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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh store atmosphere dan harga terhadap 

keputusan pembelian dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Objek 

dalam penelitian adalah pelanggan Fajar Toserba Manadirancan yang beralamat 

di Jl. Kasab no.1, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 

 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kausal. Penelitian kausal (sebab-akibat) digunakan karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. Hubungan sebab-akibat dari penelitian ini adalah mengungkapkan 

pengaruh store atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian pada 

Fajar Toserba Manadirancan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu pendekatan yang diperoleh dari hasil kuisioner kemudian 

diolah menjadi data kuantitatif. 

2. Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang berasal dari sebar kuisioner yang diisi. Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari hasil pengisian kuisioner mengenai pengaruh store 

atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian.
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, internet atau 

dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari perusahaan dan internet yang 

mendukung latar belakang penelitian. 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya 

(Sugiyono, 2005). Berdasar uraian tersebut, peneliti menetapkan bahwa 

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelanggan pada Fajar 

Toserba Mandirancan. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2005) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengumpulan 

sampel yang digunakan adalah non probability sampling, sedangkan jenis 

atau cara penarikan sampel secara nonprobabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan Accidental sampling, dimana teknik ini pengambilan sampel 

tidak ditetapkan lebih dahulu. 
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Menurut Sugiyono (2005), dalam melakukan penelitian, ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang digunakan sebesar 128. Menurut Ferdinand (2006) 

dalam menentukan sampel yang digunakan adalah jumlah indikator dikali 5 

sampai 10. Penelitian ini mempunyai 16 indikator, maka besarnya jumlah 

responden adalah 16 x 8 = 128. Penelitian ini menyebar sebanyak 135 

kuisioner, sehingga apabila ditemukan data yang tidak layak di entri, maka 

kuesioner tersebut akan dibuang (cropping).  

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunkan metode accidental sampling yaitu apabila secara kebetulan 

bertemu dengan siapa saja yang dipandang pantas atau cocok sebagai sumber 

data. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen dan 

Independen. Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi 

variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. Variabel Independen (X) 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

a. Variabel Dependen (Y) mengenai keputusan pembelian pada Fajar Toserba 

Mandirancan. 

b. Variabel Independen (X) mengenai store atmosphere dan harga. 
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Operasional Variabel merupakan penjelasan dari variabel-variabel yang 

ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri 

dari beberapa variabel yang berjumlah 3 yang tertuang pada tabel 3.1 : 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Referensi 

Store 

Atmosphere 

Kombinasi dari 

karakteristik fisik 

toko seperti 

arsitektur, layout, 

tanda dan 

display, warna, 

pencahayaan, 

suhu, sounds, dan 

aroma untuk 

mempengaruhi 

perilaku 

pembelian 

pelanggan. 

 

a) Logo Fajar Toserba 

Mandirancan menarik 

b) Bangunan Fajar 

Toserba Mandirancan 

Unik 

c) Pencahayaan yang 

terang/jelas  

d) Kebersihan ruangan 

Fajar Toserba 

Mandirancan terjaga 

e) Rak barang teratur 

pada Fajar Toserba 

Mandirancan 

f) Pengaturan gang Fajar 

Toserba Manadirancan 

luas 

f)  Aroma Toko Fajar 

Toserba Mandirancan 

yang wangi 

g) Suhu udara pada Fajar 

Toserba sejuk 

Vitta Maretha & 

Kuncoro (2011)   

Harga Tanggapan 

pelanggan 

tentang sejumlah 

uang yang 

dibayarkan atas 

barang atau jasa 

yang dikonsumsi 

a) Harga pada Fajar 

Toserba Mandirancan 

terjangkau 

b) Potongan harga yang 

menarik pada periode 

tertentu 

c) Kemudahan cara 

pembayaran  

d) Harga sesuai nilai 

produk 

Syahputra 

(2015) 

Keputusan 

Pembelian 

proses 

pengkombinasian 

pengetahuan 

untuk menyeleksi 

terhadap dua 

a) Perasaan yakin untuk 

membeli 

b) Pelanggan berbelanja 

di Fajar Toserba 

Mandirancan dengan 

Rahayu (2013) 
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pilihan atau lebih 

agar 

mendapatkan 

solusi dari 

masalah yang 

dihadapinya 

dalam membeli 

sesuatu 

keputusan yang 

mantap. 

c) Tidak banyak 

pertimbangan dalam 

berbelanja di Fajar 

Toserba Mandirancan. 

d) Memutuskan dengan 

cepat untuk membeli 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden (Sugiyono, 2005). Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan 

Fajar Toserba Mandirancan. Kuisioner tersebut berisi pertanyaan dan pernyataan 

tentang pengaruh store atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian. 

 

F. Teknik Penskalaan Data 

Teknik penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala  

Likert. Menurut Sugiyono (2005) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

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

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Responden diminta 

untuk mengisi daftar pertanyaan dengan jumlah kategori sebanyak lima, dan 

semua jawaban responden dihitung dengan menggunakan skor seperti yang 

terdapat pada tabel 1.4 

Tabel 3.2 

Skala Likert 
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Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

G. Teknik Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas  

Validitas instrument ditentukan dengan mengorelasikan antara skor 

yang diperoleh setiap butir pertanyaan dengan skor total. Skor total adalah 

jumlah dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Jika tiap butir 

pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa 

tertentu (misalnya 1%) maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid 

(Sanusi, 2011). Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah 

korelasi Pearson Product Moment yang dirumuskan sebagai berikut : 

r = 
𝑁(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁∑2−(∑𝑋)2]−[𝑁∑𝑌2 −(∑𝑌2]
 

r  = koefisien korelasi 

X = skor butir 

Y = skor total butir 

N = jumlah sampel (responden) 

 

b. Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau 

pernyataan yang sudah valid. Instrumen yang baik adalah instrument yang 
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reliabel, yang bila digunakan beberapa kali pada objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut : 

 

𝑟𝑖𝑖 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑖      = reliabilitas instrument 

𝑘     = banyaknya butir pertanyaan atau pernyataan 

∑ 𝜎𝑏
2
 = jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 = varian total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut : 

a) Apabila nilai Alpha Cronbach > 0,6 = reliabel. 

b)  Apabila nilai Alpha Cronbach ≤ 0,6 = tidak reliabel. 

 

H. Teknik Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi 

secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Uji kolmogorov-smirnov (KS) dengan kriteria 

pengujian α = 0,05 dimana :  
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1) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

2) Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal  

 

 

2) Uji Multikolonearitas  

Pengujuan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar 

variabel independen atau bebas. Multikolinearitas merupakan suatu gejala 

korelasi antar variabel independen yang ditunjukan dengan korelasi 

signifikan antar variabel bebas. Adanya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari tolerance value atau nilai Variance Infation Factor (VIF). 

Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10, sehingga 

apabila: 

a) Tolerance value < 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) >10 maka 

terjadi multikolinearitas.  

b) Tolerance value > 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) < 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. 

3) Uji Heterokedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

dapat menggunakan Spearman’s rho, regresi dalam penelitian ini 

dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat 

nilai signifikan variabel bebas dengan nilai residual. Pada pengujian ini 
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menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antar 

variabel terikat dengan residual di dapat tingkat signifikansi > 0.05 maka 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi untuk melihat korelasi antara suatu periode ke 

periode sebelumnya. Pengujian ini dilakukan pada data time series yang 

melibatkan pengujian lebih dari satu periode pelaporan. Untuk mengetahui 

adanya autokorelasi pada data dapat digunakan uji Durbin-Watson, yaitu 

dengan dengan cara melihat tabel DurbinWatson. Jika nilai dU < d < 4-dU 

maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi. 

 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variasi 

variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi 

variabel store atmosphere dan harga, maka dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan koefisien determinasi (Kd). Rumus dari koelasi determinasi 

sebagai berikut : 

Kd = r2 x 100% 

Keterangan : 

Kd   : nilai koefisien determinasi 

r    : nilai koefisien korelasi 
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c. Model Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sanusi (2011) analisis regresi linier berganda pada dasarnya 

merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu dengan menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih 

variabel bebas. Seperti dalam penelitian ini, terdiri dari lebih dari satu 

variabel bebas, maka penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat, sehingga dengan hal ini regresi linear berganda dinyatakan dalam 

persamaan matematis sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 

Keterangan :  

Y  = Keputusan pembelian  

a   = Nilai Intersep Konstanta  

b1, b2 = Koefisien Regresi  

X1 = Store Atmosphere 

X2 = Harga 

 

I. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Serempak ( Uji F) 

Menurut Siregar (2012) Uji F digunakan untuk menguji kepastian 

pengaruh dari seluruh variabel independen (variabel store atmosphere dan 

harga) secara bersama sama terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian) Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut : 
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1) Jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak. Artinya variabel bebas store 

atmosphere dan harga berpengaruh terhadap variabel terikat keputusan 

pembelian. 

2) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima. Artinya variabel bebas store 

atmosphere dan harga tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Sanusi (2013) Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh dari masing-masing variabel independen (store atmosphere dan 

harga) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Rumus yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut : 

thitung = 
𝑏

𝑆𝑏
 

 

Keterangan : 

b  = koefisien regresi 

Sb  = standar error 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut : 

1. Jika thitung < ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Diartikan bahwa store 

atmosphere(X1) dan harga(X2) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y).  

2. Jika thitung > ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Diartikan bahwa store 

atmosphere(X1) dan harga(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y).  

c. Pengujian Kontribusi Terbesar (Uji Dominasi) 
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Dalam penelitian ini, cara untuk menentukan variabel bebas yang 

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

standarized coefficients beta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf 

signifikan 5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan koefisien βeta Store 

Atmosphere (X1) ≤ nilai koefisien harga (X2), maka dikatakan bahwa 

variabel harga berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat 

 


