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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di 55 distro yang memiliki lokasi usaha 

di kota Malang. Sebelum dilakukan penelitian pada distro di kota Malang, 

dilakukan pengujian kuesioner terlebih dahulu pada objek yang sama yaitu 

pada 30 distro di Probolinggo.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelit ian 

deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2012), penelitian deskriptif kuantitat i f 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan dalam metode 

penelitiannya menggunakan metode survei yaitu teknik riset dimana informas i 

dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini survei 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner 

pada responden (pemilik distro) yang kemudian dilakukan pengolahan data 

untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner pada objek 

penelitian, dilakukan penyebaran kuesioner terlebih dahulu pada distro di 

probolinggo untuk menguji valid dan reliabel kuesioner tersebut.   
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-

objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, B., 2005). Populasi 

dalam penelitian ini adalah 55 bisnis distro yang berada di kota Malang.  

2. Sampel 

Menurut sugiyono (2015), sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dilakukan jika populasinya besar dan penelitian tidak mungkin mempelaja r i 

semua yang ada pada populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada. Total sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan 

jumlah populasi (Sugiyono, 2007). Sehingga jumlah sampel dalam 

penelitian yang digunakan sebesar 55. Alasan mengambil total sampling 

karena menurut Sugiyono (2007), jumlah populasi yang kurang dari 100 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sedangkan untuk 

pengambilan sampel pengujian kuesioner pada distro di Probolinggo 

sebanyak 30 sampel. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk menelit i 

dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara lokasi usaha (X) yang 

merupakan variabel independen dan penjualan (Y) yang merupakan variabel 

dependen. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini disajikan dalam 

tabel 3.1 berikut :  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Indikator Pengukuran 

Lokasi usaha 

merupakan suatu 
tempat dimana 
perusahaan itu 

melakukan kegiatan 
dan sangat 

menentukan dalam 
keberhasilan suatu 
usaha. 

1. Daya beli konsumen pada area 

yang dituju 
2. Jasa dan gambaran sesuai dengan 

demografi konsumen pada area 
yang dituju 

3. Persaingan di dalam area  

4. Kualitas persaingan  
5. Keunikan dari lokasi perusahaan 

dan para pesaingnya 
6. Kualitas fisik dari tempat fasilitas 

dan bisnis di sekitarnya 

7. Kebijakan operasional perusahaan 
8. Manajemen kualitas 

Skala 
Likert  

Penjualan merupakan 

suatu proses 
terciptanya pertukaran 

barang dan/atau jasa 
antara penjual dengan 
pembeli. 

1. Mencapai volume penjualan 
tertentu 

2. Mendapatkan laba tertentu 

3. Menunjang pertumbuhan 
perusahaan 

Skala 

Likert 

Sumber : (Render, J. H., 2014), (Swastha, B., 2001)  



20 
 

 
 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung dan diperoleh 

dari hasil jawaban responden dari kuesinoner yang telah disebarkan.   

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh 

peneliti yang diperoleh melalui survei atau pengamatan langsung ke objek 

penelitian. Data primer penelitian ini didapatkan langsung dari responden 

melalui lembar kuesioner sesuai dari variabel yang diteliti.  

F. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner  

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis dan disebarkan secara langsung kepada responden yang akan ditelit i. 

Responden diberi alternatif dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner/daftar pertanyaan. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 
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likert. Menurut Sugiyono (2005), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.  

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban 

yang diberikan responan, diberi nilai dengan merefleksikan secara konsisten dari 

sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari 

kuesioner yang diajukan pada responden. Untuk menganalisis secara kuantitat if 

pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan dengan skor yaitu:  

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor satu 

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor dua 

3. Jawaban Cukup Setuju (CS) dengan skor tiga 

4. Jawaban Setuju (S) dengan skor empat 

5. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor lima 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas yang tinggi 

dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas  instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

menyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud.  

Menurut Sanusi, A. (2011), bahwa validitas instrumen ditentukan 

dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan 
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atau pernyataan dengan skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor 

pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi 

secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat 

dikatakan bahwa alat pengukur itu valid. Dan sebaliknya jika korelasinya 

tidak signifikan, alat pengukur itu tidak valid dan alat pengukur itu tidak 

perlu dipakai untuk mengukur atau mengambil data. Validitas yang 

diperoleh dengan cara diatas dikenal dengan validitas konstruk. Rumus yang 

digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi Pearson Product 

Moment yang dirumuskan sebagai berikut :  

𝑟 =
𝑛 ∑ −𝑥𝑦 (∑ )(∑ )𝑦𝑥

√{𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 2){𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2)}}
 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi product moment 

N : Jumlah subjek uji coba 

Σx : Jumlah skor butir pertanyaan 

Σx2 : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat dikatakan 

valid.  

Σy : Jumlah skor total 

Σy2 : Jumlah skor total kuadrat 

Σxy : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari 

r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 
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signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil dari pada r dalam tabel maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah 

r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan ∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka 

alat tersebut dapat dikatakan valid. Metode yang digunakan untuk menguji 

validitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) 24 For Windows Software.  

Pada penelitian ini, sebelum kuesioner dibagikan pada responden 

objek penelitian (distro di kota Malang), dilakukan pengujian validita s 

terlebih dahulu pada objek yang sama dengan objek yang ditelit i. 

Pengujian validitas dilakukan pada usaha distro yang berada di kota 

Probolinggo dengan jumlah sampel 30 responden. Setelah diketahui hasil 

uji validitas dan dinyatakan valid, maka pernyataan dalam kuesioner valid 

untuk dilakukan penyebaran pada objek penelitian (distro di kota Malang). 

Sebaliknya jika dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan di buang 

(drop out) terlebih dahulu sebelum dilakukan uji reliabilitas dan 

penyebaran kuesioner.    

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil yang konsisten. 
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Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus alpha (Arikunto, S., 

2010), sebagai berikut:  

𝑟 = (
𝑘

𝑘−1
)(1-

∑ 2𝜎𝑏

𝜎𝜏2 ) 

Keterangan: 

r  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

Σ𝜎𝑏2 : Jumlah varian butir di kuadratkan 

 𝜎𝜏2 : Jumlah varian total dikuadratkan  

Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r 

tabel maka data yang digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelit ian 

dikatakan reliabel apabila nilai alpha > atau = 0,6. Pengujian reliabilita s 

dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 24 For Wnidows Software.  

Pada penelitian ini, sebelum kuesioner dibagikan pada responden 

objek penelitian (distro di kota Malang), dilakukan pengujian reliabilita s 

terlebih dahulu pada objek yang sama dengan objek yang ditelit i. 

Pengujian reliabilitas dilakukan pada usaha distro yang berada di kota 

Probolinggo dengan jumlah sampel 30 responden. Uji reliabilitas ini 

dilakukan setelah dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid. Setelah 

dilakukan uji reliabilitas dan dikatakan reliabel maka kuesioner dapat 

disebarkan pada objek penelitian (distro di kota Malang).    
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I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

bahwa data yang akan di analisis penyebarannya normal sehingga dapat 

digunakan dalam analisis parametrik. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang ditelit i 

adalah lokasi usaha terhadap penjualan, dengan kata lain rentang skal 

memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan jawaban responden 

tentang variabel (Umar, 2003). Adapun rumus rentang skala adalah sebagai 

berikut : 

Rs =  
𝑛(𝑚−1)

𝑚
  

Keterangan : 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Perhitungan rentang skala sebagai berikut :  

 Rs =  
𝑛(𝑚−1)

𝑚
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 Rs =  
55 (5−1)

5
 

 Rs =  44 

Nilai min = skor terkecil x jumlah responden = 1 x 55 = 55 

Nilai max = skor terbesar x jumlah responden = 5 x 55 = 275 

 Untuk membuat rentang skala dalam penelitian ini, karena nilai  55 

merupakan nilai terendah maka 55 ditambah Rs digunakan sebagai interva l. 

Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

No. Kelas Keterangan 

1 55-99 Sangat Buruk 

2 99-143 Buruk 

3 143-187 Cukup Baik 

4 187-231 Baik 

5 231-275 Sangat Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

2. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan model 

pengaruh lokasi usaha terhadap penjualan pada distro di kota Malang. 

Model regresi ini digunakan untuk memprediksi pengaruh lokasi usaha 

terhadap penjualan apakah sudah layak atau belum. Untuk menguji 

kelayakan model regresi maka akan digunakan perhitungan menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) 24 For Windows 

Software. 

Menurut Sanusi, A. (2011), regresi linier sederhana terdiri atas dua 

variabel, satu variabel yang berupa variabel terikat/tergantung diberi simbol 
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Y dan variabel kedua yang berupa variabel bebas diberi simbol X. Regresi 

sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan 

memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. 

Persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi nilai variabel Y disebut 

dengan persamaan regresi. Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan 

dengan persamaan matematika, yaitu:  

Y = a + bX + e 

Dimana: 

Y = Penjualan 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien 

X = Lokasi Usaha 

e  = Standar error atau variabel pengganggu 

a.  Uji Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini dipakai untuk 

memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh lokasi usaha terhadap 

penjualan dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernila i 

signifikan. Sebaliknya jika hasil dalam uji F tidak signifikan maka nila i 

koefisien determinasi ini tidak dapat digunakan untuk memprediks i 

kontribusi pengaruh lokasi usaha terhadap penjualan.  

Menurut Ghozali, I. (2007), koefisien determinasi dinyatakan 

dengan R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 
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determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variabel independen, karena R2 mengandung 

kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimasukkan model, maka penelitian ini menggunakan adjusted R2 

berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 

maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan 

variabel dependen dan sebaliknya, jika R2 semakin kecil berarti 

semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabel 

dependennya.  

K. Uji Hipotesis  

a. Uji t 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi lokasi usaha secara 

individu dapat memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap 

penjualan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya 

nilai t hitung dengan t tabel, berikut rumus t hitung : 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑆𝑏
   

Keterangan : 

b = koefisien regresi 
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Sb = Standar error 

Kriteria penilaian dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan ketentuan 

sebagai berikut : 

1) Jika t hitung > t tabel atau signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh signifikan lokasi usaha terhadap 

penjualan pada usaha distro di kota Malang. 

2) Jika t hitung < t tabel atau signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan lokasi usaha terhadap 

penjualan pada usaha distro di kota Malang. 

 


