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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada cafe New Aquanos yang terletak di Jalan 

Soekarno Hatta no 18 Malang  Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain riset kausal (sebab-akibat) dan 

menggunakan wawancara langsung dengan alat bantu kuisioner kepada 

responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Umar 

(2002:105), penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner yang kemudian diolah menjadi 

data kualitatif dengan menggunakan SPSS. Analisis kuantitatif adalah analisis 

yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berwujud angka-angka, 

yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh 

(Umar, 2002:113). 
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C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Yaitu data yang 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber yang tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan dan hasil pengujian. Data 

primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menyebar kuisioner yang disebar kepada responden. 

 

D. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek 

atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah semua konsumen yang melakukan transaksi di cafe 

New Aquanos. 

b) Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116) sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto 

(2008:116) penentuan pengambilan sampel yaitu apabila kurang dari 100 

lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian 
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populasi. Menurut Sugiyono (2005:103) dalam menentukan dan 

menetapkan besarya sampel penelitian ada rumus dan ketentuannya 

disamping saran-saran yang perlu dipertimbangkan, ukuran sampel yang 

layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. 

c) Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2005:96) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini,  

peneliti sangat banyak (sulit diketahui secara pasti), sehingga teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nin probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur  atau anggota  populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:84), dan dengan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dipilih secara cermat dengan mengambil 

onyek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik 

(Sugiyono, 2013:85) 

 

E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Menentukan alat ukur dan metode pengukuran diperlukan adanya 

definisi operasional, dimana definisi operasional bertujuan untuk menghindari 

kesalahan tersebut. Pengertian definisi operasional variabel adalah suatu 

definisi yang diberikan pada suatu variable dengan memberi arti atau 
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menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variable tersebut (Sanusi 2011:50). 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Pengukran 

Eksterior  Bagian luar toko 
yang mempunyai 
pengaruh yang kuat 
terhadap image 
cafe. 

1. Pintu masuk unik. 
2. Etalase bar menarik. 
3. Papan nama terlihat jelas. 
4. Tempat parkir luas. 
5. Desain cafe menarik. 

Skala likert 1-
5 

General 
Interior 

Elemen bagian 
dalam toko yang 
dapat 
mempengaruhi 
persepsi 
konsumen. 

1. Cahaya lampu terang. 
2. Musik yang lembut. 
3. Pramuniaga terampil. 
4. Warna dinding yang 

menarik. 
5. Aroma dari produk yang 

disediakan oleh cafe New 
Aquanos menarik perhatian 
konsumen. 

Skala likert 1-
5 

Store Layout Elemen tata letak 
toko yang dapat 
menyebabkan 
konsumen betah 
berlama-lama 
sehingga bisa 
membelanjakan 
lebih banyak lagi. 

1. Jarak meja kursi teratur. 
2. Meja kasir mudah dijangkau 

oleh konsumen. 
3. Mushola bersih. 
4. Toilet bersih. 
5. Meja kursi tertata rapi. 

Skala likert 1-
5 

Interior 
Display 

Pemajangan tanda-
tanda informasi 
pada pelanggan 
untuk 
mempengaruhi 
suasana 
lingkungan cafe. 

1. Tanda petunjuk terlihat jelas. 
2. Buku menu atau brosur 

tertata rapi. 
3. Penataan rak rapi. 
4. Tempat sampah mudah 

dijangkau. 
5. Wifi lancar. 

Skala likert 1-
5 

Repurchase 
Decisions / 
keputusan 
pembelian 
ulang 

Proses membeli 
barang arau jasa 
untuk kesekian 
kalinya setelah 
melakukan proses 
membeli 
sebelumnya. 

1. Konsumen memutuskan 
untuk membeli lagi. 

2. Konsumen memutuskan 
untuk tidak membeli lagi 
pada cafe New Aquanos 

 

Skala guttman 
1 dan 0 

Sumber : Data premier yang di olah 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden 

(Sugiyono, 2005:162). Responden dalam penelitian ini yaitu pengunjung cafe 

New Aquanos. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan dan pernyataan yang 

berkaitan dengan pengaruh store atmosphere terhadap repurchase decision. 

 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

a. Skala Likert 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel bebas 

(store atmosphere) adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2005:107), skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesisfik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut variabel penelitian. Responden diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan dengan jumlah kategori sebanyak lima, dan semua 

jawaban responden dihitung dengan menggunakan skor berikut: 

1) Jawaban sangat setuju dengan skor lima. 

2) Jawaban setuju dengan skor empat. 

3) Jawaban netral dengan skor tiga. 

4) Jawaban tidak setuju dengan skor dua. 

5) Jawaban sangat tidak setuju dengan skor satu. 
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b. Skala Guttman 

Pengukuran variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan skala 

Guttman. Menurut Widayat (2004:78) skala Guttman yaitu skala kumulatif. 

Pernyataan-pernyataan dalam skala Guttman dapat membentuk jawaban-

jawaban yang tegas atau memiliki intensitas yang berbeda. Kategori dalam 

skala ini adalah 1 dan 0. Dimana skor 1 adalah nilai responden yang 

menjawab “YA” yang berrarti responden mempunyai niat untuk membeli 

lagi pada cafe New Aquanos dan skor 0 untuk responden yang menjawab 

“TIDAK” yang berarti responden tidak mepunyai niat untuk membeli lagi 

pada cafe New Aquanos. 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi 

yang tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel. Uji 

validitas dan reliabiltas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu metode yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Menurut 

Arikunto (2006:168), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Cara menguji validitas 

adalah dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan 
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dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi ‘product 

moment’, sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = total skor 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skala skor yang diperoleh pada masing-masing 

item dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan hasil dari 

penjumlahan semua skor item, dan semua diatas angka kritis. Adapun nilai 

angka kritisnya adalah pada tingkat signifikansi 5%. Jika koefisien korelasi 

lebih besar dari nilai kritis maka instrumen tersebut dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument 

yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan satu sampai dengan nol tetapi 

merupakan rentangan antara beberapa nilai misalnya nol sampai dengan 

sepuluh atau nol sampai dengan seratus. Pengujian reliabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut: 
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𝑟𝑖𝑖 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑖 = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 = varian total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a) Apabila nilai alpha cronbach > 0,6 maka data yang digunakan 

reliabel. 

b) Apabila nilai alpha cronbach ≤ 0,6 maka data yang digunakan tidak 

reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Logistik. Regresi 

logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis 

variabel dependen yang kategori dan variabel independen bersifat kategori, 

kontinu, atau gabungan dari keduanya. Analisis regresi logistic digunakan 

untuk memperoleh probabilitas terjadinya variabel dependen yang bersifat 

kualitatif di mana variabel kualitatif ini bisa mempunyai dua kelas atau 

kategori (binary). 

Selanjutnya, rumus yang dapat digunakan sebagai perhitungan analisis 

regresi logistik adalah sebagai berikut: 
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Prob (event)=
1

1+𝑒−𝑧
 

Dimana : 𝑧 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 +  𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 

Keterangan: 

Z = keputusan pembelian ulang 

𝐵0 = konstanta 

𝑋1 = eksterior (independen) 

𝑋2 = general interior (independen) 

𝑋3 = store layout (independen) 

𝑋4 = interior display (independen) 

𝑏1 = koefisien logistik 𝑋1 

𝑏2 = koefisien logistik 𝑋2 

𝑏3 = koefisien logistik 𝑋3 

𝑏4 = koefisien logistik 𝑋4 

 

J. Pengujian Hipotesis 

a. Penilaian seberapa baik (goodness of fit) 

Goodness of fit dalam regresi logistik adalah untuk mengetahui kebaikan 

model (Widarjono, 2010). 

Adapun formula Nagelkerke sebagai berikut: 

  𝑅𝑛
2 =

𝑅𝐶𝑅

1−[𝐿(0)]2 𝑛⁄  
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Keterangan : 

𝑅2 = koefisien determinasi 

L (0) = likehood model hanya dengan konstanta 

N = jumlah observasi 

b. Signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen 

Uji statistik untuk mengetahui apakah semua variabel indpenden di 

dalam regresi logistik serentak mempengaruhi variabel dependen 

sebagaimana uji F dalam regresi linier didasarkan pada nilai statistika -

2LL atau nilai LR. Uji serentak koefisien regresi model dengan hanya 

terdiri dari konstanta dan model yang diestimasi yang terdiri dari konstanta 

dan variabel independen. 

Uji statistik -2LL ini atau uji LR mengikuti distribusi chi square 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) n-k. N jumlah observasi dan 

k jumlah parameter estimasi di dalam model tidak termasuk konstanta. 

Jika nilai chi square (x2) hitung lebih besar dari nilai kritis atau nilai table 

chi square (x2) maka kita menolak hipotesis nol yang berarti semua 

variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan jika sebaliknya maka kita menerima hipotesis nol yang berarti 

semua variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 
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c. Uji siginfikansi variabel inependen secara individual 

Uji siginikansi variabel independen ini untuk mengetahui apaah 

koefisien variabel independen secara statistika signifikan berbeda dengan 0 

atau tidak. Jika secara uji statistika berbeda dengan 0 maka dikatakan 

bahwa secara satistika variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Uji signifikan logit ini menggunakan uji statistika Wald. Dari 

uji statistika Wald ini kita bisa mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen di dalam model regresi logistik. 

Nilai statistika Wald dapat dihitung menggunakan niali statistika 

berdasarkan distribusi normal (Z) sebagai berikut: 

Z =
𝛽𝑖

𝑠𝑒𝛽𝑖
 

Dimana: 

Z = distribusi normal 

βi = nilai koefisien estimasi model logit 

seβi = standard error of coefficient 

Nilai statistika Wald ini mengakhiri distribusi chi square (x2). 

Sebagaimana uji statistika t dalam model regresi, maka jika probabilitas 

chi square lebih kecil dari tingkat signifikansi (α = 5%) maka signifikans 

dan sebaliknya jika chi square lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 

5%) maka tidak signifikan (Widarjono, 2010). 
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d. Uji hipotesis I 

 Pengujian Hipotesis (signifikansi) koefisien logistic dapat dilakukan 

dengan nilai alpha, dimana pengujian hipotesis dengan membandingkan 

atau melihat besarnya niali alpha dibandingkan dengan nilai 

signifikansinya (widayat, 2004:237). Adapun hipotesis dalam penelitian 

yaitu: 

H0 diterima apabila nilai signifikansinya > α  (5%) yang artinya store 

atmosphere  tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

repurchase decisions (Y). 

H0 diterima apabila > α  (5%) yang artinya store atmosphere tidak 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap repurchase decisions (Y). 

H0 ditolak apabila nilai signifikansinya ≤ α (5%) yang artinya store 

atmosphere berpengaruh signifikan terhadap repurchase decisions (Y). 

e. Uji hipotesis II 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui manakah masing-masing 

dimensi variabel bebasnya secara sendiri-sendiri atau parsial berkontribus 

paling besar. Untuk mengetahui dimensi yang mempunyai pengaruh 

dominan maka digunakan statistik wald. Besarnya berkisar antara -1 

sampai dengan +1. Nilai positif menunjukkan bahwa kenaikan nilai dari 

variabel tersebut berdampak pada kenaikan likehood terjadi peristiwa 

tersebut, demikian sebaliknya. 

 Adapun untuk mengetahui kontribusi masing-masing dimensi 

variabel bebas dapat diketahui dari partial correlation (R) masing-masing 
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variabel bebas. Menurut Widayat (2004:230), partial correlation (R) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅 =  √
𝑤𝑎𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 − 2𝑘

−2𝐿𝐿(0)
 

Keterangan: 

R = Koefisiensi korelasi parsial 

K= Banyaknya dimensi variabel bebas 

LL(0)= Likehood yang didasarkan pada model tanpa memasukkan 

variabel bebas. 

Kriteria pengujian: 

Dimisalkan nilai Rx3 > Rx1;Rx2;Rx4, berarti bahwa variabel x3 

(interior display) adalah dimensi paling besar memberikan kontribusi. 

 

 

 

 

 

 


