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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

C.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Malang tepatnya di Super Indo tlogomas 

Malang,  Lokasi ini dipilih karena ada banyak peralatan dan bahan 

makanan maupun minuman segar yang dibutuhkan oleh masyarakat 

disekitar sini , selain itu lokasi ini berada di kawasan kampus dan 

keramaian sehingga  dapat  memudahkan  dalam proses pengumpulan 

data.  

C.2. Jenis Penelitian  

Menurut Sugiyono (2009) metode survey yaitu penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 

adalah data sampel yang diambil dari populasi serta menggunakan 

kuesioner sebagai alat pokok dalam hal pengumpulan data. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data secara 

kuantitatif, yaitu penelitian menggunakan kuisioner terstruktur atau 

pengisian kuisioner yang akan di distribusikan kepada responden untuk 

mengetahui informasi tentang pengaruh store atmosphere, diskon dan 

bonus pack terhadap impulse buying konsumen Super Indo Tlogomas, 

Malang.  
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C.3. Populasi dan Teknik Penentuan sampel 

1. Populasi 

Populasi  adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2014 :80 ). Populasi dalam penelitian ini adalah 

Konsumen Super Indo Tlogomas . Karena jumlah populasi yang sangat 

besar jumlahnya sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh 

konsumen yang berbelanja di Super Indo Supermarket, maka digunakan 

metode pengambilan sampel. 

2. Sampel 

Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah dan karakteristik  yang  

dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono, 2014;81). Secara teknis 

peneliti tidak dapat meneliti semua konsumen yang berbelanja di Super 

Indo Tlogomas  karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Oleh sebab itu, 

sampel yang diambil harus bener-benar representatif (mewakili),Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan dasar teori dari 

(Sugiono,2010:118) bahwa dalam melakukan penelitian ukuran sampel 

yang layak dalam melakukan penelitian itu berkisar antara 30 sampai 500 

responden. 

A. Teknik Penentuan Sampel  

  Menurut Sugiyono (2014), sampel merupakan sebagian atau wakil 

dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama serta memenuhi 
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populasi yang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang sudah berbelanja di Super indo supermarket Tlogomas ,yang 

berdomisili di kota malang. Metode pengumpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik sampling 

incidental. Teknik sampling incidental merupakan penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan 

dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). 

C.4. Definisi operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel Dependen 

dan Indeependen. 

1. Variabel Dependen (Y) mengenai faktor yang mempengaruhi Impulse 

Buying konsumen. 

2. Variabel Independen((X) diantaranya store atmosphere, price discount dan 

bonuspack. 

 Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel yang di definisikan secara operasional sehingga dapat dijadikan 

petunjuk dalam melakukan penelitian juga sebagai petunjuk bagi pembaca. 

Berdasarkan kajian teori, dapat diketahui ada beberapa variabel dan 

indikatornya yang di rangkum pada Tabel. 1 sebagai beikut : 
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Tabel. 1 

Definisi Operaional 

 

Definisi Konsep Definisi Operasional Sub Variabel Indikator Sumber 

Store Atmosphere 

(X1) 

Segala karakteristik 

tampilan fisik maupun 

suasana toko yang 

berguna untuk 

membangun citra dan 

menarik minat 

pelanggan untuk 

melakukan pembelian. 

 

1.desain toko a. Desain eksterior yang 

ditampilkan menarik 

Ma’ruf,  

(2006:202)   

b. Suasana toko yang 

nyaman 

2.Perencanaan 

toko 

c. Tata letak produk yang 

mudah dijangkau 

d. Jarak antara rak yang 

lebar 

3.Komunikasi 

visual 

e. Papan nama store yang 

tertulis dengan jelas 

4.Penyajian 

produk 

f. Display produk Super 

Indo yang menarik 

g. Pengelompokan 

produk Super Indo sesuai 

dengan penempatannya 

Price Diskon (X2) Diskon harga adalah 

pengurangan harga 

berdasarkan volume 

barang yang dibeli.  

 a. Diskon kuantitas, 

potongan harga 

dalam pembelian 

barang dengan 

jumlah tertentu 

b. Diskon musiman, 

potongan harga pada 

Fandy 

Tjiptono 

(2008:166)   

 

Sutisna 

(2002:300) 
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pada event tertentu 

c. Besarnya potongan 

harga yang diberikan 

super indo 

d. Jenis produk tertentu 

yang mendapatkan 

potongan harga yang 

ditawarkan 

superindo  

 

 

Bonuspack (X3) bonus  pack adalah 

tambahan  produk  dari  

perusahaan  untuk  

diberikan kepada  

konsumen  dengan  

harga yang  sama. 

 a. Memberikan muatan 

lebih dengan harga 

normal (isi ekstra) 

b. Pelayanan jasa 

gratis(masak ditempat 

dengan harga normal 

c. bundling (pembelian 3 

produk dengan harga 

yang lebih ekonomis dari 

harga satuan) 

(Belch  &  

Belch, 2009 ) 

Boyd Harper 

(2000) 

Shimp (2000) 

Impulse Buying (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelian secara tiba 

tiba dan dilakukan 

dengan segera tanpa 

tujuan pra belanja untuk 

membeli sebuah produk 

tertentu  terlebih 

dahulu. Perilaku 

tersebut terjadi begitu 

saja karena adanya 

dorongan untuk 

membeli produk secara 

spontan dan  tanpa 

banyak  pemikiran 

sehingga konsumen 

tidak memikirkan 

konsekuensi dari 

pembelian  yang 

dilakukannya. 

 a. Spontanitas 

pembelian   

b. Pembelian 

didasarkan atas 

emosi 

c. Ketidak pedulian 

akan akibat 

 

1.Pasaribu 

(2013) 

 

  

C.5.  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam 

jenis data primer. Menurut Sugiyono (2009:137) data primer adalah sumber 
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data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini 

diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara untuk 

mengetahui variabel store atmosphere, diskon dan bonuspack terhadap impulse 

buying konsumen Super Indo Supermarket di Malang. Data primer 

dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang dikumpulkan dengan metode kuisioner. 

C.6. Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

daftar pertanyaan tertulis (quessionaire). Kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi  seperangkat  

pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada responden  untuk  dijawab  

(Sugiyono,  2013). Dalam hal ini, kuisioner digunakan untuk mendapatkan 

informasi berkaitan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar 

pernyataan kepada responden masyarakat malang yang sudah melakukan 

pembelian di Super Indo Supermarket di kota malang. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan langsung dari 

pengisian kuesioner (angket) yang ditujukan kepada responden. Pengumpulan 

data dengan menggunakan kombinasi pertanyaan tertutup dan pertanyaan 

terbuka, yang diberikan kepada responden secara langsung sehingga 

didapatkan ke objektifan data yang tepat. Data yang dikumpulkan meliputi 

identitas responden: (1) Membagikan kuesioner, (2) Responden diminta 

mengisi kuesioner pada lembar jawaban yang telah disediakan, (3) Kemudian 

lembar kuesioner dikumpulkan, diseleksi, diolah, dan kemudian dianalisis. 
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Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui data yang dikumpulkan melalui kuisioner dengan alternatif jawaban, 

akan diukur dengan metode scoring yaitu menggunakan skala Likert .  Menurut 

Widayat (2004), skala Likert digunakan secara luas yang mengharuskan 

responden untuk mengetahui derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap 

pernyataan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Jawaban setiap 

instrument item yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif. Dalam prakteknya, jumlah respon yang 

dipakai adalah 5. Kelima respon skor tiap skala adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

                                        Skala Likert 

kriteria Lambang Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Kurang Setuju KS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

 

C.7. Uji Instrumen Penelitian 

a.  Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014) 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.  



 

 

33 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah: 

 1). Jika nilai   >    , maka item pertanyaan dalam angket 

 berkorelasi signifikan terhadap skor total , artinya item angket dinyatakan 

 valid. 

2). Jika nilai   <    , maka item pertanyaan atau pernyataan 

 dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya 

 item angket dinyatakan tidak valid. 

 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel 30 Data 

Item Total Statistics 

Item r hitung r tabel Keterangan 

Store Atmosphere (X1)    

X1.1 0,803 0.361 Valid 

X1.2 0.743 0.361 Valid 

X1.3 0,818 0.361 Valid 

X1.4 0,752 0.361 Valid 

X1.5 0,748 0.361 Valid 

X1.6 0,735 0.361 Valid 

X1.7 0,795 0.361 Valid 
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price discount (X2)    

X2.1 0,801 0.361 Valid 

X2.2 0,871 0.361 Valid 

X2.3 0,721 0.361 Valid 

X2.4 0,868 0.361 Valid 

Bonuspack (X3)    

X3.1 0,830 0.361 Valid 

X3.2 0,916 0.361 Valid 

X3.3 0,892 0.361 Valid 

Impulse Buying (Y)    

Y1.1 0,896 0.361 Valid 

Y1.2 0,836 0.361 Valid 

Y1.3 0,853 0.361 Valid 

             sumber data yang diolah (2017) 

 

b.  Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran (2006), reliabilitas adalah suatu pengukuran 

yang menunjukkan sejauh mana pengukuran terseebut dilakukan tanpa 

bias (bebas kesalahan-error free). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

menggunakan metode alpha cronbach pada program SPSS 17.00 for 

Windows software. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai 

CroAnbach’S Alpha  lebih besar dari 0,60 (Sarjono & Winda, 2011). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut  
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Keterangan :  

 = Reliabilitas instrument 

banyaknya butir pertanyaan 

jumlah varians butir 

jumlah varians 

    Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 30 Data 

Reliability Statistics 

Item AIpha Croanbach Keterangan 

Store Atmosphere (X1) 0,884 Reliabel 

price discount (X2) 0,833 Reliabel 

Bonuspack(X3) 0,846 Reliabel 

Impulse Buying (Y) 0,825 Reliabel 

sumber data yang diolah (2017) 

C.8. Alat Analisis 

a) Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari uji normalitas, uji 

linieritas, dan uji heteroskedastisitas. Apabila uji prasyarat analisis 

terpenuhi, maka analisis regresi linier berganda dapat dilakukan. 

Pelaksanaan uji asumsi klasik ini menggunakan SPSS 17.00 for Windows 

software.  
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1) Uji Multikorelasi 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau 

sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel 

bebas (Sarjono & Winda, 2011). Uji multikolersi dilakukan untuk 

mengetahui besarnya interkolerasi antar variabel bebas dalam 

penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai 

VIF (Variance-Inflating Factor) dalam tabel . Jika 

nilai VIF tidak lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas (Iqbal, 2015). 

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk 

mengetahui danya heteroskedastisitas digunakan uji glejser.Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 

0,05. 

 

3) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel 

penelitian berditribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 
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menggunakan Kolmogorov Smirnov, jika signifikansi di atas 0,05 

maka data terdistribusi normal (Hidayat, 2012). 

b) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara store atmosphere, diskon, bonuspack dan impulse buying.  

Model yang digunakan adalah : 

Y = f (X1,X2, X3) 

Untuk menguji model tersebut maka digunakan analisa regresi linier 

berganda dengan rumus sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b1X2+ b1X3 + e 

Dimana :  

Y = Impulse Buying Konsumen 

a = konstanta  

bi = koefisien garis regresi 

X1 = Store Atmosphere   

X2 = price discount 

X3 = Bonus Pack  

e   = residual atau prediction error 

c) Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau store atmosphere, diskon dan bonuspack secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel impulse buying 

konsumen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 
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bebas terhadap variabel terikat secara terpisah atau parsial. Uji t 

digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil 

uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).  

 

Keterangan : 

t hitung = Nilai T 

b = Koefisien Regresi 

Sb = Standart Deviasi dari variabel bebas 

Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak, 

tapi jika probabilitas t hitung p ≥ 0,05 atau t hitung < t tabel maka Ho 

diterima. Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh 

yang signifikan secara parsial dengan variabel terikat. 

Jika   , maka     diterima dan  ditolak 

Jika , maka    ditolak dan    diterima. 

a)    : Store Atmosphere tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap impulse buying 

: Store Atmosphere Berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Impulse Buying. 

b)   : price discount tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Impulse Buying. 
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 : price discount Berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Impulse Buying. 

c)   : Bonuspack tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap impulse buying 

: Bonuspack Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

Impulse Buying. 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F yaitu uji untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen, yaitu Store Atmosphere (X1), Diskon (X2) dan Bonuspack 

(X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

impulse buying konsumen (Y) dengan rumus : 

 

Keterangan : 

R
2
 = koefisien koelasi berganda 

n = banyaknya data 

k = jumlah variabel independen 

Uji F ini untuk mengujii kesesuaian model secara serentak apakah 

faktor-faktor X bersama-sama mempengaruhi faktor Y. Faktor X dalam 

penelitian ini adalah Store Atmosphere (X1), price discount price discount 

(X2) dan Bonuspack (X3) secara bersama-sama mempengaruhi impulse 

buying (Y). 
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 : Store Atmosphere , price discount dan Bonuspack tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap impulse buying 

: Store Atmosphere, price discount dan Bonuspack 

berpengaruh secara simultan terhadap Impulse Buying. 

 Kriteria pengambilan keputusan jika α = 5 % adalah : 

 Jika probabilitas F hitung (p) ≥ 0,05 atau F hitung < F Tabel maka 

Ho diterima 

 Jika probabilitas F hitung (p) ≤ 0,05 atau F hitung > tabel maka Ho 

ditolak 

Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan dengan variabel terikat. 

c.   Analisis Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti 

adalah Store Atmosphere, Diskon dan Bonuspack terhadap impulse buying, 

dengan kata lain rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan 

kecendrungan jawaban responden tentang variabel menurut Umar (2001). 

Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

          Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 



41 

m = Jumlah alternative jawaban  tiap item 

Keterangan : 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

RS = 

  = 

  = 80 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka untuk penilaianya 

digambarkan seperti pada tabel berikut: 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

No 
Skala 

Penilaian 

Store 

Atmosphere 
Diskon 

Bonuspack 

1. 80 – 159 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

2. 160 – 239 Rendah Rendah Rendah 

3. 240 – 319 Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

4. 320 – 399 Tinggi Tinggi Tinggi 

5. 400 – 479 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Sumber: Data Diolah 

d. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2009). Nilai koefisiennya terletak antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi mendekati satu berati variabel  independen sudah dapat memberi 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Pengujian analisis koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 21.00 for Windows Software. 


