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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Toko Kurnia Karangjati berdiri pada tahun 1992 beralamat di Jl. Honggo 

Wicono No.1 Rt 02/03 Pringapus Karangjati, merupakan salah satu jenis usaha ritel 

dengan konsep mini market, menawarkan berbagai produk barang kelontong dan 

fashion. Toko Kurnia Karangjati merupakan ritel modern yang melakukan bisnis 

eceran dengan berhubungan langsung dengan konsumen akhir yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Produk-produk yang dijual di Toko Kurnia Karangjati 

meliputi barang kelontong dan fashion. Toko Kurnia Karangjati memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 25 orang, terdiri dari 1 orang manajer, 1 orang asisten manajer, 

2 orang kepala divisi (food dan non food), 1 orang staff administrasi, 2 orang 

security, 4 orang kasir, 2 orang cleaning service, dan 12 orang pelayan toko.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi   merupakan   keseluruhan  wilayah,  individu,  obyek,  gejala  atau 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta 

penelitan (Sutrisno Hadi, 2003:57). Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi 

dapat dipahami sebagai sekelompok individu pengamatan yang minimal memiliki 

satu persamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan 

pembelian secara langsung di Toko Kurnia yang telah memiliki kartu member. 

Pelanggan toko kurnia yang telah memiliki kartu member sebanyak 220 orang.  

3.2.2 Sampel  

Sampel dapat didefinisikan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili populasi (Arikunto, 2003:67). 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini ditentukan melalui metode 

Accidental Sampling, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 
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yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai 

sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk 

dijadikan sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 

orang. 

3.3 Metode Pengumulan Data  

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari kuesioner yang diisi oleh 100 orang responden, yaitu konsumen yang 

melakukan pembelian secara langsung di Toko Kurnia Karangjati yang 

memiliki kartu member. Kuesioner yang dibagikan kepada responden tersebut 

meliputi identitas diri serta tanggapan dari responden penelitian tentang 

pengaruh WOM dan suasana toko terhadap keputusan pembelian di Toko 

Kurnia Karangjati. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:44). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain mengenai sejarah singkat Toko Kurnia, job 

description, jumlah penjualan  dari tahun 2012-2016 dan data-data lain yang 

mendukung penelitian. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh WOM dan suasana 

toko terhadap keputusan pembelian di Toko Kurnia Karangjati. Kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner pilihan ganda, dimana setiap item soal 

disediakan 5 (lima) pilihan jawaban. Dalam penelitian ini jawaban yang 
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diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada skala 

Likert sesuai tabel 3.1. 

     Tabel 3.1 Skala Likert 

No Jawaban Skor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Tidak Setuju 
Tidak Setuju 
Netral 
Setuju 
Sangat Setuju 

1 
2 
3 
4 
5 

Sumber :  Ghozali (2011:98) 

2. Menghitung nilai indeks 

Untuk melakukan analisis deskripsi variable, maka dilakukan pembobotan 

dengan kriteria scoring seperti berikut (Ferdinand, 2014): 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3+3)+(F4x4)+(F5x5))/5 

Jumlah kelas = k = 5 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 

interval= 
ெ௫ିெ


 

= 
ହିଵ

ହ
  =  0,8 

Bobot nilai indeks: 

a. 1 – 1,80  : Sangat tidak setuju 

b. 1,801 – 2,601 : Tidak setuju 

c. 2,602 – 3,402 : Cukup setuju 

d. 3,403 – 4,203 : Setuju 

e. 4,204 – 5  : Sangat setuju 

3. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pengelola 

Toko Kurnia untuk memperoleh data mengenai gambaran umum tentang 

perusahaan, perkembangan jumlah penjualan produk dan data-data lainnya 

yang mendukung penelitian ini.  
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4. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian. Observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data yang mendukung hasil kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden. Observasi yang dilakukan sekaligus untuk 

mengetahui jumlah pelanggan Toko Kurnia Karngjati yang memiliki member 

sehingga kuisioner yang akan disebarkan akan mampu memberikan jawaban 

atas pertanyaan dan sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan.   

3.3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode 

kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang 

respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut 

dapat diolah dengan menggunakan metode statistik (Santosa, 2001:53). 

1. Uji Instrumen  

Ada dua syarat penting dalam aplikasi angket, yaitu sebuah angket harus valid 

dan reliabel (Santosa, 2001:56). Sebelum menganalisis data dengan analisis 

faktor, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

memastikan bahwa angket yang digunakan dalam penelitian memiliki validitas 

dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk menguji kevalidan variabel WOM (X1) dan 

suasana toko (X2) terhadap keputusan pembelian (Y), dengan 

mengg0,472unakan perhitingan r product moment, r kritis = 0,197 (N-2, 

sehingga 100-2= 98) dengan menggunakan perhitungan one tail maka α =0,05. 

Berikut hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Pengukuran Validitas 

Variabel r Hitung Tanda 
>/< 

r Tabel Keterangan 

WOM     
X1.1 0,472 > 0,197 Valid 
X1.2 0,546 > 0,197 Valid 
X1.3 0,324 > 0,197 Valid 
X1.4 0,572 > 0,197 Valid 
X1.5 0,523 > 0,197 Valid 
X1.6 0,345 > 0,197 Valid 
X1.7 0,288 > 0,197 Valid 
Suasana 
Toko 

    

X2.1 0,562 > 0,197 Valid 
X2.2 0,587 > 0,197 Valid 
X2.3 0,663 > 0,197 Valid 
X2.4 0,633 > 0,197 Valid 
X2.5 0,626 > 0,197 Valid 
X2.6 0,584 > 0,197 Valid 
X2.7 0,552 > 0,197 Valid 
Keputusan 
Pembelian 

    

Y1.1 0,525 > 0,197 Valid 
Y1.2 0,492 > 0,197 Valid 
Y1.3 0,569 > 0,197 Valid 
Y1.4 0,610 > 0,197 Valid 
Y1.5 0,576 > 0,197 Valid 
Y1.6 0,570 > 0,197 Valid 
Y1.7 0,522 > 0,197 Valid 
Y1.8 0,428 > 0,197 Valid 
Y1.9 0,570 > 0,197 Valid 
Y1.10 0, 512 > 0,197 Valid 
Y1.11 0,501 > 0,197 Valid 
Y1.12 0,538 > 0,197 Valid 
Y1.13 0,324 > 0,197 Valid 
Y1.14 0,250 > 0,197 Valid 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel menunjukan r 

hitung lebih besar dari r table, dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa 

indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variabel bagi variabel 
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latennya dapat dikatakan telah mampu menjelaskan variabel laten yang 

dibentuknya, atau data dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reabilitas  

Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui reliabitas data atau tingkat 

kepercayaan suatu data dengan menggunakan alat ukur cronbach’s alpha, yaitu 

nilai cronbach’s alpha harus > 0,6. Adapun uji reliabilitas variabel dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Hasil Uji Reliabilitas dari tabel 3.3 tersebut terlihat bahwa tidak terdapat nilai 

reabilitas yang berada di bawah nilai batas yang telah di tetapkan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai variabel 

observed bagi variabel latennya dapat dikatakan telah mampu menjelaskan variabel 

latennya, atau data dikatakan  reliable/dapat dipercaya. 

3.4 Alat Analisis Data 

Pada penelitian ini dilakukan  pula  uji  asumsi  klasik  terhadap model  regresi 

yang  telah diolah dengan program SPSS, antara lain meliputi uji multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan normalitas. 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji mulikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan 

menggunakan nilai Tolerance dan Varian Inflation (VIF) (Ghozali, 2011:9  

5). 

Indikator 

Nilai 
Cronbach’s 

alpha 
variabel 

>/< 
Cronbach’s 

alpha 
Keterangan 

WOM (X1) 0,726 > 0,6 Reliabel 

Suasana Toko (X2) 0,845 > 0,6 Reliabel 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

0,854 > 0,6 Reliabel 
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Diagnosis terhadap adanya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut : 

a. Melalui nilai t hitung, R square, dan F Ratio, jika nilai R2 tinggi, nilai 

FRatio tinggi, sedangkan sebagian atau bahkan seluruh koefisien regresi 

tidak signifikan (nilai t hitung sangat rendah), maka kemungkinan 

terdapat multikolinearitas dalam model tersebut. 

b. Memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, apabila memiliki nilai VIF lebih 

dari 10, maka terjadi problem multikolonieritas. 

c. Mengkorelasikan antara variabel independen, jika memiliki   korelasi 

yang sempurna (lebih dari 0.50), maka telah terjadi  problem 

multikolonieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali, 2011:125). Deteksi ada tidaknya problem 

heteroskedastisitas adalah dengan model grafik, apabila grafik membentuk 

pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:147). Untuk 

menguji apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak 

dapat dilakukan dengan metode grafik yang handal, guna menguji 

normalitas data yakni dengan melihat normal probability plot, yaitu 

membandingkan distribusi komulatif data yang sesungguhnya dengan 

distribusi komulatif normal (Hypothetical Distribution). Dasar 

pengambilan keputusan : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011:147). 
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2. Jika data menyebar jauh di sekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

(Ghozali, 2011:147). 

3.5  Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap varibel terikat (Ghozali, 2011:99). Analisis regresi linear 

berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

dengan satu variabel dependen, dimana variabel bebasnya meliputi WOM (X1) dan 

suasana toko (X2) sedangkan varibel terikatnya keputusan pembelian (Y).  

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

Y1  = α0 + β1X1 + β2X2 + e                                     

Dimana : 

Y  : Variabel Keputusan Pembelian. 

X 1 : Variabel WOM. 

X2  : Variabel Suasana Toko. 

α o  : Konstanta. 

βi   : Koefisien regresi. 

e    : Error term.  

3.6 Pengujian Goodness of Fit  

Ketepatan  fungsi  regresi  sampel dalam menaksir nilai aktual  dapat  dinilai 

dengan Goodness of Fitnya. Secara statistik  setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F  dan  nilai statistik t.  Perhitungan  statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah di mana Ho ditolak) (Ghozali, 2011:86). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima 

(Ghozali, 2011:87). 
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3.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual  (Uji t)        

Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual (sendiri-sendiri) maka digunakan uji 

t. Hipotesis yang diuji dengan taraf nyata α = 5 % adalah :  

- Ho: β1 =  β2  = 0,  tidak  ada pengaruh yang  positif  dan  signifikan  dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

- Ha: β1  =  β2 > 0, ada pengaruh yang positif dan signifikan dari  variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika nilai t hitung < nilai t tabel atau nilai probabilitas signifikasi lebih besar dari 

0,05 (taraf kepercayaan α = 5%), maka H0 diterima. 

2. Jika nilai t hitung > nilai t tabel atau nilai probilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (taraf kepercayaan α = 5%), maka H0 ditolak. 

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Uji signifikansi simultan digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 

WOM (X1), susana toko (X2), secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian (Y) di Toko Kurnia Karangjati. Hipotesis yang diuji dengan taraf nyata 

α = 5 % adalah :  

 Ho : β1 =  β2  =  0, tidak  ada  pengaruh  secara   bersama-sama  yang signifikan  

variabel  independen  terhadap variabel dependen. 

 Ha :  β1 =  β2 > 0, ada pengaruh secara bersama sama yang signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika nilai F hitung < nilai F tabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih besar 

dari 0,05 (taraf kepercayaan α = 5%), maka H0 diterima artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nila F hitung > nilai F tabel atau nilai probilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (taraf kepercayaan α = 5%) maka H0 ditolak artinya ada pengaruh antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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3.7 Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (dari WOM dan suasana toko) dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (keputusan pembelian). Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel deependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen 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) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011: 98). Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang 

dimaksudkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² 

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menilai Adjusted R² (Adjusted R Square) pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak independen seperti R² dapat naik atau turun apabila satu 

variabel ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011:112). 

Dalam kenyataan nilai Adjusted R² dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bersifat positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R² 

negatif, maka nilai Adjusted dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R² = 

1, maka  Adjusted R² = R² =1. Sedangkan jika nilai R² = 0, maka Adjusted R² = (1-

k)/(n-k). Jika k > 1, maka Adjusted R² akan bernilai negatif (Gujarati, 2003:132).  
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