
36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan di Bookstore UMM yang terletak di Jl. 

Raya Tlogomas No. 50 Lowokwaru Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Menurut Gay yang dikutip 

Emzir (2009) penelitian kausalitas merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

menyelidiki hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat 

yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang 

dikumpulkan. 

C. Definisi Operasional Variabel

Mengutip dari Sugiyono (2001), definisi operasional variabel adalah 

pemberian definisi pada suatu variabel dan membenarkan suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan variabel terikat minat beli (Y) dan variabel bebas store 

atmosphere (X1) dan kualitas pelayanan (X2). Untuk lebih jelasnya, variabel 

penelitian dan definisi operasionalnya di jelaskan sebagai berikut: 
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1. Store atmosphere 

Store atmosphere adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon 

emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan 

dalam membeli barang di Bookstore UMM. Elemen-elemen store 

atmospheremenurut Berman dan Evans (2004:455 )meliputi : 

a StoreExterior 

Store exterior adalah bagian depan Bookstore UMM yang berfungsi 

sebagai identifikasi atau tanda pengenalan. Indikator dari store exterior 

adalah: 

1) Papan nama BookstoreUMM terlihat jelas. 

2) Fasilitas tempat parkir Bookstore UMM yang aman. 

b General Interior 

Desain yang dirancang agar bagian dalam Bookstore UMM menarik. 

Indikator dari general interior adalah: 

1) Warna dan pencahayaan ruangan Bookstore UMM. 

2) Dekorasi Bookstore UMM baik. 

3) Kebersihan Bookstore UMM. 

c Tata letak (store layout) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan 

dari Jalan atau gang di dalam toko. Indikator store layout adalah: 

1) Sistem pengelompokan barang di Bookstore  UMM teratur. 
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2) Jarak antar rak yang mendukung kelancaran arus lalu lintas 

konsumen di Bookstore UMM. 

d Area pembelian dalam toko (interior Point of purchase  displays) 

Interior Point of purchase display adalah tanda-tanda yang digunakan 

untuk memberikan informasi kepada konsumen. Indikatornya adalah: 

1) Tampilan display buku di Bookstore UMM diatur sedemikian rupa. 

2) Banner di Bookstore UMM memberikan informasi yang jelas bagi 

konsumen. 

2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh 

pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas sebuah jasa Bookstore UMM 

yang dirasakan berdasarkan kesan yang timbul dalam benak mereka. 

Elemen-elemen menurut (Parasuraman dkk., 1998) kualitas pelayanan 

meliputi : 

a Berwujud (tangible) 

Yaitu kemampuan Bookstore UMM dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Indikator tangible adalah: 

1) Kasir di Bookstore UMM mudah dijangkau. 

2) Penampilan pramuniaga Bookstore UMM rapi dan sopan. 

3) Bookstore UMM memiliki ketersediaan buku yang lengkap. 
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b Kehandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan Bookstore UMM untuk menghasilkan kinerja 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan pasti. Indikator reliability 

adalah: 

1) Pramuniaga Bookstore UMM cekatan dalam menangani kebutuhan 

konsumen. 

2) Pramuniaga Bookstore UMM memberikan pelayanan yang 

maksimal. 

c Daya tanggap (responsiveness) 

Yaitu kebijakan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. 

Indikator responsiveness adalah: 

1) Pramuniaga Bookstore UMM cepat menanggapi pesanan anda. 

2) Pramuniaga Bookstore UMM memberikan informasi yang anda 

butuhkan. 

d Jaminan (assurance) 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan pramuniaga 

Bookstore UMM untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada 

toko. Indikator assurance adalah: 

1) Pengetahuan yang baik pramuniaga Bookstore UMM tetang barang 

yang dipesan. 

2) Anda merasa aman dan nyaman pada saat berada di Bookstore 

UMM. 
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3) Bookstore UMM mempunyai pramuniaga yang profesional dalam 

melayani pelanggan  

e Empati (emphaty) 

Yaitu perhatian pramuniaga yang tulus dan bersifat pribadi yang 

diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

mereka. Indikator emphaty adalah: 

1) Pramuniaga Bookstore UMM memberikan perhatian secara khusus 

kepada anda 

2) Pramuniaga Bookstore UMM yang ramah kepada anda 

3) Pramuniaga Bookstore UMM memiliki kesungguhan dalam 

merespon permintaan anda 

3. Minat Beli 

Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukkan keiginan konsumen untuk melakukan pembelian 

di Bookstore UMM. Menurut Ferdinand (2009) dalam Faishal (2016) 

dimensi minat beli adalah: 

a Minat transaksional, adalah kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk di Bookstore UMM. 

b Minat refrensial, adalah kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

c Minat prefensial, adalah perilaku seseorang yang memiliki preferensi 

utama pada produk tersebut. 
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d Minat eksploratif, adalah perilaku seseorang yang selalu mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi penelitian ini adalah 

konsumen yang mengunjungi dan berminat membeli di Bookstore UMM. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi berjumlah besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2015). 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel disesuaikan dengan teori 

Frankel dan Wallen dalam Widayat (2007), menyarankan besar sampel 

minimum sebanyak 100 responden. Sehingga dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jumlah 100 sampel, yaitu konsumen yang mengunjungi dan 

berminat membeli di Bookstore UMM. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel diambil dari populasi penelitian. Sampel yang 

merupakan sebagian dari populasi diharapkan dapat mewakili populasi agar 
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sampel yang diambil representative atau mewakili populasi, untuk itu 

pengambilan sampel harus tepat.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik accidental sampling, yaitu merupakan prosedur sampling 

yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau 

diakses. (Singgih dan Tjiptono, 2006:90). Pengambilan sampel tersebut 

dilakukan bila dipandang orang yang kebetulan ditemui sesuai sebagai sumber 

data yaitu pengunjung yang berminat melakukan pembelian di Bookstore 

UMM. 

F. Sumber Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang diperoleh 

secara langsung dari responden dengan cara menyebar atau memberikan angket 

kuesioner kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti 

untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, yaitu metode memperoleh informasi yang relevan, yang biasanya 

ditempuh dengan cara survei, demi memperoleh informasi dengan tingkat 

keandalan dan tingkat keabsahan setinggi mungkin. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut biasanya dilakukan secara langsung oleh responden tanpa 

bantuan dari pihak peneliti. Pertanyaan yang diajukan pada responden harus 

mudah dipahami, jelas, dan tidak meragukan responden. 
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H. Pengukuran dan Penskalaan 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel store atmosphere, 

variabel kualitas pelayanan, dan variabel minat beli yang diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Alasan menggunakan metode pengukuran skala 

Likert, karena peneliti menggunakan sistem penyebaran angket (kuisioner), 

sehingga hasilnya digolongkan dalam skala data, yaitu ordinal 

interval.Selanjutnya metode yang paling efektif untuk ordinal interval adalah 

skala Likert. 

Sekaran (2006) menyatakan bahwa skala Likert didesain untuk 

menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 

pada skala 5 titik. Skala Likert menggunakan lima tingkatan jawaban dengan 

susunan sebagai berikut : 

a. Jawaban sangat setuju diberi score 5  

b. Jawaban setuju diberi score 4  

c. Jawaban netral diberi score 3  

d. Jawaban tidak setuju diberi score 2  

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi score 1  

Pada penelitian ini, responden diharuskan memilih salah satu dari 

kelima alternatif jawaban yang tersedia. Nilai yang diperoleh akan 

dijumlahkan dan jumlah tersebut menjadi nilai total. Nilai total inilah yang 

akan ditafsirkan sebagai posisi responden dalam skala Likert.  

Selanjutnya, peneliti menggunakan analisis indeks jawaban per 

variabel dengan tujuan mengetahui gambaran deskriptif mengenai responden 
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dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis indeks yang menggambarkan responden atas item - item pertanyaan 

yang diajukan. Menurut Ferdinand (2006) teknik skoring yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan skor maksimal 5 dan minimal 1, maka 

perhitungan indeks jawaban responden dimulai dengan rumus berikut: 

Nilai indeks = {(%F1 x 1) + (%F2 x 2) + (%F3 x 3) + (%F4 x 4) + 

(%F5 x 5)} / 5 

     Dimana : 

F1 = Frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

F2 = Frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

F3 = Frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

F4 = Frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

F5 = Frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam 

daftar pertanyaan kuesioner. 

Melalui angka indeks tersebut akan diketahui sejauh mana derajat 

persepsi responden atas variabel-variabel yang menjadi indikator dalam 

penelitian. Rentang jawaban dari pengisian dimensi pertanyaan setiap variabel 
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yang diteliti, ditentukan dengan kriteria tiga kotak (Three-box Method). Nilai 

indeks diperoleh dari rentang 10 sampai dengan 100 diperoleh rentang 90 

(100-10=90) dibagi 3 akan menghasilkan rentang sebesar 30 yang akan 

digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks, yaitu:  

Nilai indek 10–40,0   = Interpretasi Rendah 

Nilai indeks 40,01–70,0   = Interpretasi Sedang  

Nilai indeks 70,01–100   = Interpretasi Tinggi  

Berdasarkan kriteria – kriteria di atas, ditentukan indeks persepsi 

responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

I. Uji Instrumen Pengumpulan Data  

1. Uji Valitidas  

Menurut Ferdinand (2006) valid artinya instrumen yang digunakan 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini (content validity) mendeskripsikan kesesuaian sebuah 

pengukur data dengan apa yang akan diukur. Uji Validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (untuk setiap pertanyaan dapat dilihat pada 

kolom corrected item-totalcorrelations), dengan r tabel dengan menghitung 

degre of freedom (df) = N – k, dalam hal ini N adalah jumlah sampel, dan k 

adalah jumah variabel independen penelitian. Jika r hitung > r tabel, dan 

bernilai positif, maka pertanyaan (indikator) tersebut dapat dinyatakan valid 

(Ghozali, 2005). 
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2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sendiri, menurut Ghozali (2005) adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk 

atau variabel.Suatu kuesioner dapat ikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban responden pada pertanyaan adalah konsisten, juga konstan 

sepanjang waktu. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan program 

IBM SPSS 17 forwindows. Menurut Ghozali (2005), suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60.  

Rumus :  

Keterangan :  α  = Koefisien reabilitas    

 = Varians butir pertanyaan soal  

K  = Jumlah butir pertanyaan soal   

  = Varians skor tes  

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila:  

Hasil α ≥ 0.60 = reliabel  

Hasil α< 0.60 = tidak reliable  
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J. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menyajikan, 

serta menginterpretasikan data yang berbentuk angka-angka (data 

kuantitatif). Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dari penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda 

merupakan model statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus 

persamaan regresi linear berganda. Adapun rumus persamaan regresi linier 

berganda yang digunakan menurut Arikunto (2002:264) adalah: 

Y = a + 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐛𝟐𝐗𝟐 + e 

Dimana : Y = Minat Beli 

a = Konstata 

  𝑏1 = Koefisien regresi store atmosphere 

  𝑋1 = Store Atmosphere 

  𝑏2= Koefisien regresi Kualitas pelayanan 

  𝑋2 = Kualitas Pelayanan 

  e = Standar error  
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan taraf signifikasi 5%. Jika p value < 5% 

maka hipotesis awal ditolak, tetapi jika hipotesis > 5% maka hipotesis awal 

diterima.  

a. Uji F 

  Uji F yaitu pengujian regresi secara stimultan atau serantak antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dimaksudkan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Menurut Imam Ghozali (2001:44) 

yang menerangkan bahwa uji F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Dalam hal ini peneliti melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas 

(store atmosphere dan kualitas layanan) terhadap variabel terikat (minat 

beli). Perhitungan nilai F dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS, dengan memperhatikan tabel Anova pada kolom nilai F serta 

tingkat signifikansi dari model tersebut. 

Kriteria untuk menguji hipotesis adalah dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5%, maka: 

1.) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka (Ho ditolak dan Ha diterima), 

yang berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-

sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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2.) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka (Ho diterima dan Ha ditolak), 

yang berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-

sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat.  

b. Uji t 

Uji t yaitu pengujian regresi secara parsial atau terpisah antar 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian 

dilakukan untuk melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dalam 

penelitian ini dilakukan yakni untuk menguji dan membuktikan 

apakah variabel-variabel bebas yang meliputi store atmosphere (X1) 

dan kualitas layanan (X2) berpengaruh secara parsial dan 

berpengaruh kuat terhadap variabel terikat yaitu minat beli (Y). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 

level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria: 

1.)  Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti 

secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2.)  Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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