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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang 

pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiono 2015;8). Objek dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran 

UMKM di Kecamatan Gresik.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul pada penelitian yang dipilih yaitu pengaruh pengetahuan 

pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas pemasaran terhadap kinerja pemasaran di 

Kecamatan Gresik. 

 

3.3 Populasi dan Sampel   

3.3.1 Populasi 

Sugiono (2015;80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek dan benda-bendaalam lainnya yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk diambil 

kesimpulanya. Penelitian ini menggunakan populasi dari pelaku UMKM di 

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang berjumlah 427 responden.   
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian. Sampel dimaksudkan untuk membentuk sebuah 

perwakilan dari banyaknya populasi yang tidak memungkinkan semua populasi 

untuk diteliti (Sugiono 2015;80). Untuk ukuran sampel yang digunakan pada 

penelitian yakni lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sudah memadai bagi 

kebanyakan peneliti (Augusty, 2014;171). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel ini 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple random sampling.  Menurut Sugiono (2015;82) simple random 

sampling adalahteknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang akan 

dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, 

dikarenakan populasinya dianggap homogen. Sedangkan untuk menentukan 

jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan tabel krejcie dari 427 UMKM di 

Kecamatan Gresik diperoleh sebanyak 191 sampel dengan taraf kesalahan sebesar 

5% (Sugiono, 2015;87). 

 

3.4 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel  

3.4.1 Identifikasi Variabel 

Variabel (Sugiono, 2017;39) adalah sesuatu hal apa saja yang sudah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dengan maksud untuk memperoleh informasi dan 
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diambil kesimpulan. Penelitian yang dilakukan menggunakan 3 variabel bebas 

(independen) dan 1 variabel terikat (dependen). 

1. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab dari timbulnya variabel dependen atau 

variabel terikat. Variabel bebas sering juga disebut dengan variabel X. 

penelitian yang dilakukan yakni menggunakan 3 variabel bebas (X) yaitu 

pengetahuan pemasaran sebagai (X1), orientasi pasar (X2), dan kapabilitas 

pemasaran (X3). 

2. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas atau variabel independen sehingga terjadi sebuah akibat. 

Variabel bebas sering disebut dengan variabel Y. penelitian yang dilakukan 

untuk dijadikan variabel terikat (Y) adalah kinerja pemasaran.  

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu 

Pengetahuan Pemasaran (X1), Orientasi Pasar (X2), Kapabilitas Pemasaran (X3) 

sedangkan variabel yang dependen terdiri dari satu variabel yaitu Kinerja 

Pemasaran (Y). 

1. Variabel  bebas (X1) yaitu pengetahuan pemasaran  

Pengetahuan Pemasaran adalah sebuah proses bagaimana pengetahuan itu 

diperoleh dari penyebaran pengetahuan atau penyaluran informasi yang 

menggambarkan pengetahuan dari berbagai sumber yang telah dibagikan dan 
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disalurkan sehingga memberikan dorongan akan pemahaman atau juga 

pengertian baru. 

2. Variabel bebas (X3) yaitu orientasi pasar  

Orientasi pasar merupakan perilaku untuk memberikan nilai superior kepada 

pelanggan, respon terhadap tindakan pesaing dan melakukan komunikasi 

secara internal.  

3. Variabel bebas (X3) yaitu Kapabilitas Pemasaran  

Kapabilitas pemasaran dapat diartikan sebagai proses terintegrasi yang 

dirancang untuk menciptakan kumpulan pengetahuan, ketrampilan, dan sumber 

daya dari perusahaan bagi usaha yang terkait dengan pasar. Kapabilitas 

pemasaran adalah konsep penilaian atas kinerja proses dalam pemasaran. 

4. Variabel terikat (Y) yaitu kinerja pemasaran 

Kinerja pemasaran merupakan bagian penting dalam kinerja perusahaan secara 

keseluruhan yaitu  faktor yang digunakan untuk mengukur dampak dari strategi 

yang diterapkan oleh suatu usaha. Strategi pemasaran ini selalu diarahkan 

untuk menghasilkan kinerja yang baik berupa kinerja pemasaran. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

penelitian 

Definisi Operasional Indikator Skala 

pengukuran 

Pengetahuan 

Pemasaran 

Pengetahuan dari 

manajemen pemasaran 

yang diperoleh dari 

penyebaran 

pengetahuan atau 

penyaluran informasi 

yang menggambarkan 

pengetahuan dari 

1. Penyimpanan 

pengetahuan 

pemasaran 

2. Penyebaran atau 

penyaluran 

pengetahuan 

pemasaran 

3. Menggali 

pengetahuan 

1 = sangat setuju 

1 = Tidak setuju 

2 = Ragu-ragu 

3 = Setuju 

4 = Sangat 

setuju 
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berbagai sumber 

untuk menghasilkan 

kinerja terbaik dalam 

mengelola usahanya. 

pemasaran 

IndraPerdana 

Putra Mawu, 

Silvya Mandey 

(2016;35) 

Orientasi 

Pasar 

Aktivitas pencarian 

pasar, kebutuhan 

konsumen sekarang 

dan yang akan datang, 

untuk memberikan 

nilai superior kepada 

pelanggan, respon 

terhadap tindakan 

pesaing dan 

melakukan 

komunikasi secara 

internal. 

1. Orientasi 

Konsumen 

2. Orientasi 

Pesaing 

3.  Koordinasi 

Antar Fungsi 

3. Orientasi 

Pemasaran 

Haiwidjojo dan 

Solimun (2011;56) 

1  = Sangat 

setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat 

setuju 

Kapabilitas 

Pemasaran  

Sekumpulan dari 

ketrampilan dan 

akumulasi 

pengetahuan serta 

kemampuan untuk 

mengkoordinasikan 

aktivitas pemasaran 

seperti produk,harga, 

promosi, tempat, 

saluran distribusi dll. 

1. Kapabilitas 

Jaringan 

Distribusi/ 

Proses 

2. Kapabilitas 

Produk 

3. Kapabilitas 

Harga 

4. Kapabilitas 

Promosi 

5. 5.   Kapabilitas 

Tempat  

6. Kapabilitas 

Orang 

Indra dan Silvya 

(2006;16) 

1  = Sangat 

setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5  = Sangat 

setuju 

Kinerja 

Pemasaran 

Faktor yang 

digunakan dalam 

mengukur dampak 

dari strategi yangb 

diterapkan perusahaan 

untuk menghasilkan 

kinerja pemasaran 

yang baik. 

1. Pertumbuhan 

Penjualan 

2. Pertumbuhan 

Pelanggan 

3. Porsi Pasar 

4. Kemampuan 

Perolehan 

laba/omset  

5. Sales Return 

1 = sangat setuju 

2 = Tidak setuju 

3 3  = Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat 

setuju 
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3.5 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert. 

Menurut sugiono (2015;93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, presepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.  

 Dengan skala likert, variabel yang diukur dan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan ataupun 

pertanyaaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat dapat diberi skor, misalnya sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju 

(STS) 

1 

(TS) 

2 

(RR) 

3 

(ST) 

4 

(SS) 

5 

Sumber : Sugiono, 2011 

 

Pada penelitian ini peneliti hanya memilih salah satu jawaban dari kategori 

jawaban yang tersedia, kemudian masing-masing jawaban diberi skor tertentu dan 

dijumlahkan. Maka akan diperoleh total skor yang ditafsirkan sebgai posisi 

responden skala likert. 
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3.5 Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiono (2015;225) sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini di dapat dari hasil 

penyebaran kuesioner yang berisi tentang kinerja pemasaran, pengetahuan 

pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas pemasaran.  

 

3.5.2Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku 

sebagai teori dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015). Data sekunder yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, dan 

penggunaan media internet untuk memperoleh informasi, serta data-data yang 

diperlukan. 

 

3.7Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Menurut 

indrianto dan Supomo (2002) data subjek adalah data penelitian yang didalamnya 

tercantum sebuah pendapat, sikap, pengalamann atau karakteristik dari seseorang 

atau kelompok yang menjadi subjek dari penelitian/responden. 

 

3.8 Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam sebuah 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 
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2015;224), teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner pada obyek penelitian. Responden dalam penelitian ini 

adalah pelaku UMKM yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan 191 kuesioner kepada 191 responden. 

Kemudian peneliti akan melakukan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, 

dan regresi berganda serta pengujian hipotesis. Setelah melakukan tahap 

pengujian seleksi peneliti akan melakukan intepretasi terhadap hasil 

penelitiannya. 

 

3.9 Uji Instrumen 

 

Sebelum melakukan analisis data regresi linier berganda, terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran realibilitas dan validitas data atau jawaban dari responden 

atau melalui kuesioner. 

 

3.9.1 Uji Validitas  

Ghozali (2009;49) mendefinisikan bahwa validitas adalah pengukuran valid atau 

tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner yang dikatakan valid apabila pertanyaan 

pada kuesioner dikatakan dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut, pedoman dalam pengambilan keputusan apakah data yang 

diperoleh valid atau tidaknya dapat dilihat dengan kriteria berikut : 

1. Jika nilai r hitung ≤ r tabel  (P > 0,05 ) maka data yang dihasilkan tidak valid. 

2. Jika nilai r hitung ≥ r tabel (P < 0,05 ) maka data yang dihasilkan valid. 
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3.9.2 Uji Reliabilitas  

Ghozali (2009;45) mengatakan bahwa reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan 

reliable apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari 

waktu kewaktu. Untyuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan koefisienalpha dari cronbach alpha > 0,60 (Albert Kurniawan, 

2014;103). 

 

1.10 Uji Asumsi Klasik  

3.10.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penggangu memiliki distribusi normal. Jika nilai residual tidak mengikuti 

distribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil 

(Ghozali, 2009;147).  

 Uji normalitas non-parametrik kolmogrov-Smirov (K-S) merupakan salah 

satu cara untuk dapat menguji normalitas residual. Uji (K-S) dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

H0      : jika nilai signifikaan > 0,05 data residual berdistribusi normal 

HA     : jika nilai signifikan < 0,05 data residual tidak berdistribusi normal 

 

3.10.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikoloniieritas yaitu bertujuan untuk menguji model regresi apakah 

ditemukan regresi kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang tidak terjadi kolerasi antar variabel independen 
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(Ghozali, 2009;95). Uji multikolonieritas dapat dilihat dari variance inflation 

factor (VIF) dengan nilai cutoff yang sering dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau = nilai VIF ≥ 10 

(Ghozali,2009;96). Criteria uji multikolonieritas sebagai berikut : 

1. Jika Tolerance < 0.10 dan VIF  > 10, maka terjadi multikolonieritas. 

2. Jika Tolerance Value > 0.10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolonieritas. 

 

3.10.3  Uji Autokolerasi 

Tujuan dari uji autokolerasi adalah untuk menguji apakah ada kolerasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode   

t-1 sebelumnya dalam regresi linear (Ghozali, 2009;99). Jika  dalam suatu model 

regresi terdapat autokolerasi maka akan menyebabkan varian sampel tidak dapat 

digunakan untuk menaksir nilai variabel independen tertentu. 

 Ada cara yang tepat dugunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokolerasi dalam model regresi yaitu melakukan pengujian terhadap nilai uji 

Durbin-Watson (Uji DW) sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Uji Durbin-Watson 

Hipotesis no (H0) Keputusan Jika 

Tidak ada autokolerasi 

positif 

Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokolerasi 

positif 

No Decision dl≤d≤ 

Tidak ada autokolerasi 

negatif 

Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokolerasi 

negatif 

No Decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokolerasi 

positif dan negatif 

Tidak Ditolak Du<d<4-du 
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Dasar pengambilan keputusan  : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan (4-du), maka koefisien 

autokolerasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokolerasi.  

2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien 

autokolerasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokolerasi positif.  

3. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokolerasi lebih 

kecil dari pada nol, berarti ada autokolerasi negatif. 

4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  

 

1.10.4 Uji Heteroskadastisidas 

Pengujian heteroskadastisidas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

homoskedastisitas dan tidak mengalami heteroskadastisidas (Ghozali, 2009;125). 

 Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya heteroskadastisidas 

digunakan uji glejer. Uji glejer dilakukan dengan cara meregresikannya tiap-tiap 

variabel independen dengan nilai Absolute Ut (AbsUt) dengan persamaan regresi : 

[Ut] = ɑ + β Xt + vt 

Jika nilai signifikan antara variabel dengan (AbsUt) > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskadastisidas. 
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3.11 Teknik Analisis Data 

1.11.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linear bergandaini 

untuk mengetahui arah hubungan antara varibel independen dan variabel 

dependen, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau 

berpengaruh negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau juga penurunan. Berdasarkan 

tujuan danhipotesis penelitian diatas, maka variabel-variabel dalam penelitian ini 

akan dianalisis dengan bantuan software SPSS pada regresi linear berganda. 

Berikut merupakan persamaan regresi pada hipotesis yaitu : 

Y = a +𝑏1. X1 + 𝑏2 .X2 + 𝑏3 .X3 + e 

Dimana : 

Y  : Kinerja Pemasaran 

a                       : Koefisien Konstanta 

𝑏1𝑏2 .𝑏3 . : Koefisien Regresi 

𝑋1  : Pengetahuan Pemasaran 

𝑋2  : Orientasi Pasar 

𝑋3   : Kapabilitas Pemasaran 

e  : Standar Eror 
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3.11.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi atau R
2
digunakan untuk mengukur kemampuan model 

untuk menerangkan variasi dari variabel dependen dengan nilai R
2
antara nol dan 

satu. Nilai R
2
yang kecil menjelaskan bahwa variasi dari variabel independen 

sangat terbatas, sedangkan jika nilai R
2
mendekati satu berarti variabel independen 

hampir memberikan semua informasi untuk variabel dependen. Jika nilai adjusted 

R
2
bernilai negatif, maka nilai  adjusted R

2
dianggap nol (Gujarati, dalam Ghozali, 

2009;87). Jika nilai R
2
= 1, maka adjusted R

2
= R

2
= 1 dan jika nilai R

2
= 0, maka 

adjusted R
2
= (1-k)/ (n-k). Jika k > 1, maka adjusted R

2
bernilai negatif (Ghozali, 

2009;87) 

 

3.12 Uji Hipotesis 

3.12.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Pengujian hipotesis diajukan, maka digunakan statistik uji t. 

 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh satu variabel bebas 

(indedependen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(dependen). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahap antara lain : 

a. Ho : b1= 0 artinya variabel Pengetahuan Pemasaran (X1) tidak ada 

pengaruh terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

Ho : b1≠ 0 artinya variabel Pengetahuan Pemasaran (X1) ada pengaruh 

terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 
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Ho : b1= 0 artinya variabel Orientasi Pasar (X2) tidak ada pengaruh 

terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

Ho : b1≠ 0 artinya variabel Orientasi Pasar (X2) ada pengaruh terhadap 

Kinerja Pemasaran (Y). 

Ho : b1= 0 artinya variabel Kapabilitas Pemasaran (X3) tidak ada pengaruh 

terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

Ho : b1≠ 0 artinya variabel Kapabilitas Pemasaran (X3) ada pengaruh 

terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

b. Menentukan taraf signifikansi 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0,05) 

dengan pengujian dua arah (2-tailed) dengan derajat bebas atau degreee of 

freedom (df) menggunakan rumus berikut : 

Of freedom (df) menggunakan rumus berikut : 

  df = n – 2 

Keterangan : 

  N = jumlah sampe; 

  2 = two tailed test 

c. Menentukan kriteria pengambilan keputusan 

1. Apabila t hitung > t tabel atau nilai signifkansi < (α) (0,05) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial ada pengaruh antara 

Pengetahuan Pemasaran (X1), Orientasi Pasar (X2), dan Kapabilitas 

Pemasaran (X3) terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 
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2. Apabila t hitung < t tabel atau nilai signifkansi < (α) (0,05) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh 

antara Pengetahuan Pemasaran (X1), Orientasi Pasar (X2), dan 

Kapabilitas Pemasaran (X3) terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

 

Gambar 3.1 

Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho 

 

 
 

t tabel t tabel 
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