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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian pada 3 Second beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. A3 kav 3 

Jatimulyo, Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menurut Sugiyono 

(2013) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang 

berupa angka.  

C. Devinisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013) devinisi operasional variabel adalah 

penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur. Devinisi operasional masing-masing variabel yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Devinisi Konsep 
Devinisi 

Operasional 
Indikator 

Store 

Atmosphere 

(X1) 

Store atmosphere 

merupakan 

karakteristik fisik 

toko yang dapat 

menunjukkan image 

(kesan) toko dan 

menarik konsumen. 

Utami (2008) 

Tampilan luar dan 

suasana didalam 

toko pada 3 Second 

Malang memiliki 

desain yang 

menarik    

Dalam ruangan 

1. Pencahayaan  

2. Tata letak barang 

3. Suhu didalam 

ruangan 

4. Fasilitas kamar ganti 

5. Desain dan warna 

toko 

Luar ruangan 

1. Pencahayaan  

2. Desain dan warna 

toko 

Levy dan Weitz (2007) 
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Harga (X2) Harga adalah 

sejumlah uang yang 

ditagihkan atas suatu 

produk dan jasa atau 

jumlah dari nilai yang 

ditukarkan para 

pelanggan untuk 

memperoleh manfaat 

dari memiliki atau 

menggunakan suatu 

produk atau jasa. 

Kotler & Armstrong 

(2008) 

Sejumlah uang 

yang harus 

dibayarkan oleh 

konsumen atas 

suatu produk yang 

ditawarkan oleh 3 

Second Malang 

1. Harga yang 

ditawarkan 

terjangkau 

2. Daya saing harga 

3. Harga sesuai dengan 

kualitas produk 

4. Harga sesuai dengan 

manfaat 

Kotler dan Amstrong 

(2008) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian 

dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses 

di mana konsumen  

melakukan penilaian  

terhadap berbagai 

alternatif pilihan, dan 

memilih salah satu 

atau lebih alternatif  

yang diperlukan  

berdasarkan 

pertimbangan-

pertimbangan 

tertentu. 

Amirullah (2002) 

Proses dimana 

konsumen 

menentukan pilihan 

untuk melakukan 

keputusan 

pembelian di 3 

Second Malang 

1. Prioritas dalam 

membeli 

2. Pertimbangan dalam 

membeli 

3. Kemantapan dalam 

membeli 

4. Yakin dalam 

membeli 

Lupiyoadi (2008) dan 

Suprapti (2010) 

   

 

 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generelisasi yang 

terdiri atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

pernah membeli di 3 Second. 
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b. Sampel    

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari seluruh total 

populasi maka diambil beberapa sebagai sampel untuk dilakukan penelitian. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan 

teknik sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun karakteristik reponden 3 

Second yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1) Pertama kali membeli  

2) Mahasiswa 

3) Usia >18 Tahun 

Kriteria responden ditentukan oleh peneliti karena dianggap dapat 

mengisi kuisioner yang dibagikan oleh peneliti serta dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Jumlah pengambilan sampel yang 

digunakan dengan menggunakan rumus Ferdinan (2014) dimana:  

Jumlah sampel = Jumlah indikator x (5 sampai 10). 

    n = 15 x 7 

    n = 105 

Maka berdasarkan dari perhitungan jumlah sampel diatas dengan 

menggunakan rumus Ferdinan maka jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebanyak 105 responden.  
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner kepada 

responden yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 

topik penelitian. Data ini nantinya akan diolah melalui SPSS untuk 

mengukur pengaruh store atmosphere dan harga terhadap keputusan 

pembelian.    

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung. Data sekunder pada penelian ini adalah data distro-distro 

yang ada di Kota Malang yang diperoleh dari (https://m.kaskus.co.id)  

serta data empiris yang diperoleh dari penelitian terdahulu dengan topik 

yang sama.   

2. Teknik Penskalaan 

Teknik penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert. Menurut Sugiyono (2013) skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang suatu fenomena sosial. 

 

 

 

 

https://m.kaskus.co.id/
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Tabel 3.2 

Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2013) 

F. Nilai Indeks  

Menurut Ferdinand (2014), nilai indeks digunakan untuk 

menggambarkan presepsi individu atas variabel yang diteliti. Skala jawaban 

responden pada penelitian ini memiliki skor nilai minimal 1 dan maksimal 5, 

sehingga rumus perhitungan nilai indeks jawaban responden sebagai berikut:  

Nilai Indeks = 
{(%𝐹1×1)+(%𝐹2×2)+(%𝐹3×3)+(%𝐹4×4)+(%𝐹5×5)}

5
 

Dengan keterangan:  

F1 = frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor item pernyataan 

F2 = frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor item pernyataan 

F3 = frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor item pernyataan 

F4 = frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor item pernyataan 

F5 = frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor item pernyataan 

Deskripsi jawaban ini nantinya berfungsi sebagai informasi frekuensi 

dan pengertian jawaban para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka pilih pada kuesioner. Total nilai indeks adalah 105 dengan 

menggunakan kriteria lima kotak (Five-Box Method), dimulai dari 21,00 maka 

rentang nilai sebesar 84 dibagi menjadi lima dimana menghasilkan rentang 
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sebesar 16,8 yang akan dijadikan sebagai dasar interpretasi nilai indeks. 

Adapun kriteria interprestasi nilai indeks dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3  

Kriteria Interprestasi Nilai Indeks 

No. Nilai Indeks Interprestasi 

1. 

2. 

3. 

21,00 – 37,80 

37,81 – 54,61 

54,62 – 71,42 

Sangat Rendah 

Rendah  

Sedang  

4. 71,43 – 88,23 Tinggi  

5. 88,24 – 105,04 Sangat Tinggi 
Sumber: Ferdinand, 2014 

G. Uji Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2018) uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuisinoner. Adapun kriterianya adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan dalam ngaket berkorelasi 

signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung ≤ r tabel, maka item pertanyaan dalam ngaket tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan  

tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2018) uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel apabila jawaban dari sesorang terhadap pernyataan adalah 
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konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun kriterianya adalah sebagai 

berikut:  

a. Jika nilai Alpha Cronbach’s > 0,70 dari item pertanyaan dimensi adalah 

raliabel. 

b. Jika nilai Alpha Cronbach’s ≤ 0,70 dari item pertanyaan dimensi adalah 

tidak raliabel. 

3. Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data terdistribusikan atau tidak, dihitung menggunakan  program  

komputer  dengan metode kolmogorov smirnov. Pedoman pengambilan 

keputusan: 

a) Nilai signifikansi < 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 

b) Nilai signifikansi ≥ 0,05 maka distribusinya adalah normal. 

2) Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2018) uji multikoliniaritas betujuan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar variabel independen adalah sama 

dengan nol. Untuk mengetahui apakah ada gejala multikoliniaritas bisa 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika 
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VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka regresi bebas dari 

multikoliniaritas.  

3) Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berdeda disebut heteroskedastisitas. Apabila 

variabel independent signifikan secara statistik <0,05 maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan analisis regresi linier berganda menurut Ghozali (2018) untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y).  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian 

a   = Konstanta 

X1  = Store Atmosphere 

X2  = Harga 

b1  = Koofisien Regresi Variabel Store Atmosphere 

b2  = Koofisien Regresi Variabel Harga 



35 
 

 
 

e  = Standart Error 

4. Uji Hipotesis  

Tujuan uji hipotesis ini untuk mengetahui apakah variabel independen store 

atmosphere dan harga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian. 

a. Uji t 

Uji t menurut Sugiyono (2013) dilakukan untuk menguji secara 

parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Jika t hitung > t tabel dengan nilai signifikan < 0,05 maka H1 di terima dan 

H0 ditolak dapat dinyatakan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

2) Jika t hitung ≤ t tabel dengan nilai signifikan ≥ 0,05 maka H1 ditolak dan 

H0 diterima dapat dinyatakan variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Dominan 

Uji dominan menurut Ghozali (2018) dilakukan untuk mengetahui 

variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui mana variabel yang berpengaruh dominan 

dapat dilihat dari nilai koefisien beta pada analisis regresi linear berganda. 

Variabel yang memiliki nilai koefisien regresi terbesar maka memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap variabel dependen. 


