
19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Toko Penelitian 

Lokasi Toko penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko Fanani beralamat 

Kendalkemlagi kec. Karanggeneng kab. Lamongan, dengan konsumen Toko 

Fanani. 

B. Jenis Penelitian 

Peneliti menggolongkan jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan survey, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan dan 

penyebaran angket atau kuisioner sebagai sumber data. Penelitian survey ini 

dilakukan pada konsumen toko Fanani. 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Menurut Malhotra (2009) populasi adalah gabungan seluruh elemen, 

yang memiliki serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk 

kepentingan masalah riset pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 

diambil pada lingkup konsumen dari toko Fanani di  Kendalkemlagi kec. 

Karanggeneng kab. Lamongan.  

Menurut Sugiyono (2005) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2005) 
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dalam melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

30 sampai dengan 500. Menurut Widayat (2004) dalam menentukan sampel 

yang digunakan adalah 4 sampai 5 dikali jumlah indikator. Penelitian ini terbagi 

13 indikator, sehingga dalam menentukan sampel yaitu n: 5x13 = 65. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling karena peneliti tidak mempunyai atau mengetahui data 

dengan pasti berapa jumlah konsumen, kemudian metode yang digunakan adalah 

metode acidental sampling, pemilihan metode ini dengan pertimbangan 

responden bahwa siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti 

maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden). 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel dependen 

dan Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. Berikut 

penjelasannya: 

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 

2. Variabel Independen diantaranya ialah Lokasi Toko dan Suasana Toko. 

 Operasional Variabel merupakan penjelasan dari Variabel-Variabel 

yang ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini adapun variabel penelitian 

beserta definisi operasionalnya sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Referensi 

Lokasi 

Toko  

Persepsi konsumen 

tentang tempat 

dimana perusahaan 

harus   melakukan 

operasi. 

a) akses yang mudah untuk 

dijngkau oleh kendaraan. 

b) Lokasi Toko dapat dilihat 

dengan jelas oleh 

konsumen di tepi jalan. 

c) tempat parkir yang luas 

untuk konsumen 

d) tempat parkir yang aman 

bagi konsumen. 

Tjiptono, 

(2002) 

Suasana 

Toko 

Persepsi konsumen 

tentang kombinasi 

dari karakteristik 

fisik toko seperti 

tanda, layout, 

arsitektur, display, 

warna, pencahayaan, 

suhu, sound untuk 

mempengaruhi 

perilaku pembelian 

konsumen. 

a) Pencahayaan yang 

terang/jelas.  

b) Kebersihan ruangan Toko 

Fanani terjaga. 

c) Rak barang teratur pada 

Toko Fanani. 

d) Pengaturan gang Toko 

Fanani luas. 

e) Suhu udara pada Toko 

Fanani sejuk. 

Levy & 

Weitz (2012) 

Keputusan 

Pembelian 
Upaya untuk 

mendapatkan 

produk yang 

diinginkan dan 

memutuskan 

membeli dan 

menggunakan 

produk tersebut. 

a) Perasaan yakin untuk 

membeli. 

b) Konsumen berbelanja 

Toko Fanani dengan 

keputusan yang mantap. 

c) Tidak banyak 

pertimbangan dalam 

berbelanja di Toko Fanani. 

d) Memutuskan dengan cepat 

untuk membeli 

Suharno, 

(2010) 

 

E. Jenis Data dan Sumber Penelitian. 

a. Jenis Penelitian. 

Dalam riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

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

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. Hubungan sebab-akibat dari penelitian ini adalah mengungkapkan 
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pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada Toko 

Fanani. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang diperoleh dari hasil kuisioner kemudian diolah menjadi data 

kuantitatif. 

b. Sumber Data. 

1) 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 kualitas 

produk dan harga terhadap keputusan pembelian. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen 

perusahaan atau internet, dalam penelitian ini data diperoleh dari data 

perusahaan yang terkait dan internet yang mendukung latar belakang 

penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah tertulis 

kepada responden dengan harapan dapat memberi keterangan- keterangan yang 

dibutuhkan dan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Sugiono 

(2010: 199) menjelaskan bahwa kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 
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G. Teknik Penskalaan Data  

Teknik penskalaan data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala Likert. 

Menurut sugiyono (2014:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur mengukur 

sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompokan orang tentang 

fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka Variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Untuk menganalisa secara kualitatif, 

maka jawaban dibagi menjadi lima kategori. Dalam penelitian ini setiap jawaban 

atas variabel Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pemebelian 

menggunakan sistem nilai dengan dasar Likert, yang tertuang pada table 1.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Nilai Dengan Dasar Skala Likert 
NO Keterangan Skor 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
2. Tidak Setuju (TS) 2 
3. Netral (N) 3 
4. Setuju (S) 4 
5.  Sangat Setuju (SS) 5 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu 

instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Menurut Sugiyono (2010) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. 
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Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah Pearson Product 

Moment yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 

dimana r = koefisien korelasi, X = skor butir, Y = skor total butir, dan N = 

jumlah sampel (responden). 

Selanjutnya, nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel dengan 

derajat bebas (n-2). Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar daripada nilai r 

dalam tabel pada alfa tertentu maka berarti signifikan sehingga disimpulkan 

bahwa butir pertanyaan atau pertanyaan itu valid.  

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer 

dengan bantuan SPSS versi 21.00 for windows. Menurut Arikunto (2006) 

reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, dengan demikian reliabilitas menunjukkan 

keterhandalan sesuatu. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji skor antara item dengan 

rumus Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2006):  
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Keterangan : 

11r  =  reliabilitas instrumen 
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k  =  banyaknya pertanyaan 

2

b  
=  jumlah varian butiran 

2

1  =  varians total 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60 (Arikunto, 2006). Setelah dilakukan pengujian terhadap data 

maka dapat diketahui bahwa data yang diperoleh adalah reliabel sehingga 

proses analisis berikutnya dapat dilanjutkan. 

I. 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:  

1) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

2) Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal 

2) Uji Autokorelasi. 

Uji Autokorelasi untuk melihat korelasi antara suatu periode ke periode 

sebelumnya. Sehingga 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 Durbin-Watson. Jika nilai dU < d < 4-dU maka tidak 

terjadi gejala autokorelasi pada model regresi. 
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3) 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. 

4) Uji Heteroskedastisitas. 

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 uji Glejser karena berupa data statistik yang dapat 

dipastikan kebenarannya. uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan 

antara variabel independent dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai 

signifikansi variabel independent lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

b. Analisis Deskriptif  

Penelitian ini megguankan analisis deskriptif yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 2006). 

Analisis Deskriptif yang digunakan adalah nilai indeks. Nilai indeks adalah 
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alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi 

responden variabel yang akan diteliti, sebuah nilai indeks dapat 

dikembangkan. Perumusan untuk nilai hitung nilai indeks adalah sebagai 

berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

=
((%𝐹1 × 1) + (%𝐹2 × 2) + (%𝐹3 × 3) + (%𝐹4 × 4) + (%𝐹5 × 5)

5
 

Keterangan: 

F1 = frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 = frekuensi responden yang menjawab 2 

F3 = frekuensi responden yang menjawab 3 

F4 = frekuensi responden yang menjawab 4 

F5 = frekuensi responden yang menjawab 5 

c. Model Analisis Regresi Berganda. 

Analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari 

regresi linear sederhana, yaitu 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 tiga 

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 +e 

Keterangan :  

Y : Keputusan Pembelian (Y) 



28 
 

 
 

α : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X1 : Lokasi Toko  

X2 : Suasana Toko 

 : Error term (residual) 

J. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Secara Simultan ( Uji Statistik F) 

Menurut Siregar (2012) Uji F digunakan untuk menguji kepastian 

pengaruh dari seluruh variabel independen ( variabel Lokasi Toko dan 

Suasana Toko ) secara bersama sama terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian) Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut : 

a) Jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak. Artinya variabel bebas Lokasi Toko 

dan Suasana Toko berpengaruh terhadap variabel terikat keputusan 

pembelian. 

b) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima. Artinya variabel bebas Lokasi Toko 

dan Suasana Toko tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik T) 

Menurut Sanusi (2013) Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh dari masing-masing variabel independen (Lokasi Toko dan Suasana 

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

digunakan adalah sebagai berikut : 
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thitung = 
𝑏

𝑆𝑏
 

Keterangan : 

b  = koefisien regresi 

Sb  = standar error 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut : 

a) Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Diartikan bahwa Lokasi 

Toko (X1) dan Suasana Toko (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y).  

b) Jika thitung  < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Diartikan bahwa 

Lokasi Toko (X1) dan Suasana Toko (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

3. Pengujian Kontribusi Terbesar (Uji Dominasi) 

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 kinerja 

(X1) ≤ nilai koefisien fitur (X2), maka dikatakan bahwa variabel kinerja 

berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat. 


