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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah penonton bioskop XXI 

Paragon Mall di Kota Semarang. Lokasi penelitian adalah di bioskop XXI 

Paragon Mall yang terletak di Jln.Pemuda No.118 Kota Semarang, Jawa Tengah. 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah penonton bioskop 

XXI Paragon Mall Semarang dan jumlah populasi tidak dapat diketahui 

karena populasi bersifat tidak tetap. 

3.2.2  Sampel dan Teknik Sampling 

Bila populasi dirasa besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalkan disebabkan keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Maka dari itu sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar representasif (mewakili).   
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Jadi sampel dari penelitian ini adalah 

sebagian penonton Bioskop XXI Paragon. Pengambilan sampel ini 

menggunakan metode Nonprobability Sampling. 

Nonprobability Sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Maka sampling sistematis, 

kuota, incidental, purposive, jenuh dan snowball merupakan teknik metode 

Nonprobability Sampling (Sugiyono, 2014).  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, yaitu penonton yang 

ditemui di Bioskop XXI Paragon dan sudah melakukan keputusan pembelian 

lebih dari dua kali dalam kurun waktu setahun ini dengan usia minimal 18 

tahun, maka dapat digunakan sebagai responden.  

Dengan menggunakan rumus dari Roscoe untuk menentukan jumlah 

sampel dalam penelitian ini. Teori Roscoe (1975) yaitu apabila faktor yang 

digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali 

atau lebih dari jumlah faktor. Sehingga jumlah anggota sampel minimal 10 

dikali dengan jumlah variabel yang diteliti (Widayat, 2004). Dengan begitu 

maka responden yang dibutuhkan dihitung dari jumlah variabel yang diteliti x 

10, yaitu 6 x 10 = 60 responden. 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.    Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2014) Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan yang berupa 

pengisian kuesioner atau hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti. 

3.3.2.  Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang 

berbentuk kuesioner. Menurut Sugiyono (2014) Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan terbuka maupun tertutup dan dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 

Dengan demikian data ini akan diperoleh dari hasil penyebaran 

kuesioner pada sampel yang telah ditentukan atau kepada penonton bioskop 

XXI Paragon Mall yang berhubungan tentang pengaruh kualitas pelayanan. 

yang diukur dari keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik (tangibles) terhadap 

keputusan pembelian. 

3.3.3.  Rentang Skala 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Skala 

Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
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persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena yang 

terjadi. Dengan menggunakan Skala Likert maka variabel yang diukur akan 

dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan (Sugiyono, 2014).  

Kriteria penilaian skor atau bobot untuk masing-masing pertanyaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Skor 5: Sangat Setuju (SS) 

b. Skor 4: Setuju (S) 

c. Skor 3: Netral (N) 

d. Skor 2: Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS) 

3.3.4.  Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Simamora, 2002), sehingga 

suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Dengan kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari 

variabel yang diteliti. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item 

yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah tiap skor butir (Sugiyono, 2014).  

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada objek 
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penelitian. Bila membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi 

pada objek, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. 

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa teknik korelasi untuk 

menentukan validitas item ini merupakan teknik yang paling banyak 

diterapkan hingga sekarang dalam memberikan interpretasi terhadap 

koefisien korelasi, Masrun (Sugiyono 2014) menyatakan item yang 

mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, 

menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson 

Moment, dengan rumus sebagai berikut ini: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2 ∣ 𝑛(∑𝑌2) − (∑𝑌)2
 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : koefisien product moment (korelasi antara X dan Y) 

N : jumlah subyek 

X : jumlah skor item 

Y : jumlah skor total 

XY : jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

𝑋2 : jumlah kuadrat skor item 

𝑌2 : jumlah kuadrat skor total 

 

Sehingga dapat diambil suatu keputusan sebagai berikut sehingga 

ketika akan menguji suatu kevalidan adalah jika 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑁∶60−2=58;𝑠𝑖𝑔 5% )=𝟎,𝟐𝟏𝟒 maka dikatakan valid atau jika 

probabilitas (sig) < 0,05 sehingga hal tersebut juga dikatakan valid. 

Dengan ini hasil dari pengujian validitas yang dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel. Untuk pengujian pertama uji 

validitas dilakukan untuk menguji dari variabel keandalan (Reliability), 

sebagai berikut: 

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa semua indikator untuk item 

pertanyaan pada variabel keandalan mempunyai r hitung yang lebih tinggi 

dari pada nilai tabel yaitu 0,214. Dengan demikian item-item pertanyaan 

dari variabel keandalan dinyatakan valid. 

Tabel 3.1 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Keandalan (X1) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 

 

 

 

 

Keandalan 

(X1) 

Indikator 1 0.681 0,214 Valid 

Indikator 2 0.759 0,214 Valid 

Indikator 3 0.640 0,214 Valid 

Indikator 4 0.647 0,214 Valid 

Indikator 5 0.537 0,214 Valid 

Indikator 6 0.644 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

Selanjutnya pengujian kedua berikut ini merupakan uji validitas 

yang dilakukan untuk menguji variabel Daya Tanggap (Responsiveness), 

adalah sebagai berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Daya Tanggap (X2) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 

 

 

 

Daya 

Tanggap 

(X2) 

Indikator 1 0.726 0,214 Valid 

Indikator 2 0.703 0,214 Valid 

Indikator 3 0.717 0,214 Valid 

Indikator 4 0.730 0,214 Valid 

Indikator 5 0.567 0,214 Valid 

Indikator 6 0.690 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

Setelah dilakukan uji validitas pada variabel Daya Tanggap terlihat 

bahwa keseluruhan dari enam indikator dinyatakan valid dikarenakan nilai r 

hitung lebih tinggi dari r tabel 0,214. Maka keseluruhan item pertanyaan 

untuk variabel Daya Tanggap dinyatakan valid. 

Berikut untuk yang ketiga ini adalah uji validitas yang dilakukan 

untuk menguji variabel pada variabel Jaminan (Assurance), adalah sebagai 

berikut: 

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pada variabel jaminan 

seluruh indikator item pertanyaan adalah valid dikarenakan nilai dari r 

hitung > r tabel yaitu 0,214. 
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Tabel 3.3 

 Hasil Pengujian Validitas Variabel Jaminan (X3) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 

 

 

 

Jaminan 

(X3) 

Indikator 1 0.492 0,214 Valid 

Indikator 2 0.546 0,214 Valid 

Indikator 3 0.555 0,214 Valid 

Indikator 4 0.694 0,214 Valid 

Indikator 5 0.722 0,214 Valid 

Indikator 6 0.754 0,214 Valid 

Indikator 7 0.720 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

Kemudian berikut ini yang keempat, merupakan uji validitas yang 

dilakukan untuk menguji variabel pada variabel Empati (Empaty), adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Empati (X4) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 

 

 

 

Empati 

(X4) 

Indikator 1 0.701 0,214 Valid 

Indikator 2 0.803 0,214 Valid 

Indikator 3 0.749 0,214 Valid 

Indikator 4 0.740 0,214 Valid 

Indikator 5 0.816 0,214 Valid 

Indikator 6 0.813 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 
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Selanjutnya adalah pengujian pada variabel Empati. Seperti yang 

terlihat pada Tabel 3.4 menunjukan hasil dari variabel Empati bahwa 

keseluruhan item pertanyaan dari masing-masing indikator memiliki nilai 

rhitung > rtabel  yaitu 0,214. Dengan demikian item pertanyaaan dinyatakan 

valid. 

Selanjutnya merupakan uji validitas yang dilakukan untuk menguji 

variabel pada variabel Bukti Fisik (Tangible), adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Bukti Fisik (X5) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 
𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  Keterangan 

 

 

 

 

Bukti 

Fisik 

(X5) 

Indikator 1 0.681 0,214 Valid 

Indikator 2 0.862 0,214 Valid 

Indikator 3 0.898 0,214 Valid 

Indikator 4 0.895 0,214 Valid 

Indikator 5 0.873 0,214 Valid 

Indikator 6 0.835 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

Dapat dilihat dari Tabel 3.5 menunjukan bahwa pengujian validitas 

dari variabel Bukti Fisik dinyatakan keseluruhan item pertanyaannya valid 

karena rhitung > rtabel yaitu 0,214. Maka keseluruhan dari indikator  dapat 

digunakan sebagai item pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada 

responden. 
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Berikut ini yang terakhir merupakan uji validitas yang dilakukan 

untuk menguji variabel pada variabel Keputusan Pembelian, adalah sebagai 

berikut: 

Dari Tabel 3.6 telah dilakukan pengujian kevalidan untuk setiap 

indikator pada variabel Keputusan Pembelian maka terlihat hasil bahwa 

seluruh indikator rhitung > rtabel yang berarti adalah valid. Karna itu semua 

item pertanyaan pada variabel ini sebanyak 4 indikator dapat digunakan 

sebagai item pertanyaan dalam kuesioner. 

 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

Variabel Indikator 

Variabel 
𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  Keterangan 

 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Indikator 1 0.854 0,214 Valid 

Indikator 2 0.725 0,214 Valid 

Indikator 3 0.787 0,214 Valid 

Indikator 4 0.829 0,214 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas, menurut Susan Stainback (1988) menyatakan 

bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan.  

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

pengukuran sekali saja atau one shot. Kemudian hasil dari pengukuran 
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tersebut dilakukan perbandingan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban dari pertanyaan.  

Dengan menggunakan SPSS for Windows versi 19 dapat 

memfasilitasi dalam mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (a). Indikator dinyatakan reliableapabila variabel jika dinilai 

Cronbach Alpha > 0,60.  

Sedangkan apabila cronbach alpha < 0,60 maka instrummen 

dikatakan tidak reliable (Sugiyono, 2014). Semakin tinggi nilai alpha-

nya mendekati satu maka nilai reliabilitasnya semakin terpercaya. 

 

Tabel 3.7 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

No Variabel / Indikator Korelasi α Keterangan 

1 Keandalan (Reliability) 0,713 0,6 Reliabel 

2 Daya Tanggap (Responsiveness) 0,775 0,6 Reliabel 

3 Jaminan (Assurance) 0,722 0,6 Reliabel 

4 Empati (Empathy) 0,861 0,6 Reliabel 

5 Bukti Fisik (Tangible) 0,918 0,6 Reliabel 

6 Keputusan Pembelian 0,791 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

 

 

Tabel 3.7 menunjukan hasil uji reliabilitas bahwa seluruh variabel 

mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar adalah diatas 0,6 maka hal 

tersebut dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing dari 

variabel kuesioner adalah reliabel dan layak untuk dijadikan penelitian. 
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3.4.  Teknik Analisis Data 

Menurut Bodgan (Sugiyono, 2014) bahwa analisis data adalah suatu 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat dibagikan kepada orang lain. 

3.4.1.   Uji Asumsi Klasik 

 Analisis regresi dalam penelitian ini memerlukan uji asumsi klasik 

yang diantaranya terdapat empat asumsi dasar yang digunakan sebagai syarat 

supaya model regresi dalam penelitian ini menghasilkan model yang dapat 

dipercaya. Uji asumsi klasik antara lain adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 

Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena 

uji autokorelasi hanya dilakukan untu penelitian yang datanya bersifat time 

series (runtut waktu) sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan data 

dalam satu waktu saja. 
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1.   Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui 

apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal 

(Ghozali, 2011). Sehingga pendekatan untuk menguji normalitas data yaitu 

dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnof (uji K-S). Dimana uji K-S 

memiliki kriteria adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data dianggap 

berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila signifikansi < 0,05 maka data 

dianggap tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini merupakan suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang 

kuat dari antara variabel yang diikut sertakan dalam pembentukan model 

regresi. Dalam model regresi, suatu model harus terbebas dari masalah 

multikolinieritas yakni tidak terdapat hubungan linier diantara variabel-

variabel yang dimasukan. Terhadap uji Multikolinieritas dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jadi apabila menghasilkan 

VIF < 10 dinyatakan bahwa model regresi baik, sedangkan apabila 

menghasilkan nilai VIF > 10 maka dianggap terjadi multikolinieritas terhadap 

model regresi tersebut (Ghozali, 2011). 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian dalam penelitian ini menurut Ghozali (2011) adalah 

digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan (error) 

pada periode t dengan kesalahan (error) pada periode t-1 (sebelumnya). 

Dengan demikian, maka uji autokorelasi hanya dapat dilakukan apabila data 
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penelitian ini memiliki jenis time series. Model regresi yang baik yakni model 

regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Dengan begitu untuk melihat ada 

atau tidaknya gejala autokorelasi dilihat dari hasil uji Durbin-Watson (DW-

test). Nilai DW (Durbin-Watson) kemudian dibandingkan dnegan dL (lower) 

dan dU (upper bound). Berikut ini adalah kriteria hasil untuk autokorelasi : 

a. Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika DW > (4-dL) maka terdapat autokorelasi negatif. 

c. Jika dU < DW < (4-dL) maka tidak terdapat autokorelasi. 

d. Jika (4-dU) < DW < (4-dL) maka tidak dapat disimpulkan 

e. Jika dL < DW < dU maka tidak dapat disimpulkan. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 

didalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian variasi residual 

harus bersifat tidak ada hubungan dengan variabel X lainnya, apabila varians 

dari pengamatan yang pertama dengan pengamatan yang lainnya tetap maka 

hal tersebut adalah Homokedatisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat melalui grafik plot antara lain 

prediksi variabel terikat (dependen) yakni ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ini melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 
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diprediksi, dan sumbu X adalah residulan (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. 

Berikut ini adalah kriteria untuk uji Scatterplot sebagai berikut: 

1. Apabila ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebur,atau kemudian menyempit) maka hal tersebut dinyatakan 

bahwa terjadi keteroskedasitas. 

2. Apabila dari hasil nanti menunjukan tidak ada pola yang jelas, 

sehingga titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) 

pada sumbu y, maka dinyatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas. 

3.4.2.   Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan oleh peneliti 

bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) suatu 

variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2014). Jadi 

analisis yang diterapkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

kualitas pelayanan meliputi keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik 

(tangibles). Demikian rumus matematis regresi berganda yang digunakna 

dalam penelitian ini yaitu: 

Rumus:  Y= α+ β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 +β5X5+ e 

Dimana: 
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Y =  Keputusan Pembelian 

X1 = Reliability 

X2 = Responsiveness 

X3 = Assurance 

X4 = Emphaty 

X5 = Tangibles 

α = Konstanta 

𝛽1−5 = Koefisien Regresi 

e = Variabel Penggangu 

 

3.5  Pengujian Hipotesis 

 3.5.1.  Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 Uji parsial atau uji t ini menunjukan untuk menguji bagaimana pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat atau bahkan 

digunakan untuk dapat mengetahui apakah pada setiap dimensi kualitas 

pelayanan (X) berpengaruh signifikan terhadap keputisan pembelian (Y). 

Tujuan dari uji signifikansi parsial (uji t) adalah untuk menguji koefisien 

regresi secara individual. 

Hipotesis : 

• H0 = Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan 

(assurance), Empati (emphaty), dan Bukti fisik (tangibles) masing-masing 

tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

• Ha = Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan 

(assurance), Empati (emphaty), dan Bukti fisik (tangibles) masing-masing 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
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Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 

• Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 diterima dan Ha ditolak, α = 5%, atau 

signifikan Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= α 0,05. 

• Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 ditolak dan Ha diterima, α = 5% atau 

signifikan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = α 0,05. 

 

3.5.2.     Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pada dasarnya uji F ini digunakan untuk menunjukan apakah 

keseluruhan variabel independen dimasukan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Dalam uji F maka yang diuji adalah hipotesis H6. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka hipotesis alternatif yang menyatakan semua variabel independen 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen diterima. 

H0: β1=β2=β3=β4=β5 =0 Tidak dapat berpengaruh antara keandalan, 

daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian. 

Ha: β1≠ β2≠ β3≠ β4≠ β5 = 0 Terdapat pengaruh antara keandalan, 

daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian. 

Jika sig < (0,05) atau 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H0 ditolak, Ha di terima. 

Sehingga artinya bahwa variabel independen secara bersama sama 

mempengaruhi variabel dependen. 
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Jika sig > (0,05) atau 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H0 diterima Ha ditolak. 

Maka masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

 

3.5.3.   Analisis Determinasi (𝑹𝟐) 

Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui 

presentasi dari pengaruh variabel kualitas pelayanan (X), terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y). Dengan begitu koefisien ini dapat menunjukan 

seberapa besar prosentase variasi dari variabel independen yang digunakan 

dalam model untuk mampu menjelaskan variabel dependen. Sisa prosentase 

yaitu variabel lain diluar model yang juga mempengaruhi variabel terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


