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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi 

Obyek dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian pada pada Toko Minimarket Mulia. Sedangkan, lokasi dalam penelitian 

ini Toko Minimarket Mulia, Sendangwaru, Pringapus. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah kelompok individu yang 

mempunyai kesamaan karakteristik, dan karaktersitik tersebut yang akan diteliti ke 

dalam suatu penelitian. Populasi di dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

sedang melakukan pembelian pada pada Toko Minimarket Mulia, dan jumlah 

populasi tidak dapat diketahui karena populasi bersifat tidak tetap. 

Menurut Sugiyono (2010). sampel adalah sebagian dari populasi namun 

tidak semua elemen populasi membentuk sebuah sampel. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi sampel adalah sebagian orang yang sedang berbelanja di Toko 

Minimarket Mulia. 

Jumlah responden yang diteliti berjumlah 40 orang, jumlah responden 

ditentukan melalui pertimbangan sampling kuota yaitu menentukan sampel sampai 

jumlah yang diinginkan.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan secara 

khusus jumlah maupun kriteria responden ditentukan oleh peneliti Sugiyono 

(2006:61). 

2. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebarkan kuesioner. Menurut Sugiyono (2010), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan memberikan responden pertanyaan tertulis. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, dimana disediakan beberapa 

item jawaban dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Item-item terdiri dari 

jawaban dari skala likert yang mempunyai skor 5 untuk jawaban sangat setuju 

hingga skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. 

3. Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu alat uji yang digunakan untuk menguji valid atau 

tidaknya suatu instrumen. Jika valid maka instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur sampel yang seharusnya diukur Sugiyono (2010).  

Alat mengukur validitas adalah dengan melihat hasil uji pada tabel Item - 

Total Statistics bagian Corrected Item - Total Correlation, tingkat Validitas dapat 

diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.  

4. Suatu indikator dikatakan valid, apabila n = 38 dan α = 0,05. Maka r tabel =0,312 

dengan ketentuan (Ghozali, 2011): 
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5. Hasil r hitung > r tabel (0,312) = valid 

6. Hasil r hitung < r tabel (0,312) = tidak valid  

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel 

Indikator 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Harga 

indikator 1 0,806 0,320 valid 

indikator 2 0,870 0,320 valid 

indikator 3 0,765 0,320 valid 

indikator 4 0,760 0,320 valid 

Produk 

indikator 1 0,717 0,320 valid 

indikator 2 0,842 0,320 valid 

indikator 3 0,791 0,320 valid 

indikator 4 0,694 0,320 valid 

Lokasi 

Toko 

indikator 1 0,760 0,320 valid 

indikator 2 0,759 0,320 valid 

indikator 3 0,804 0,320 valid 

indikator 4 0,844 0,320 valid 

Kualitas 

Pelayanan 

indikator 1 0,698 0,320 valid 

indikator 2 0,779 0,320 valid 

indikator 3 0,689 0,320 valid 

indikator 4 0,779 0,320 valid 

indikator 1 0,706 0,320 valid 
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Suasana 

Toko 

indikator 2 0,718 0,320 valid 

indikator 3 0,914 0,320 valid 

indikator 4 0,722 0,320 valid 

Keputusan 

Pembelian 

indikator 1 0,825 0,320 valid 

indikator 2 0,797 0,320 valid 

indikator 3 0,872 0,320 valid 

indikator 4 0,873 0,320 valid 

indikator 5 0,593 0,320 valid 

indikator 6 0,811 0,320 valid 

indikator 7 0,713 0,320 valid 

indikator 8 0,738 0,320 valid 

indikator 9 0,671 0,320 valid 

indikator 

10 0,811 0,320 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan r-hitung dari setiap indikator variabel 

lebih besar daripada r-tabel.  Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

dalam penelitian ini adalah valid.   

7. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel tersebut.Suatu indikator dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu Ghozali (2011: 47).Suatu instrument dikatakan reliabel apabila instrumen 
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tersebut mampu mengungkapkan data yang bisa dipercaya dan sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya.Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen sudah baik. Uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS19.0 for 

windows, suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha> 0,60 Sugiyono (2010). 

Alat mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach, suatu variabel di 

katakan reliabel apabila : 

Hasil α > 0.60 = reliabel 

Hasil α < 0.60 = tidak reliabel 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel / Indikator Korelasi α Keterangan 

1 Harga 0,912 0,60 Reliabel 

2 Produk 0,885 0,60 Reliabel 

3 Lokasi Toko  0,907 0,60 Reliabel 

4 Kualitas Pelayanan 0,875 0,60 Reliabel 

5 Suasana Toko 0,881 0,60 Reliabel 

6 Keputusan Pembelian 0,943 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Dari tabel 3.2 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpa setiap variabel lebih 

besar dari 0,60. Hal ini berarti data penelitian ini adalah reliabel. 
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3.4 Teknik Analisis 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah muncul 

sebagaimana adanya tanpa bemaksud membuat kesimpulan untuk umum 

(Sugiyono, 2010:206).  

3.5 Pengujian Hipotesis 

1. Analisis regresi linier berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan variabel terikat, apabila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2010:277).Hasil analisis regresi adalah berupa 

koefisien untuk masing-masing variabel independen.Analisis regresi berganda 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

independen (potongan harga, paket bonus, pajangan dalam toko dan suasana toko) 

terhadap variabel dependen (pembelian impulsif) (Ghozali, 2011:95). 

Adapun bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Y = α+β1 X1+β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+β5 X5+e 

Dimana : 

Y = Keputusan Pembelian 

 = Konstanta Regresi 

β1-5 = Koefisien Regresi 

X1-5 =Harga, Produk, Lokasi Toko, Kualitas Pelayanan dan Suasana Toko 

e = Variasi Pengganggu(error)  
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2. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji t Parsial) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukan seberapa jauhpengaruh atu 

variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011:98).Hasil uji secara parsial (uji t) dapat di lihat 

pada tabel coefficients pada kolom sig(significance). 

Hipotesis: 

1 H01: β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif harga terhadap keputusan 

pembelian. 

Ha1: β1 ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif harga terhadap keputusan 

pembelian. 

2 H02: β2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif produk terhadap keputusan 

pembelian. 

Ha2: β2 ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif produk terhadap keputusan 

pembelian. 

3 H03: β3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif lokasi toko terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha3: β3 ≥ 0, artinya terdapat terdapat pengaruh positif lokasi toko terhadap 

keputusan pembelian. 

4 H03: β3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap 

pembelian impulsif. 

Ha4: β4 ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap 

pembelian impulsif.  

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 



26 
 

Dengan membandingkan t hitung dengan tabel. 

1. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima, α = 5% atau signifikansi 

t hitung > = α 0,05. 

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, dan Ha ditolak, α = 5% atau signifikansi 

t hitung > = α 0,05 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas (potongan harga, paket bonus, pajangan dalam toko dan 

suasana toko) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (pembelian impulsif) (Ghozali, 

2011:98). Dengan Hipotesis adalah : 

1. H0: β1, β2, β3, β4, β5 = 0artinyaHarga, Produk, Lokasi Toko, Kualitas 

Pelayanan dan Suasana Tokosecara simultan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Ha: β1, β2, β3, β4, β5 ≥ 0artinyaHarga, Produk, Lokasi Toko, Kualitas 

Pelayanan dan Suasana Tokosecara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalahDengan 

membandingkan t hitung dengan tabel: 

a. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima, α = 5% atau signifikansi 

t hitung > = α 0,05. 

b. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, dan Ha ditolak, α = 5% atau signifikansi 

t hitung > = α 0,05. 
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4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)   

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Dinyatakan 

dalam prosentase yang nilainya berkisar antara 0 < R2 < 1.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi (Ghazali, 2011:97). 

  


