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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Carrefour Kota Malang tepatnya di Jalan Letjend 

S. Parman, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125. Lokasi ini dipilih 

karena letaknya strategis di pinggir jalan raya utama serta letaknya mudah 

dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam proses 

pengumpulan data. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 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 suasana toko dan potongan harga terhadap 

pembelian impulsif pada Carrefour kota Malang. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah suatu objek atau subyek yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiono, 2008). Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pelanggan yang berbelanja dan yang telah 

menyelesaikan transaksi belanja di Carrefour Malang, pada periode 14 Januari 

2018 – 11 Februari 2018  

Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2008). Dimana kriteria dari sampel ialah pelanggan yang setelah 
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melakukan pembelian produk yang sedang promosi ataupun pelanggan yang 

setelah melakukan pembelian impulsif pada Carrefour kota Malang dengan 

batasan usia 20-50 tahun karena dianggap dapat memberikan informasi yang di 

butuhkan oleh peneliti. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan rumus Ferdinand (2006), yaitu : 

𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 × (5 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 10) 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel  

 Penelitian ini terdapat 12 indikator, dan dipilih angka 8 sebagai angka 

pengalinya, sehingga dapat ditentukan sampel penelitian sebanyak: 

 n = 12 x 10 

n = 120  

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 120 responden. 

D. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen yaitu 

pembelian impulsif dan variabel independen yaitu suasana toko dan potongan 

harga. Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi 

operasional variabel, indikator dan pengukurannya ada pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  

Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Sumber 

Suasana Toko 

(X1) 

Penciptaan suasana 

belanja yang 

nyaman pada 

Carrefour secara 

tidak langsung akan 

dapat 

mempengaruhi 

pelanggan untuk 

melakukan 

pembelian 

1. Lampu di dalam 

Carrefour terang. 

 

 

 

 

Pragita 

(2013) 

2. Udara di dalam 

Carrefour sejuk. 

3. Aroma di dalam 

Carrefour wangi. 

4. Layout pada Carrefour 

rapi.  

5. Display produk 

Carrefour rapi. 

Potongan 

Harga (X2) 

Pengurangan harga 

yang diberikan 

Carrefour dalam 

periode tertentu 

untuk 

meningkatkan 

pembelian produk 

1. Carrefour memberikan 

potongan harga dalam 

jumlah besar. 

 

 

 

 

Amsani 

(2007) 

2. Carrefour memberikan 

potongan harga di 

berbagai macam 

produk. 

3. Carrefour sering 

memberikan potongan 

harga  

4. Carrefour memberikan 

potongan harga dalam 

waktu yang lama 

Pembelian 

Impulsif (Y) 

Tindakan 

pembelian yang 

dibuat tanpa 

direncanakan 

terlebih 

sebelumnya atau 

keputusan 

pembelian 

dilakukan pada saat 

berada di dalam 

Carrefour 

1. Saat di Carrefour saya 

membeli produk 

tambahan di luar daftar 

belanja 

 

 

Jones, et al 

(2003) 

2. Saya membeli produk 

di Carrefour tanpa 

pertimbangan 

3. Saya membeli produk 

di Carrefour secara 

mendadak atau tiba-tiba 
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E. Teknik Pengukuran Data 

Skala likert digunakan untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju 

kepada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang dinilai. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor 

misalnya yang dapat di klasifikasikan pada tabel 3.2. sebagai berikut 

(Sugiono,2008) 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

responden tanpa melalui perantara (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner mengenai pengaruh suasana toko dan 

potongan harga terhadap pembelian impulsif. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan kuesioner.  

Menurut Sugiyono (2008) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang  

dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden yang melakukan pembelian impulsif. Pendistribusian kuesioner 

dalam penelitian ini dilakukan di Carrefour kota Malang, yang membutuhkan 

waktu selama 29 hari pendistribusian kepada repomden untuk pengisian 

kuesioner.   

H. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum 

tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen 

tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen 

dalam penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman 

observasi dan kuesioner (Sugiyono, 2008). 

1. Uji Validitas 

      Menurut Sugiyono (2008) validitas merupakan derajad ketepatan antara 

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh 

peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.  
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      Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 

2017). Uji validitas pada penelitian ini digunakan analisis Pearson 

Correlation. Adapun dasar penentuan dalam uji validitas adalah : 

a) Apabila  rhitung > rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid.  

b) Apabila rhitung ≤  rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

      Menurut Priyatno (2016) Reliabilitas digunakan untuk menguji 

konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten atau tidak jika 

pengukuran diulang. Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode koefisien Alpha Cronbach’s.  

      Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika 

instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka dipastikan 

hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliabel (Sugiyono, 2008). 

Dalam pengambilan keputusan reliabilitas perlu diperhatikan yaitu sebagai 

berikut : 

a) Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Alpha Cronbach, jika nilai Alpha 

Cronbach > 0,60 dari item pernyataan dimensi adalah reliabel. 

b) Jika nilai Alpha Cronbach 0,60 ≤ dari item pernyataan dimensi variabel 

adalah tidak reliabel. 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

      Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah 

suasana toko, dan potongan harga terhadap pembelian impulsif dengan kata 

lain rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan 

jawaban responden tentang variabel (Umar, 2008). 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 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
120(5 − 1)

5
= 96 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh 96, dengan 

demikian skala penilian kriteria adalah :  

 

 

 

 



26 
 

 
 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

No Skala 

Penilaian 

Suasana Toko Potongan 

Harga 

Pembelian 

Impulsif 

1. 120 – 216 Sangat Tidak 

Nyaman 

Sangat Rendah Sangat 

Rendah 

2. 217 – 312 Tidak Nyaman Rendah Rendah 

3. 313 – 408 Cukup Nyaman Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

4. 409 – 504 Nyaman Tinggi Tinggi 

5. 505 – 600 Sangat Nyaman Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Dari tabel 3.3 dapat diketahui terdapat skor rentang, dimana untuk 

mendapatkan skor rentang diperlukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus perhitungan likert sebagai berikut : 

Skor Rentang = T x Pn 

            = {(T1 x P1) + (T2 x P2) + (T3 x P3) + (T4 x P4) + (T5 x P5)} 

Keterangan : 

T = Total jumlah jawaban yang memilih 

P = Pilihan angka skor likert 

J. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi. 

1. Uji Normalitas 

      Menurut Ghozali (2017) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya 

terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan menggunakan Uji kolmogorov-smirnov (KS) dengan 

kriteria pengujian α = 0,05 dimana :  

a) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal.  

b) Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal 

2. Uji Multikolonieritas  

      Menurut Ghozali (2017) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi pada penelitian ini menggunakan besaran VIF 

(Variance Inflation Factor) dan Tolerance. 

a) Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka model regresi 

tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas.  

b) Apabila nilai tolerance < 1 dan nilai VIF > 10, maka model regresi 

terdapat gejala multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

      Menurut Ghozali (2017) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

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. 
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4. Uji Autokorelasi 

       Menurut Ghozali (2017) uji autokorelasi dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu 

dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Autokorelasi tersebut 

muncul sebagai akibat penelitian dilakukan berurutan sepanjang waktu yang 

berkaitan satu sama lainnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Durbin Watson yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai Durbin Watson dengan nilai yang tertera pada 

tabel Durbin Watson. Regresi linear dapat dikatakan terbebas dari gejala 

autokorelasi apabila nilai dU < DW< 4-dU. 

K. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis linear berganda (Multiple Regression). Teknik analisis regresi linier 

berganda untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen yaitu 

suasana toko (X1) dan potongan harga (X2) terhadap variabel dependen 

pembelian impulsif (Y) dengan model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y= a +b1X1 + b2X2+ e 

      Keterangan : 

      Y   : Pembelian impulsif 

      a  : Konstanta 

      b1b2   : Koefisien regresi 

      X1  : Suasana toko 

      X2  : Potongan harga 
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      E  : Variabel pengganggu atau residual 

L. Uji Hipotesis 

1. Uji –t 

      Uji -t menurut Kuncoro (2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel independen (X1) dan (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dalam hal ini, 

variabel suasana toko dan potongan harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pembelian impulsif. . Uji -t ini digunakan untuk 

menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 pada penelitian ini. Pada penelitian ini 

uji -t yang digunakan adalah Two tailed atau sering disebut uji dua arah atau 

uji dua sisi. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu dalam 

perumusan hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria yang 

digunakan sebagai berikut : 

a) Apabila thitung <  ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.   

b) Apabila thitung >  ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

c) Apabila probabilitas signifikansi >0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

d) Apabila probabilitas signifikansi <0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.   

Keterangan : 

    𝐻0 : Suasana toko tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif. 

𝐻𝑎:  Suasana toko berpengaruh terhadap pembelian impulsif. 

   𝐻0:  Potongan harga tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif. 
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 𝐻𝑎:  Potongan harga berpengaruh terhadap pembelian impulsif. 

2. Uji F

      Dalam penelitian ini pengujian hipotesis ke 3 menggunakan uji F. Untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel suasana toko dan potongan harga 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel pembelian impulsif dengan 

 = 0.05. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel suasana toko dan

potongan harga berpengaruh secara simultan terhadap variabel pembelian 

impulsif, digunakan kriteria pengujian seperti berikut : 

a) Apabila fhitung >  ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

b) Apabila fhitung <  ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

c) Apabila probabilitas signifikansi <0,05, maka Ho ditolak dan Ha

diterima.

d) Apabila probabilitas signifikansi >0,05, maka Ho diterima dan Ha

ditolak.

Keterangan :

𝐻𝑎: Suasana toko dan potongan harga berpengaruh secara bersama sama

      terhadap  pembelian impulsif. 

 𝐻0:Suasana toko dan potongan harga tidak berpengaruh secara bersama-

sama terhadap pembelian impulsif. 


