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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UMM BookStore Jalan Raya Mulyo Agung 

no. 50 Kab. Malang. Penentuan lokasi penelitian ini dilandaskan karena 

UMM BookStore memiliki kondisi naik turun penjualan selama tahun 2016 

meski terletak di lokasi yang strategis antara Kota Batu, Kota Malang dan 

Kab. Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

deskriptif dengan menggunakan metode survei, serta metode analisis data 

kuantitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah 

melakukan pembelian minimal 1 (satu) kali di UMM BookStore selama 

tahun 2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

accidental sampling atau penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

apabila secara kebetulan bertemu dengan siapa saja yang dipandang cocok 

sebagai sumber data. Accidental sampling termasuk dalam  nonprobability 

sampling (Sugiyono, 2010).  

Menurut Hair (2010) dalam Mahardhika (2014), ukuran responden 

yang ideal dan representatif tergantung pada jumlah item pertanyaan pada 
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indikator penelitian dikalikan 5 - 20. Responden untuk penelitian ini adalah 

jumlah item pertanyaan 18 x 8 = 144 sampel, dengan pembulatan menjadi 

150 sampel. Dengan demikian, sampel yang digunakan untuk responden 

dalam penelitian ini berjumlah 150 orang yang didapat dari minimal sampel 

yang diperlukan berdasarkan indikator. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu lokasi, dan suasana toko 

sebagai variabel bebas, dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Penelitian ini menganalisis 2 (dua) buah variabel bebas, yaitu  

lokasi (X1) dan suasana toko (X2). 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

disebabkan karena adanya perubahannya variabel independen (bebas). 

Penelitian ini menganalisis keputusan pembelian (Y) sebagai variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh lokasi dan suasana toko. 

Variabel-variabel pada penelitian ini, dijelaskan pada tabel 3.1 

berikut. 

 



23 
 

 
 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi Indikator Sumber Ukuran 

Lokasi  (X1) tempat dimana 

konsumen 

memiliki 

alternatif pilihan 

untuk 

melakukan 

keputusan beli 

1. Lalu lintas kendaraan 

2. Fasilitas parkir 

3. Transportasi umum 

4. Komposisi toko 

5. Letak berdirinya toko 

Sopiah & 

Syihabudin 

(2008) 

1. kelancaran lalu lintas 

kendaraan untuk menuju toko. 

2. Luas dan keamanan fasi litas 

parkir. 

3. Adanya angkutan umum 

(angkot, ojek) yang lewat sekitar 

toko. 

4. Kelengkapan jenis barang 

yang dijual. 

5. Kemudahan toko di lihat dari 

pinggir jalan. 

Suasana toko 

(X2) 

Persepsi 

konsumen 

terhadap 

suasana yang 

diciptakan oleh 

UMM 

BookStore 

1. Layout 

2. Musik 

3. Aroma 

4. Tekstur 

5. Desain Bangunan 

Mowen & 

Minor 

(2002) 

1. Kemudahan pelanggan untuk 

menjangkau semua produk 

dalam toko. 

2. Adanya kesesuaian antara 

jenis musik dan volume yang 

diputar. 

3. Aroma yang terdapat di toko 

membuat nyaman pengunjung. 

4. Pengolahan tekstur atau bahan 

yang baik, agar meng hasilkan 

kesan dan kualitas ruang yang  

lebih menarik. 

5. Bentuk dan model bangu nan 

toko sehingga menjadi daya tarik 

untuk berkunjung dan membeli 

produk. 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Tindakan 

konsumen untuk 

melakukan  

pembelian di 

UMM 

BookStore 

1. Pertimbangan membeli 

2. Melakukan pembelian 

3. Kemantaban membeli 

4. Perilaku pasca pembelian 

Kotler & 

Armstrong 

(2009) 

1.Konsumen mempertimbangkan 

untuk membeli di UMM 

BookStore atau tidak. 

2.Konsumen membeli produk di 

UMM BookStore. 

3.Konsumen tidak ragu-ragu untuk 

membeli produk di UMM 

BookStore. 

4.Kosumen melakukan pembelian 

kembali di UMM BookStore 

pada masa mendatang. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang diteliti. Data 

primer yang diambil pada penelitian ini adalah data tentang pendapat atau 

persepsi konsumen mengenai UMM BookStore. Data dihimpun 
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menggunakan dua metode penyebaran kuesioner, yaitu melalui tatap muka 

langsung dengan responden. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos ataupun internet 

(Sugiyono, 2010). Daftar pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner 

ini, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti yaitu meliputi variabel 

lokasi, dan suasana toko, dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

G. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010). Pada skala ini peneliti memberikan nilai / skor pada setiap respon 

jawaban berupa; Sangat Setuju (skor 4), Setuju (skor 3), Tidak Setuju (skor 

2), dan Sangat Tidak Setuju (skor 1). 

H. Uji Coba Intrumen 

Sebelum suatu angket disebarkan kepada responden, perlu dilakukan 

uji coba untuk mengetahui apakah angket dapat menghasilkan penilaian 

responden secara tepat dan konsisten. Hal ini berdampak pada tingkat 
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ketepatan dan kualitas hasil penelitian. Uji coba instrumen angket pada  

penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukup apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010). Uji Validitas 

dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item – total 

correlation) dengan nilai r tabel. Jika r hitung ≥ r tabel berarti 

pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika r hitung < r tabel berarti 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

Pada sampel penelitian ini, peneliti menggunakan uji coba 

instrumen kepada 35 orang responden Dengan menggunakan 35 orang 

responden, maka diketahui n data adalah 35, serta pada taraf 

signifikansi 5%, di dapat nilai r tabel yaitu 0,334 (lampiran 1). 

Selanjutnya adalah membandingkan nilai r tabel dengan r hitung yang 

merupakan hasil uji validitas masing-masing total skor nilai item 

variabel pertanyaan seperti pada tabel 3.2 berikut pengujian validitas 

variabel lokasi (X1). 

Tabel 3.2 Hasil uji validitas variabel lokasi (X1) 

No Item r hitung r tabel Hasil 

1. lokasi1 0,457 0,334 Valid 

2. lokasi2 0,580 0,334 Valid 

3. lokasi3 0,793 0,334 Valid 

4. lokasi4 0,742 0,334 Valid 

5. lokasi5 0,587 0,334 Valid 

6. lokasi6 0,379 0,334 Valid 

7. lokasi7 0,743 0,334 Valid 

8. lokasi8 0,687 0,334 Valid 

Sumber: lampiran 3 
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Dari hasil pada tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada variabel lokasi (X1) dinyatakan valid, karena r hitung 

masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel yang ada. 

Selanjutnya, pengujian validitas untuk variabel suasana toko (X2) dapat 

dilihat ringkasannya pada tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3. Hasil uji validitas variabel suasana toko (X2) 

No Item r hitung r tabel Hasil 

1. suasana1 0,730 0,334 Valid 

2. suasana2 0,768 0,334 Valid 

3. suasana3 0,831 0,334 Valid 

4. suasana4 0,762 0,334 Valid 

5. suasana5 0,689 0,334 Valid 

6. suasana6 0,821 0,334 Valid 

7. suasana7 0,560 0,334 Valid 

Sumber: lampiran 3 

Dari hasil pada tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada variabel suasana toko (X2) dinyatakan valid, karena r 

hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel yang ada. 

Selanjutnya, pada pengujian validitas untuk variabel keputusan 

pembelian (Y) dapat dilihat ringkasannya pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4. Hasil uji validitas variabel keputusan pembelian(Y) 

No Item r hitung r tabel Hasil 

1. beli1 0,885 0,334 Valid 

2. beli2 0,857 0,334 Valid 

3. beli3 0,874 0,334 Valid 

Sumber: lampiran 3 

Dari hasil pada tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada variabel keputusan pembelian (Y) dinyatakan valid, 
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karena r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel 

yang ada. 

Maka dari hasil uji validitas ini, sebanyak 18 butir pertanyaan 

yang akan mengukur variabel pada penelitian ini dinyatakan valid 

secara keseluruhan. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji yang berfungsi untuk mengukur berkali-

kali sebuah angket agar menghasikan data yang konsistensi. Sebuah 

pengukuran dapat dipercaya ketika beragam percobaan dalam 

mengukur sesuatu berakhir dengan hasil yang sama. Skala dianggap 

memiliki realibiltas baik jika koefisien α ≥ 0,6 dan dianggap memiliki 

realibilitas buruk jika koefisien α < 0,6. (Zikmun dan Babin, 2013). 

Pada sampel penelitian ini, peneliti menggunakan uji coba 

instrumen kepada 35 orang responden. Dengan mengambil sampel awal 

sebanyak 35 responden, didapat nilai cronbach’s alpha hasil uji 

reliabilitas instrumen pada masing-masing variabel yakni sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai cronbach’s alpha Keterangan 

Lokasi 0,768 Reliabel 

Suasana Toko 0,861 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,840 Reliabel 

Sumber : lampiran 4 

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa hasil uji reliabilitas pada 

instrumen penelitian ini adalah reliabel. Hal ini didasarkan pada ketiga 
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nilai cronbach’s alpha pada masing-masing variabel memiliki nilai 

koefisien ≥ 0,6. Dengan demikian, pada masing-masing variabel di 

angket pertanyaan penelitian ini dinyatakan reliabel seluruhnya. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif seperti pada penelitian 

ini, menggunakan statistik inferensial. Pada Penelitian yang dilakukan 

bersifat penelitian kausal (sebab-akibat), maka teknik analisis yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

jawaban responden mengenai pengaruh lokasi, suasana toko, serta 

keputusan pembelian. Deskripsi data yang disajikan pada penelitian ini 

meliputi nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata / mean (M), dan 

simpangan baku (SD). Menurut Hadi (2000) dalam Mahardhika (2014), 

hasil perhitungan kemudian dikelompokkan dengan melihat 

kecenderungan variabel berdasarkan 3 kategorisasi di antaranya 

a. Kategori Tinggi = X ≥ M + SD 

Kategori tinggi yang dimaksud ialah apabila nilai total dari 

jawaban total item per variabel seluruh responden memiliki nilai 

rata-rata (X) lebih besar sama dengan median (M) ditambah 

simpangan baku (SD). 

b. Kategori Sedang = M - SD ≤ X < M + SD 

Kategori sedang yang dimaksud ialah apabila nilai total dari 

jawaban total item per variabel seluruh responden memiliki nilai 



29 
 

 
 

rata-rata (X) diantara dua kondisi, yaitu lebih besar sama dengan 

dari nilai median (M) dikurang simpangan baku (SD), dan 

kurang dari nilai median (M) ditambah simpangan baku (SD). 

c. Kategori Rendah = X ≤ M – SD 

Kategori tinggi yang dimaksud ialah apabila nilai total dari 

jawaban total item per variabel seluruh responden memiliki nilai 

rata-rata (X) kurang dari sama dengan median (M) ditambah 

simpangan baku (SD). 

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui penilaian dari 

setiap penyataan jawaban responden. Kemudian, hasil tersebut 

dikelompokkan, untuk dapat diambil kesimpulan masing-masing 

variabel berdasarkan jawaban responden. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Berdasarkan teori regresi linier berganda, nilai yang dihasilkan 

akan membentuk sebuah model persamaan yang benar apabila 

memenuhi prasyarat asumsi klasik, yaitu tidak terjadinya 

multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau 

tidak (Ghazali, 2011). Hal ini dilandasi alasan bahwa pada analisis 

regresi asumsi normalitas tidak terletak pada data per variabel, 

melainkan dari nilai residualnya. Uji normalitas pada penelitian ini 
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menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar 

pengambilan keputusan apabila nilai signifikasi uji normalitasnya 

lebih besar dari 5% maka menunjukkan bahwa data normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Dengan uji linearitas diperoleh hasil apakah sebaiknya model 

persamaan penelitian ini menggunakan persamaan linear, kuadrat, 

atau kubik (Ghazali, 2011). Syarat terpenuhinya asumsi linearitas 

yakni apabila nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka 

hubungan antar variabel tersebut dinyatakan linear. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dari 

model regresi yang ada ditemukan korelasi antar variabel 

independen (Ghazali, 2011). Dalam kondisi yang normal, 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai Variance  Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai tolerance apabila bernilai lebih besar 

dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Atau dengan 

melihat nilai VIF, jika bernilai kurang dari 10,0 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghazali, 2011). Jika varians 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah jika 

signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda merupakan sebuah teknik statistik yang secara 

simultan mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau 

lebih variabel independen dan sebuah variabel dependen. Bentuk umum 

rumus regresi majemuk adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  = Keputusan Pembelian Konsumen 

a  = Konstanta 

X1  = Variabel Lokasi 

X2  = Variabel Suasana toko 

b1 = Koefisien regresi Lokasi 

b2  = Koefisien regresi Suasana Toko 

e  = Error 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Menurut Sugiyono (2010), uji t digunakan untuk menguji 

sendiri-sendiri secara signifikan pengaruh antara variabel 

independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y), 

dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05). Kuncoro (2003) 

menjelaskan bahwa statistik t dihitung dari formula sebagai 

berikut: 

t = (bi  -  0) / S  =  bi / S 

Formulasi tersebut menjelaskan bahwa bi merupakan koefisien 

regresi dan S merupakan deviasi standar, yang dihitung dari akar varians. 

Syarat pengambilan keputusan uji t yaitu; jika t hitung > t tabel, maka 

dinyatakan bahwa lokasi (X1) atau suasana toko (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Jika t hitung < t tabel, 

maka lokasi (X1) atau suasana toko (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 


