulan alat-alat 

insentif yang sebagian besar berjangka pendek, dirancang untuk 

merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan 

lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Sales promotion diukur 

menggunakan skala Likert karena merupakan ukuran sikap, pendapat dan 

persepsi responden. 

4. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) adalah transaksi terukur dengan 

menggunakan saluran-saluran langsung kepada konsumen untuk 

menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa 

menggunakan perantara pemasaran. Direct marketing diukur 
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menggunakan skala Likert karena merupakan ukuran sikap, pendapat dan 

persepsi responden. 

5. Public Relations (Hubungan Masyarakat) adalah berbagai program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau 

masing-masing produknya. Public relations diukur menggunakan skala 

Likert karena merupakan ukuran sikap, pendapat dan persepsi responden. 

6. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara 

biologis sejak seseorang lahir. Jenis kelamin diukur menggunakan skala 

nominal untuk menyatakan kategori karena merupakan variabel dummy. 

7. Usia adalah lamanya waktu hidup yang terhitung sejak lahir sampai 

dengan sekarang. Usia diukur menggunakan skala rasio karena merupakan 

skala yang memiliki nilai dasar yang tidak dapat diubah. 

8. Pendidikan adalah tahapan pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik. Pendidikan diukur menggunakan 

skala ordinal untuk menyatakan kategori sekaligus menentukan peringkat. 

9. Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan diukur menggunakan skala 

nominal untuk menyatakan kategori karena merupakan variabel dummy. 

10. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif seorang konsumen yang 

hendak melakukan pilihan dan memilih salah satu diantaranya. Keputusan 

pembelian diukur menggunakan skala Likert karena merupakan ukuran 

sikap, pendapat dan persepsi responden. 


