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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Supermarket Giant yang berlokasi di Dinoyo 

Malang, Lokasi ini dipilih karena Supermarket Giant yang berada di Dinoyo 

sering dikunjungi oleh konsumen baik dari kalangan mahasiswa maupun 

masyarakat umum. Sehingga mempermudah peneliti dalam memperloleh data. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatori. 

Penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang menjelaskan 

tentang hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel-variabel yang mempengaruhi 

hipotesis. Hubungan sebab akibat dari penelitian ini adalah mengungkapkan pengaruh 

lokasi, kelengkapan produk, dan harga terhadap minat beli ulang konsumen pada 

Supermarket Giant Dinoyo Malang. Dengan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang diperoleh dari hasil kuesioner 

kemudian diolah menjadi data kuantitatif. 

C. Defenisi Oprasional

Menurut widayat (2004) Definisi oprasional merupakan penjelasan 

bagaimana oprasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

menunjukan indikator yang dimaksud. Pengertian operasional variabel ini 
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kemudian di uraikan menjadi indikator. Variabel dependen  (variabel terikat) pada 

penelitian ini adalah minat beli ulang konsumen. Variabel insdependen (variabel 

bebas) adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Berikut ini adalah definisi 

oprasional masing-masing variabel penelitian:  

Tabel 3.1 

Definisi Oprasional Variabel 

No  Variabel  Indikator  Pengukuran  

1 Minat beli ulang (Y) 

pada konsumen 

merupakan situasi 

dimana konsumen 

bersikap positif 

terhadap took disertai 

pola pembelian ulang 

yang konsisten 

terhadap Supermarket 

Giant di Dinoyo 

1. Minat transaksional, konsumen selalu 

ingin membeli di Supermarket Giant 

Dinoyo Malang 

2. Minat preferensial, Supermarket Giant 

Dinoyo Malang menjadi preferensi 

utama konsumen untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari. 

3. Minat eksploratif, konsumen yang 

berdasarkan hasil mencari informasi 

mengenai toko yang diminatinya. 

4. Minat refernsial, konsumen yang 

membeli di Supermaket Giant Dinoyo 

Malang berdasarkan rekomendasi oleh 

orang lain. 

Skala Likert 

1-5 

2 Lokasi toko. Lokasi 

yaitu tempat produsen 

dan konsumen yang  

melakukan kegiatan 

jual belian produk atau 

jasa. 

1. Akses kemudahan untuk menjangkau 

lokasi obyek toko  

2. Visibilitas lokasi obyek toko dapat 

dilihat dari jalan utama dan terdapat 

petunjuk lokasi keberadaan obyek took. 

3. Tempat parkir yang luas dan aman adalah 

sarana tempat parkir yang aman luas dan 

terjamin keamanannya. 

Skala Likert 

1-5 

3 Kelengkapan produk 

adalah tersedianya 

semua jenis barang, 

berbagai jenis ukuran,  

dan berbagai merek 

yang diinginkan  

konsumen untuk 

dimiliki, dipakai atau 

di konsumsi. 

1. Keragaman produk yang dijual 

2. Variasi ukuran produk yang dijual 

3. Macam merek yang tersedia 

Skala Likert 

1-5 

4 Harga adalah sejumlah 

nilai yang ditukarkan 

oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang 

atau jasa yang di jual 

oleh Giant. 

1. Terteranya harga barang disetiap rak. 

2. potongan harga. 

Skala 

Liktert 1-5 
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D. Populasi Dan Sempel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2017: 80) populasi adalah sekelompok 

konsumen yang mempunyai karakteristik tertentu. Dengan demikian, 

peneliti harus membuat sebuah perwakilan populasi yang disebut sebagai 

sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen masyarakat umum 

yang pernah melakukan pembelian di supermarket Giant Dinoyo Malang.  

2. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling 

yaitu sampling purposive yaitu teknik yang penetuan sampelnya dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 85). Dimana kriteria yang 

ditentukan untuk mengambil sampel ini adalah konsumen  masyarakan umum 

kota Malang yang berusia 17 samapai 40 tahun, yang pernah melakukan 

pembelian lebih dari satu kali di supermarket Giant Dinoyo di Malang.  

Penentuan jumlah sampel yang dijadikan responden peneliti yakni 

jumlah indikator dikali 10 (Sugiyono, 2017: 91). Dalam penelitian ini ada 

12 indikator, maka besarnya jumlah responden adalah 12 x 10 = 120 

sampel. Jumlah ini dikuatkan dengan teori penentuan ukuran sampel dari 

Sekaran (2006: 160), beliau menjelaskan bahwa sampel lebih dari 30 dan 

kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Kriteria utama 

pemilihan sampel di dalam penelitian ini adalah masyarakan umum kota 

Malang atau konsumen yang berusia 17 samapai 40 tahun, yang pernah 

melakukan pembelian lebih dari satu kali di supermarket Giant Dinoyo di 

Malang.  
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E. Jenis Data dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan fakta, kejadian yang digunakan sebagai penyelesaian 

masalah dalam bentuk informasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden tentang pengaruh lokasi, kelengkapan produk, dan harga 

terhadap minat beli ulang pada supermarket Giant Dinoyo Malang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan melakuakan kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017: 142). 

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

telah disusun untuk diisi responden. 

a. Teknik Penskalaan Data 

Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017: 93). Teknik 

pengukurannya ialah dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuisioner kepada responden. Kemudian responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner tersebut. Data yang terkumpul, 

lalu diukur dengan bobot hitung 1 sampai dengan 5, yaitu: 

 



28 
 

Sangat Setuju  : SS = berbobot 5 poin 

Setuju   : S  = berbobot 4 poin 

Kurang Setuju  : KS = berbobot 3 poin 

Tidak Setuju  : TS = berbobot 2 poin 

Sangat Tidak Setuju : STS = berbobot 1 poin 

 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu 

kuesioner. Satu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2011: 52). Tingkat validitas dapat diukur dengan cara 

membandingkan nilai         pada tabel kolom Corrected Item –Total 

Correlation dengan nilai         dengan ketentuan untuk degree of freedom 

(df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan dan k adalah 

jumlah variabel independennya. Instrumen dikatakan valid apabila         

dari semua indikator variabel lebih besar dari nilai       . 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana 

hasil suatu penelitian pengukuran tanpa bias (Ghozali, 20011). Tingkat reliabilitas 

suatu konstruk atau variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach 

Alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

>0,60. Semakin nilai alphanya mendekati 1 maka nilai reliabilitas datanya semakin 

terpercaya. 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model 

regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. 

Sebelum menganalisi data dengan regresi linier berganda terlebih dahulu 

perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah datanya berdistribusi 

normal, tidak ada multikolinieritas dan tidak ada autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, 

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 

2012). Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual digunakan 

uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Normal atau 

tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

variabel. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan 

bahwa distribusi data normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya 

korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam 

sebuah model regresi berganda (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 
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bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksinya yaitu dengan cara menganalisis 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF).  

c. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Kriteria terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu 

model regresi adalah jika signifikansinya kurang dari 0,05. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini menggunakan hasil uji regresi yang standardized karena untuk 

mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel 

lokasi kelengkapan produk dan harga terhadap minat beli ulang konsumen, 

pada saat penelitian ini dilakukan dan dengan sampel ini tanpa adanya 

prediksi. Persamaan yang digunakan adalah:Formula yang digunakan adalah:  

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 ε 

Keterangan :   

Y   = Minat Beli ulang 

a    = Constanta 

X1 = Lokasi 



31 
 

X2 = Klengkapan Produk 

X3 = Harga 

β1-β2- β3 = Besaran koefisien dari masing-masing variabel  

ε   = Error 

 

I. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji f dan uji 

dominasi kontribusi. 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel-variabel 

independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen / terikat. Pengujian ini bermaksud menguji pengaruh variabel independen 

(lokasi, kelengkapan produk dan harga) terhadap variabel dependen (minat beli 

ulang) secara bersama-sama. Rumus uji f dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  
      

        
   
   

   
 

Ghozali (2011) 

Keterangan : 

R
2
 x t  = nilai R

2
 dari hasil estimasi regresi parsial variabel 

    independen. 

n   =  jumlah observasi (data). 

k   =  jumlah variabel independen termasuk konstanta. 

Hipotesis yang diuji harus dapat memenuhi syarat signifikasi 0,05 yaitu 

pengambilan keputusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Rumusan Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut: 
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1. Ho: β1, β2, β3 = 0, artinya lokasi, kelengkapan produk dan harga secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap minat beli ulang. 

2. Ha: β1, β2, β3 ≠ 0, artinya lokasi, kelengkapan produk dan harga secara 

simultan berpengaruh terhadap minat beli ulang. 

Perhitungan untuk uji F ini dengan membandingkan nilai F tabel dan F hitung. 

Kriteria signifikasi yaitu 0,05. 

Apabila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya 

variabel independen seara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variabel 

dependent. Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel 

(Lokasi, Klengkapan Produk, dan Harga) secara individu terhadap variabel 

dependen (Minat Beli Ulang). 

Rumus uji t dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                                   t = 
 

  
 

Keterangan : 

b    = Koefisien Regresi  

Sb  = Standart deviasi dari variabel bebas 

1. Lokasi (X1) 

Ho : β1 ≤ 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel bebas X1 (Lokasi) terhadap 

variabel terikat Y (Minat Beli Ulang) 
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H1 : β1 > 0 (Ada pengaruh dari variabel bebas X1 (Lokasi) terhadap 

variabel terikat Y (minat Beli Ulang) 

2. Kelengkapan Produk (X2) 

Ho : β2 ≤ 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel bebas X2 (Kelengkapan 

Produk) terhadap variabel terikat Y (Minat Beli Ulang) 

H2 : β2 > 0 (Ada pengaruh dari variabel bebas X2 (Kelengkapan Produk) 

terhadap variabel terikat Y (Minat beli Ulang). 

3. Harga (X3) 

Ho : β3 ≤ 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel bebas X3 (Harga) terhadap 

variabel terikat Y (Minat Beli Ulang) 

H3 : β3 > 0 (Ada pengaruh dari variabel bebas X3 (Harga) terhadap 

variabel terikat Y (Minat beli Ulang). 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan 

sebagai berikut: 

Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifkan < α (0,05), maka 

Hoditolak dan Hα diterima. Artinya variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifkan > α (0,05), maka Ho 

diterima Hα ditolak. Artinya variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Dominasi Kontribusi 

Dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui variabel yang dominan 

adalah dengan melihat tabel standardized coefficient beta. Standardized 

Coefficient Beta adalah variabel-variabel yang datanya telah distandarisasi 



34 
 

dengan standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel dependen 

maupun variabel independennya.  

Standardized Coefficients Beta digunakan untuk persamaan regresi 

yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang 

diberikan antara variabel independen terhadap dependen, namun hanya 

berlaku pada saat itu juga dengan sampel itu pula. Sebagai contoh jika 

variabel pada X1 memiliki nilai standardized coefficient beta yang lebih 

besar daripada variabel X2 dan X3, maka variabel X1 memiliki pengaruh 

yang dominan dibandingkan variabel X2 dan X3. Jadi, semakin tinggi nilai 

standardized coefficient beta pada sebuah variabel maka dapat dikatakan 

bahwa semakin dominan pula variabel tersebut. 

 


