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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada Kara coffeeshop yang berada di Ruko Soekarno 

Hatta Indah No. D9 Malang. Lokasi ini merupakan coffeeshop yang sudah 

beroprasi sebelum menjamurnya perusahaan sejenis. Pemilihan lokasi ini didasari  

oleh  tiga alasan. Pertama, lokasi ini memiliki karakteristik yang khas dalam 

pengelolaan suasana tokonya yang diharapkan dapat memberikan stimulus 

terhadap respon emosi positif konsumen, Kedua, lokasi ini merupakan perusahaan 

lama dan memiliki system pengoprasian yang berpengalaman. Ketiga, pengunjung 

yang datang berasal dari beragam segmentasi yang ada. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian survey. Pengumpulan 

informasi untuk melakukan pengamatan dan penelitian lebih lanjut terhadap suatu 

situasi (Ferber et al., 2004). Survey adalah proses pengumpulan informasi dari 

responden tentang pendapat, sudut pandang, perilaku dan keyakinan mereka 

(Polland, 2005). Survey merupakan cara untuk mendapatkan informasi dari 

jumlah populasi yang besar (Mathiyazhagan & Nandan, 2010). Survey merupakan 

desain deskriptif untuk menggambarkan realitas situasi kejadian (Mathers, Fox & 

Hunn, 2014). Pengumumpulan  data untuk mengamati penomena di dapat melalui 

surat, kuesioner, wawancara dan observasi (Atmowardoyo, 2018).
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 

1. Populasi : Konsumen yang melakukan pembelian impulsif pada Kara 

Coffeeshop  Malang 

2. Sampel : Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 150 responden konsumen Kara coffeeshop yang pernah 

melakukan pembelian impulsif. Karena jumlah populasi yang ada pada 

Kara Coffeeshop Malang tidak dapat diketahui secara pasti maka 

penentuan sampel akan menggunakan pemilihan sampel menurut 

Malholtra. Jumlah sampel yang baik dalam populasi yang tidak 

diketahui ialah sebesar 5 kali dari jumlah indikator. Jumlah indikator 

yang ada dalam penelitian ini ialah sebesar 30 indikator, yang berarti 

30 x 5 = 150 responden. Sehingga sampel yang akan dipakai dalam 

penelitian ini ialah sebanyak 150 responden 
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3. Teknik Sampling : Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan non probability sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan 

adalah purposive sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan 

kriteria yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan. Konsumen Kara 

coffeeshop yang pernah melakukan pembelian impulsif dengan kriteria 

laki-laki dan perempuan dengan usia 17 tahun keatas yang dipilih 

sebagai sampel untuk dapat mengisi kuesioner . 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 

1. Variabel bebas (Independent Variable)  

a. Suasana Toko (X1). 

Suasana toko merupakan isyarat, pesan, serta komunikasi untuk 

membentuk perilaku konsumen (Olahut, El-Murad & Ioan, 2012). 

Dorongan yang diberikan oleh suasana toko akan menimbulkan 

perilaku pembelian sebagai respon dari konsumen. Indikator dari 

suasana toko menurut (Olahut, El-Murad & Ioan, 2012) yaitu : 

1) Bangunan mudah terlihat 

2) Kemudahan akses masuk 

3) Lokasi parkir kendaraan 
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4) Papan penanda 

5) Pencahayaan 

6) Aroma 

7) Suhu 

8) Tingkat kebisingan 

9) Kebersihan 

10) Pemilihan Musik 

11) Pengelompokan produk 

12) Jarak antar interior 

13) Kepadatan arus transaksi 

14) Dekorasi ruangan 

 

b. Respon emosi positif (X2)  

Respon emosi positif memiliki kontrol atas kekuatan diri untuk 

merespon lingkungan sekitar dan pengambilan keputusan (Irtiza, 

2017), saat adanya stimulus yang diberikan akan membuat dorongan 

bagi konsumen untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap harus 

dilakukan. 

 

Indikator respon emosi positif menurut (Chang et al., 2014) yaitu : 

1) Tertarik 

2) Antusias 
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3) Senang 

4) Nyaman 

5) Bergairah 

6) Menikmati, 

7) Terinspirasi 

 

c. Kondisi Situasional (Z)  

Pembelian impulsif dipengaruhi oleh ketersediaan uang, word of 

mouth, tekanan waktu, ketersediaan pilihan, lingkungan toko, norma 

social (Khorrami, Esfidani & Delavari, 2015). Pada saat emosi 

konsumen sudah positif karena merasa puas atas stimulus yang 

diberikan perusahaan maka kondisi situasional menjadi penguat atau 

mengurangi kemungkinan dilakukannya pembelian impulsif. 

 

Indikator kondisi situasional menurut (Khorrami, Esfidani & Delavari, 

2015) yaitu: 

1) Tekanan waktu 

2) Ketersediaan uang 

3) Variasi pilihan 

4) Kondisi sosial 

5) Ketersediaan informasi 
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2. Variabel terikat/ dependent (Y) 

a. Pembelian Impulsif (Y)  

Pembelian impulsif terjadi akibat stimulus suasana toko melalui 

emosional dan di perkuat oleh situasional konsumen. Suasana toko 

mengakibatkan dorongan yang signifikan untuk melakukan pembelian 

tak terduga pada saat berada disana (Mohan, Sivakumaran & Sharma, 

2013).  

 

Indikator pembelian impulsif menurut (Bruner, 2009) yaitu: 

1) Spontanitas 

2) impulsifitas 

3) stimulasi 

4) ketidak pedulian akan akibat 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang 

berbentuk angka dan mewakili keadaan dari objek penelitian (Getas et al., 2011). 

Sumber data dalam penelitian survey ini  adalah data primer yang dikumpulkan 

dan dieperoleh secara langsung di objek penelitian (Mustofa, 2015).Data primer 

yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara lisan 

maupun tertulis menggunakan angket atau menyebarkan kuesioner.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner berstruktur. 

Kuesioner adalah Suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk 

tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis untuk mengumpulkan data 

mengenai sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik dari orang-orang utama di 

dalam organisasi serta pendapat dari responden yang dipilih (Sugiyono, 2014). 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti variabel yag akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan dari responden (Yamin, 2016). 

 

G. Teknik Penskalaan 

 Skala Likert akan digunakan untuk mengukur penskalaan yang ada dalam 

penelitian ini. Skala likert digunakan untuk mendapat preferensi atau tingkat 

persetujuan dari responden terhadap serangkaian pertanyaan yang diberikan 

(Bertram, 2018). Skala Likert bertugas untuk mengelompokan tanggapan yang tak 

terbatas yang dihasilkan oleh sikap individu menjadi sebuah interpretasi 

psikologis untuk memaknai respon dari responden (Joshi et al., 2015). 

 Skala Likert memberi penjelasan terhadap persepsi responden atas jawaban 

sangat tidak setuju menuju sangat setuju, perpindahan dari kategori persepsi 

responden akan mengalami peningkatan satu unit. (Simon and Dissertation, 2013). 

Rentang skala yang digunakan adalah 5 titik penskalaan mulai dari sangat tidak 

setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju yang masing masing 

memiliki nilai terhadap jawaban responden (Bertram, 2018). 
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H. Uji Instrumen 

 Pengujian instrument diperlukan dalam sebuah penelitian untuk dapat 

melihat kualitas data yang dikumpulkan. Suatu instrument dikatakan berkualitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan bila data yang digunakan valid dan reliabel. 

Jika sebuah data sudah menunjukan hasil pengujian instrument yang valid dan 

reliabel maka data dapat digunakan untuk penelitian. 

 

a. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan sebuah 

data yang akan digunakan dalam instrumen pengukuran (Ayunita and 

Nurmala, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa uji validitas digunakan 

untuk mengukur apakah indikator yang ada dalam variabel bebas mampu 

untuk mengukur variabel terikat.  

Pengujian validitas dilakukan dengan cara menghitung koefesien korelasi 

untuk menemukan t hitungnya dan membandingkan hasil t hitung dengan t 

tabel. Kriteria pengujian validitas dikatakan valid jika instrumen memiliki  t 

hitung > t tabel. Instrumen yang valid memiliki klasifikasi tingkat validitas 

dimana jika t hitung > 0.5 maka instrument memiliki nilai validitas yang 

tinggi. 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah sebuah isntrumen 

reliabel atau tidak, artinya jika instrument dikatakan reliabel maka hasil 

pengukuran tersebut dapat dipercaya. Suatu pengukuran dapat dipercaya jika 

dalam beberapa kali pelekasanaan pengukuran memiliki hasil yang cenderung 

sama (Matondang, 2009). Instrumen yang baik ialah yang menunjukan 

konsistensi hasil pengukurannya yang dilihat dalam ketetapan dan ketelitian 

hasil. 

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Alfa 

cronbach’s untuk melihat apakah instrument memiliki jawaban benar lebih 

dari satu. Jika koefesien Alfa cronbach’s sudah dihitung lalu nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai Alfa Cronbach’s yang reliabel. Kriteria pengujian 

reliabilitas dikatakan reliabel jika instrumen memiliki nilai Alfa cronbach’s 

hitung > Alfa cronbach’s tabel. Instrumen yang reliabel memiliki klasifikasi 

tingkat validitas dimana jika  Alfa cronbach’s hitung > 0.6 maka instrument 

memiliki nilai reliabilitas yang tinggi (Yusup, 2018). 

 

I. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) 

dan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Alat analisis ini 

menggunakan Software SmartPLS.  Partial Least Square sebagai salah satu teknik 

pengukuran struktural (SEM) memiliki kemampuan untuk memprediksi hubungan 

antar variabel, dan hubungan variabel dengan indikatornya. Selain itu, PLS-SEM 
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juga dapat digunaan untuk mengukur tingkat hubungan di antara variabel tersebut 

(Rifai, 2015). Analisis menggunakan metode PLS-SEM dapat menganalisis 

persamaan struktural bersempel kecil serta tidak membutuhkan asumsi normal 

multivariate (Jaya & Sumertajaya, 2008). PLS-SEM dapat menghitung interval 

kepercayaan, parameter model, dan indeks kualitas (Ghozali & Latan, 2015). 

a. Konseptualisasi Model 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural 

sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan 

suatu teori atau peneliti sebelumnya. 

b. Menentukan Metoda Analisis Algorithm 

Tahap ini berkaitan dengan metode analisis algorithm apa yang nantinya 

akan digunakan dalam penelitian ini 

c. Menentukan Metoda Resampling 

Tahap ini berkaitan dengan metode resampling apa yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian ini 

d. Menggambar Diagram Jalur 

Tahap ini berkaitan dengan bentuk atau gambar dari model yang akan 

diteliti serta akan di estimasi pengaruh yang terdapat didalam model 

tersebut. 

e. Evaluasi 

Tahap ini berkaitan dengan evaluasi model berdasarkan atas hasil uji 

kecocokan tahap sebelumnya. 
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 Structural Equation Modelling (SEM) pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan Susana toko terhadap respon emosi positif konsumen dan 

hubungan respon emosi positif konsumen terhadap pembelian impulsif, serta efek 

moderasi dari konsidi situational pada Kara Coffeeshop Malang.  

 Analisa pada PLS-SEM dilakukan dalam lima tahap, pertama 

konseptualisasi model, kedua menentukan metoda analisis algorithm, ketiga 

menentukan metoda resampling, keempat menggambar diagram jalur, dan kelima 

evaluasi model. Dalam evaluasi model terdiri dari evaluasi outer model dan 

evaluasi inner model, dalam evaluasi outer model terdapat pengujian model 

reflektif dan pengujian model formatif, indikator dari analisa outer adalah 

Convergent validity, discriminant validity,. Pada tahap analisis inner model 

memiliki indikator koefesien determinasi (R
2
), Predictive relevance (Q

2
), dan 

Goodness of Fit Index (GoF). (Ghozali & Latan, 2015) 

 Validitas konvergen adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan 

indikatornya, nilai yang diharapkan >0.7, namun dalam penelitian tahap 

pengembangan nilai loading factor 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima. 

Validitas diskriminan berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki 

diskriminan dengan cara membandingkan nilai loading faktor  pada konstruk yang 

dituju lebih besar dari yang lain, relibilitas tinggi jika memiliki composite 

reliability >0.7 dan nilai Cronbach alpha diharapkan >0.6 untuk semua kosntruk. 

 Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat multikolinearitas untuk 

mengetahui hubungan antar indikator dengan melihat  nilai VIF kurang dari 5. 

Lalu dengan melihat nilai kiefesien determinasi (R
2
) Kriteria nilai R

2
 sebesar 0,67 
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(kuat), 0,33 (moderate), dan 0,19 (lemah) tentang seberapa besar mampu 

menjelaskannya variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali & Latan, 2015), 

nilai q
2 

yang harus memiliki nilai >0 untuk menunjukan model yang reflektif dan 

nilai f
2
 yang memiliki kriteria untuk menentukan besar pengaruhnya, dimana nilai 

f
2
 (0,02) sebagai pengaruh lemah, nilai f

2
 (0,15) sebagai pengaruh sedang, dan 

nilai f
2
 (0,35) sebagai pengaruh kuat. Nilai f

2 
kurang dari 0,02 bisa dabaikan atau 

dianggap tidak ada efek (Sarstedt et al,. 2017 ).  

 Untuk pengujian hipotesa dilakukan dengan melihat nilai t statistik nya.. 

Nilai t-tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesa 

adalah ketika t-statistik lebih kecil dari t-tabel maka H0 diterima dan Ha di tolak. 

Jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel maka H0 ditolak dan Ha di terima 

(Ghozali & Latan, 2015). 
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