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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian adalah pelanggan Alicia Skincare. Sedangkan lokasi 

penelitian adalah di Alicia Skincare yang beralamat di Jl. Gajah Mada 

Purwodadi, Grobogan, JawaTengah. 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

Dalam penelitian kuantitatif, dikenal istilah populasi. Menurut Sugiyono 

(2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat dikatakan juga 

bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang ditentukan 

dalam penelitian ini adalah adalah para pelanggan Alicia Skincare yang dalam 

satu hari jumlahnya tidak pasti. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Menurut Sekaran (2006), Sampel 

terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian 

ini yaitu sebagian dari pelanggan Alicia Skincare. Total sampel yang akan 

diambil adalah 37 dari pelanggan Alicia Skincare. Dipilihnya total sampel 

sebanyak 37 orang ini dikarenakan penghitungan rata-rata pelanggan yang 

melakukan facial dalam satu hari sebagai berikut: 
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1. Dalam satu minggu Alicia Skincare beroperasi selama 7 hari. Dalam 7 hari 

tersebut dokter kecantikan libur setiap hari Sabtu dan Minggu, hal ini 

menyebabkan penurunan jumlah pelanggan yang datang. 

2. Dikarenakan lebih banyaknya pelanggan yang datang pada hari Senin-

Jumat, terapis kecantikan (beautician) yang bertugas juga lebih banyak 

yaitu 8 orang, sedangkan pada hari Sabtu-Minggu beautician yang 

bertugas hanyalah 6 orang. 

3. Setiap harinya, masing-masing beautician mengerjakan facial 

seminimalnya kepada 5 orang pelanggan. 

4. Dengan pertimbangan tersebut maka penghitungan rata-rata pelanggan 

facial per hari dalam satu minggunya adalah   

(40 pelanggan x 5 hari)+(30 pelanggan x 2 hari)

7 ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 37,143 ≈ 37 orang 

 Penentuan jumlah sampel sebanyak 37 orang ini sudah tepat berdasarkan 

pendapat Roscoe (1975) yang dikutip oleh Sekaran (2006), bahwa ukuran 

sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan peneliti 

memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria 

yang dimaksud yaitu: 

1. Responden adalah konsumen yang sedang berada di Alicia Skincare dan 

bersedia untuk menjadi responden. 
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2. Responden adalah konsumen yang sudah pernah mengunjungi dan 

melakukan perawatan (facial) di Alicia Skincare setidaknya 1 kali. 

3.3. Pengumpulan Data 

     3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data 

primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari para pelanggan Alicia Skincare yang menjadi responden.  

     3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Peneliti akan memberikan kuesioner kepada 

responden di Alicia Skincare secara langsung tanpa melalui perantara.  

Pertanyaan yang diberikan kepada responden menggunakan skala Likert 

lima titik, dimana masing-masing titik tersebut adalah Sangat Setuju (SS) 

dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Netral (N) dengan nilai 3, Tidak 

Setuju (TS) dengan nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1.      
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    3.3.3.  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

       3.3.3.1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014), validitas adalah tingkat ketepatan alat ukur 

yang digunakan. Intrumen yang dikatakan valid berarti menunjukkan alat 

ukur yang dipergunakan untukmendapatkan data itu valid atau dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah rumus Product Moment dari Karl Pearson. Rumus 

tersebut dapat dilihat di bawah ini: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}}
 

- Keterangan: 

- N = Banyaknya Pasangan data X dan Y 

- ΣX = Total Jumlah dari Variabel X 

- ΣY = Total Jumlah dari Variabel Y 

- ΣX2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

- ΣY  = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 

- ΣXY = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Y 

Penelitian ini menggunakan Confidence level sebesar 95%, sehigga 

dengan level toleransi kesalahan 5%. Kuesioner dalam penelitian ini dapat 

dikatakan valid apabila r hitung > r tabel (α = 5%). Sebaliknya, apabila hasil 



34 

 

yang ditemukan adalah r hitung < r tabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan 

tidak valid.  

  Berikut adalah hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel 

yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 3.1. Uji Validitas Variabel Store Exterior (X1) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,561 0,2746 Valid 

2 0,736 0,2746 Valid 

3 0,726 0,2746 Valid 

4 0,622 0,2746 Valid 

5 0,797 0,2746 Valid 

6 0,822 0,2746 Valid 

7 0,754 0,2746 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

  Dari tabel 3.1 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan 

mengenai variabel Store Exterior adalah valid, karena masing-masing dari 

nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2746. 

Tabel 3.2. Uji Validitas Variabel General Interior (X2) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,872 0,2746 Valid 

2 0,783 0,2746 Valid 

3 0,699 0,2746 Valid 

4 0,645 0,2746 Valid 

5 0,772 0,2746 Valid 

6 0,785 0,2746 Valid 

7 0,715 0,2746 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah 
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  Dari tabel 3.2 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan 

mengenai variabel General Interior adalah valid, karena masing-masing dari 

nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2746. 

Tabel 3.3. Uji Validitas Variabel Store Layout (X3) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,789 0,2746 Valid 

2 0,782 0,2746 Valid 

3 0,897 0,2746 Valid 

4 0,894 0,2746 Valid 

5 0,611 0,2746 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

  Dari tabel 3.3 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan 

mengenai variabel Store Layout adalah valid, karena masing-masing dari 

nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2746. 

Tabel 3.4. Uji Validitas Variabel Interior Display (X4) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,848 0,2746 Valid 

2 0,853 0,2746 Valid 

3 0,854 0,2746 Valid 

4 0,933 0,2746 Valid 

5 0,929 0,2746 Valid 

6 0,929 0,2746 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

  Dari tabel 3.4 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan 

mengenai variabel Interior Display adalah valid, karena masing-masing dari 

nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2746. 
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Tabel 3.5. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,450 0,2746 Valid 

2 0,487 0,2746 Valid 

3 0,485 0,2746 Valid 

4 0,462 0,2746 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

Dari tabel 3.5 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan 

mengenai variabel Keputusan Pembelian adalah valid, karena masing-

masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2746. 

      3.3.3.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2014), instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan kata lain, realibilitas suatu 

instrumen pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan 

konsistensi di mana instrument tersebut terbebas dari adanya kesalahan untuk 

digunakan dalam pengukuran. Uji reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑ 𝑠𝑏
2

𝑠𝑡
2 ) 

- Keterangan: 

- 𝛼 = nilai Cronbach’s Alpha 

- k = jumlah item pertanyaan yang 

diuji 

- ∑ 𝑠𝑏
2 = jumlah varians butir 

- 𝑠𝑖
2 = varians total 
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Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas dari masing-masing 

variabel yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Batasan Keterangan Kategori 

1 
Store 

Exterior 
0,844 0,600 Reliabel Baik 

2 
General 

Interior 
0,864 0,600 Reliabel Baik 

3 
Store 

Layout 
0,833 0,600 Reliabel Baik 

4 
Interior 

Display 
0,948 0,600 Reliabel Baik 

5 
Keputusan 

Pembelian 
0,933 0,600 Reliabel Baik 

Sumber: Data primer yang telah diolah 

Dari tabel 3.6 dapat dipahami bahwa seluruh item pertanyaan dari 

masing-masing variabel penelitian dinyatakan reliabel, karena nilai 

Cronbach’s Alpha dari masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,6. 

Dan seluruhnya dikategorikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik karena 

hasil dari nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,8. 

 3.4. Analisis Data 

3.4.1. Alat Analisis Data 

Analisis yang dilakukan adalah analisis statistik menggunakan metode 

regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS (Statistical Product and Service Solution). Alasan 
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digunakannya SPSS karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik 

yang akurat dan pengoperasiannya yang mudah untuk dipahami. 

Rumus yang digunakan dalam penghitungan analisis regresi linear 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

- Keterangan: 

- Y = keputusan pembelian (dependen) 

- a = konstanta 

- X1 = Store Exterior (independen) 

- X2 = General Interior (independen) 

- X3 = Store Layout (independen) 

- X4 = Interior Display (independen) 

- b1, b2 , b3, b4  = koefisien regresi variabel independen (X1, X2, X3, X4)   

Berikutnya akan dilakukan pengukuran mengenai seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang biasa 

disebut dengan koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Semakin nilai tersebut mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi-variabel dependen.  
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menggunakan metode regresi linear berganda sebagai alat 

analisis data, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator 

linear yang baik. Santoso (2009) mengatakan bahwa sebuah model regresi baik 

untuk digunakan sebagai alat peramalan apabila memenuhi asumsi klasik. 

Terdapat beberapa pengujian asumsi klasik, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data memiliki 

distribusi yang normal ataukah tidak dilihat dari perbandingan nilai 

signifikansi. Apabila distribusi data adalah normal atau mendekati normal, 

maka model regresi dapat dikatakan baik. Uji normalitas dalam penelitian 

ini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Uji KS dilakukan 

dengan kriteria apabila nilai signifikansi yang dihasilkan adalah < 0,05 

maka distribusi data dapat dikatakan normal, sebaliknya apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah di dalam model 

regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila tidak terdapat 

korelasi antar variabel bebas, maka model regresi dapat dikatakan baik. Uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat salah satu 
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dari kedua nilai statistik kolinearitas (colinearity statistics) yaitu nilai 

Tolerance atau nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai 

Tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka 

dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap (homoskedastisitas), maka model regresi dapat 

dikatakan baik. Sebaliknya apabila variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas), maka model regresi 

dikatakan tidak baik. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Glesjer dengan kriteria apabila nilai signifikansi 

yang dihasilkan adalah > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk untuk melihat apakah ada atau tidaknya 

pengaruh antara variabel pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t–1). Apabila tidak terdapat problem 

autokorelasi, maka model regresi dapat dikatakan baik. Uji autokorelasi 
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dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin – Watson dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Kriteria pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi: 

1. Jika, dU < dW < (4-dU), maka tidak terdapat autokorelasi. 

2. Jika, dW < dL, maka terdapat autokorelasi positif. 

3. Jika, (4-dL) < dW, maka terdapat autokorelasi negatif. 

4. Jika, dL < dW < dU, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. 

5. Jika, (4-dU) < dW < (4-dL), maka tidak dapat ditarik kesimpulan. 

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

       3.4.3.1. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

variable Store Exterior (X1), General Interior (X2), Store Layout (X3), dan 

Interior Display (X4) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variable 

Keputusan Pembelian. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H1: Variabel-variabel Store Exterior (X1), General Interior (X2), Store 

Layout (X3), dan Interior Display (X4) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 
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Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, α = 5% 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, α = 5% 

       3.4.3.2. Uji t 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara 

variabel X dan Y. Apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap 

variabel Y. Dalam melakukan uji t, digunakan susunan hipotesis yang akan 

diuji, berupa hipotesis nol (H0) dan berupa hipotesis alternatif (H1). 

 Yang termasuk hipotesis alternatif (H1) dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Store Exterior (X1) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

2. Variabel General Interior (X2) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

3. Variabel Store Layout (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

4. Variabel Interior Display (X4) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima, α = 5% 

Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak, α = 5% 


