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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Toko Kurnia Karangjati 

Toko Kurnia Karangjati berawal dari usaha ritel yang terletak di loss barang 

kelontong pasar Karangjati, yang berdiri pada tahun 1992. Karena keuletan pemilik 

toko, usaha ritel yang dikelola mampu berkembang pesat. Kemudian Toko Kurnia 

Karangjati berbenah diri menjadi usaha ritel dengan konsep mini market yang 

beralamat di Jl. Honggo Wicono No.1 Rt 02/03 Pringapus Karangjati. Berawal 

hanya menjual barang kelontong kemudian pemilik toko mengembangkan usahanya 

dengan menjual fashion yang meliputi baju pria, baju wanita, sandal, sepatu, tas, dll.  

Pada awal berdiri Toko Kurnia Karangjati hanya memiliki 2 karyawan sebagai 

pelayan toko, sedangkan kasir masih dipegang sendiri oleh pemilik. Setelah selama 

3 tahun berjalan dengan konsep mini market sekarang Toko Kurnia Karangjati telah 

memiliki 15 karyawan yang termasuk di dalamnya manajemen pengelola toko.  

4.1.2 Struktur Organisasi Toko Kurnia Karangjati 

Struktur organisasi yang digunakan oleh Toko Kurnia Karangjati termasuk 

dalam organisasi garis, dimana kekuasaan dari pucuk pimpinan tertinggi secara luas 

diserahkan kepada pejabat yang memimpin kesatuan-kesatuan bawahannya. Setiap 

bawahan mempunyai tanggung jawab kepada atasannya. Struktur organisasi  Toko 

Kurnia Karangjati dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Sumber : Toko Kurnia Karangjati, 2018 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Kurnia Karangjati 

Sistem organisasi sangat diperlukan untuk pengaturan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dalam perusahaan. Berikut ini dijabarkan uraian singkat mengenai 

struktur organisasi Toko Kurnia Karangjati: 

a. Manager Toko 

Manager Toko bertanggung jawab atas pengelolaan dan kegiatan operasional 

sehari-hari di toko dan berupaya mencapai target sesuai dengan tuntutan 

perusahaan. 

b. Assistant Manajer Toko 

Assistant Manajer Toko bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional 

toko, mengkoordinir dan mengelola bawahan, melakukan evaluasi yang 

berkaitan dengan tugas-tugas operasional sehari-hari.  

Manager Toko 

Assistant 
Manajer Toko 

Administrasi dan 
Accounting 

Stock/Gudang 

Security 

Karyawan 
Toko 
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c. Administrasi dan Accounting 

Mengelola keuangan toko, baik pemasukan maupun pengeluaran termasuk 

dalam hal pembayaran gaji seluruh karyawan. 

d. Stock/Gudang 

Bertanggung jawab secara langsung atas penghitungan persediaan barang-

barang masuk maupun barang keluar yang ada di toko. 

e. Security 

Bertanggung jawab atas keamanan toko, melindungi dan mengamankan dari 

segala gangguan, menegakkan kedisiplinan pada karyawan toko. 

f. Karyawan Toko 

Karyawan toko bertanggung jawab atas pelayanan kepada semua konsumen 

yang berkunjung di toko. 

4.1.3 Suasana Toko Kurnia Karangjati 

 

Gambar 4.2 Suasana Parkiran Toko 
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Gambar 4.3 Penataan Barang Toko 

 

Gambar 4.4 Kasir Toko 

4.2  Diskripsi Karakteristik Responden  

Tanggapan responden penelitian menggambarkan karakteristik individual 

yang dimiliki oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

melakukan pembelian secara langsung di Toko Kurnia Karangjati dan memiliki 

kartu member dari tanggal 25 april sampai 10 mei 2018 yang berjumlah 100 orang. 

Karakteristik responden penelitian terdapat pada tabel 4.1 sampai tabel 4.5. 

Karakteristik responden penelitian antara lain meliputi jenis kelamin, umur, 

pekerjaan, pengeluaran per bulan dan frekuensi belanja. 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelaminnya, maka responden dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu responden laki-laki  dan perempuan pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

keterangan Jumlah  
Laki-laki 16 

Perempuan 84 
Total 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini 

lebih banyak perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki, yaitu ada 

84 orang, sedangkan responden laki-laki dalam penelitian ini hanya ada 16 

orang.  

Dari data paa tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas respoden 

dalam penelitian ini adalah perempuan, karena biasanya yang lebih cenderung 

berbelanja barang kelontong adalah kaum perempuan.  

b. Umur 

Profil responden penelitian berdasarkan umurnya digolongkan menjadi 4 

(empat) golongan, sebagaimana terdapat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tabel Silang Jenis Kelamin dan Umur Responden 

Jenis 
Kelamin 

Umur 
Total 

< 20 20-30 31-40 41-50 

 
L 2 5 5 4 16 
P 6 43 20 15 84 

Total 8 48 25 19 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden penelitian yang berumur < 20 

tahun jumlahnya ada 8 orang, yang berumur antara 20 tahun sampai 30 tahun 

ada 48 orang antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun ada 25 orang, antara 41 

tahun sampai 50 tahun ada 19 orang.  

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden dalam penelitian ini 

adalah responden dengan umur 20-30 tahun.  

c. Pekerjaan Responden dan pengeluaran 

Pekerjaan responden penelitian dikategorikan dalam dikategorikan 

dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana terdapat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3Tabel Silang Jenis Kelamin dan Pekerjaan Responden  

 
Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan 
Total 

IRT 
Karyawa

n 
 Pelajar PNS Wiraswasta 

 
L 0 8 3 4 1 16 
P 13 39 11 11 10 84 

Total 13 47 14 15 11 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat dikatakan bahwa responden yang 

berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa ada 13 orang, sebagai karyawan dan 

wiraswasta masing-masing sebanyak 47 orang dan 14 orang. Responden yang 

berprofesi sebagai PNS sebanyak 15 orang dan ibu rumah tangga sebanyak 11 

orang. 

Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar 

berprofesi sebagai karyawan, di karenakan lokasi toko yang berada di kawasan 

pabrik.  

d. Pengeluaran Belanja Responden 

Berdasarkan pengeluarannya, maka responden penelitian terbagi 3 (tiga) 

kategori, sebagaimana terdapat pada tabel 4.4. 

 Tabel 4.4 Tabel Silang Jenis Kelamin dan Pengeluaran Belanja 

Responden 

Jenis Kelamin 
Pengeluaran 

Total 
< 1,5 jt 1,5jt-3jt >3 jt 

 
L 3 12 1 16 
P 11 67 6 84 

Total 14 79 7 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 tampak bahwa responden penelitian 

yang pengeluaran belanjanya kurang dari Rp 1.500.000,- jumlahnya 14 orang, 

antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- ada 79 orang, dan yang 

pengeluaran belanjanya lebih dari Rp 3.000.000,- ada 7 orang.  

Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar 

berprofesi sebagai karyawan sehingga pengeluaran belanjanya yang paling 

banyak  antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 3.000.000,-.  
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e. Frekuensi Belanja  

Berdasarkan frekuensi belanja, maka responden penelitian terbagi 3 

(tiga) kategori,akan tetapi hanya terdapat 2 kategori frekuensi yang dilakukan 

oleh responden, sebagaimana terdapat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Tabel Silang Jenis Kelamin dan Frekuensi Belanja 

Jenis Kelamin 
Frekuensi 

Total 
1-4 kali 5-8 kali 

 
L 8 8 16 
P 48 36 84 

Total 56 44 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, maka tampak bahwa responden 

penelitian frekuensi belanjanya antara 1-4 kali per bulan ada 56 orang (56 

persen) dan antara 5-8 kali per bulan ada 44 orang.   

Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar 

melakukan pembelian di Toko Kurnia Karangjati dengan frekuensi antara 1-4 

kali dalam satu bulan. 

f. Pekerjaan Responden dan pengeluaran 

Pekerjaan responden penelitian dikategorikan dalam dikategorikan 

dalam 5 (lima) dan berdasarkan pengeluarannya, maka responden penelitian 

terbagi 3 (tiga) kategori, sebagaimana terdapat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Tabel Silang Pekerjaan Responden dan Pengeluaran Belanja 

Responden 

 
 pekerjaan Total 

IRT Karyawan Mhs/ 
Pelajar 

PNS Wiraswasta 

pengeluaran 
< 1,5 jt 0 0 14 0 0 14 
> 3jt 0 0 0 4 3 7 
1,5 jt-3 jt 13 47 0 11 8 79 

Total 13 47 14 15 11 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 tampak bahwa responden penelitian 

yang pengeluaran belanjanya kurang dari Rp 1.500.000,- yang berprofesi 
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sebagi mahasiswa jumlahnya 14 orang. Sedangkan pengeluaran belanjanya 

lebih dari Rp 3.000.000,- yang berprofesi sebagai PNS jumlahnya 11 orang, 

dan 8 orang wirasswasta. Yang pengeluaran kurang dari antara Rp 

1.500.000,- sampai Rp 3.000.000,-  yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

jumlahnya 13, 47 orang berprofesi sebagai karyawan, 11 orang sebagai PNS, 

dan yang terakhir jumlahnya 11 orang adalah wiraswasta.  

Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian 

besar berprofesi sebagai karyawan sehingga pengeluaran belanjanya yang 

paling banyak  antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan deskripsi penilaian dari 

responden atas kuesioner penelitian yang telah dibagikan, yaitu kuesioner tentang 

pengaruh WOM dan suasana toko terhadap keputusan pembelian di Toko Kurnia 

Karangjati. 

Tanggapan Responden Terhadap WOM 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel WOM 

No. Indikator  STS TS N S SS Skor Rata-
rata 

1.   Mendengar 
informasi 
pelayanan 
karyawan Toko 
Kurnia Karangjati 
ramah. 

- 
1 
 

21 
 

64 
 

14  391 3,91 

2. Mendapat 
rekomendasi dari 
orang untuk 
berbelanja di Toko 
Kurnia Karangjati 
karena keragaman 
produknya.   

- 
 

1 
 

24 
 

61 
 

14 388 
3,88 
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No. Indikator  STS TS N S SS Skor Rata-
rata 

3. Mendapat 
informasi dari 
orang lain, bahwa 
Toko Kurnia 
Karangjati 
harganya lebih 
murah 
dibandingkan 
dengan toko lain. 

- 1 
27 
 

64 
 

8 
 

379 

3,79 
 
 
 
 
 

4. Mendapat 
informasi dari 
orang lain bahwa 
Toko Kurnia 
Karangjati 
memberikan 
diskon. 

- 1 21 57 21 398 3,98 

5. Mendapat 
informasi bahwa  
stok produk Toko 
Kurnia Karangjati 
selalu baru. 

- 1 19 55 25 404 4,04 

6. Mendapat 
informasi dari  
orang lain, bahwa 
Toko Kurnia 
Karangjati  kualitas 
produknya bagus. 

- 1 28 51 20 390 3,90 

7. Saya mendapat 
rekomendasi dari 
orang lain untuk 
berbelanja di Toko 
Kurnia Karangjati 
karena proses 
pembayaran di 
kasir cepat.   

- 1 12 65 22 408 4,08 

 Ʃ 2750 27,50 

 Rata-rata  3,92 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Tabel 4.7 di atas dapat kita lihat tanggapan responden menyatakan setuju 

terhadap pernyataan tentang WOM, hal ini ditunjukkan dengan tujuh indikator pada 

WOM menyatakan setuju, dan rata-rata skor dari WOM sebesar 3,92 yang artinya 

responden setuju terhadap WOM. Nilai tertinggi indikator WOM adalah Saya 

mendapat rekomendasi dari orang lain untuk berbelanja di Toko Kurnia Karangjati karena 
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proses pembayaran di kasir cepat dengan nilai 4,08 hal ini membuktikan bahwa penyebaran 

informasi dari mulut ke mulut bekerja secara baik, untuk nilai terendah dari indikator WOM 

adalah mendapat rekomendasi dari orang untuk berbelanja di Toko Kurnia Karangjati 

karena keragaman produknya dengan nilai 3,88 yang masih setuju artinya WOM pada Toko 

Kurnia Karangjati cukup baik. 

Tanggapan Responden Tentang Suasana Toko 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Suasana Toko 

No
. 

Indikator STS TS N S SS Skor Rata-
rata 

1.   Tata letak rak barang 
di Toko Kurnia 
Karangjati rapi. 

- - 15 56 29 414 4,14 

2. Display produk  
Toko Kurnia  
Karangjati  sesuai 
jenis, memudahkan 
konsumen dalam 
menemukan produk. 

- - 14 62 24 290 2,90 

3. Warna cat dinding 
Toko Kurnia 
Karangjati cerah.  

- - 11 61 28 297 2,97 

4. Toko Kurnia  
Karangjati dilengkapi 
AC, sehingga  
temperatur suhu 
udara sejuk. 

- - 16 54 30 414 4,14 

5. Musik yang diputar 
di Toko Kurnia  
Karangjati enak 
untuk didengarkan. 

- - 18 57 25 407 4,07 

6. Aroma di  Toko 
Kurnia  Karangjati 
harum. 

- - 14 63 23 409 4,09 

7. Pencahayaan di Toko 
Kurnia Karangjati 
cukup terang. 

- - 13 61 26 293 2,93 

 Ʃ 2524 25,24 
 Rata-rata  3,60 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.8 di atas dapat kita lihat tanggapan responden menyatakan setuju 

terhadap pernyataan tentang suasana toko, hal ini ditunjukkan dengan tujuh 
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indikator pada suasana toko menyatakan setuju, dan rata-rata skor dari suasana toko 

sebesar 3,60 yang artinya responden setuju terhadap suasana toko. Dengan nilai 

tertinggi dari indikator suasana took adalah tata letak rak barang di Toko Kurnia 

Karangjati rapi dan Toko Kurnia Karangjati dilengkapi AC, sehingga  temperatur suhu 

udara sejuk dengan nilai 4,14 yang artinya sangat setuju sehingga suasana Toko Kurnia 

Karangjati  memang sangat nyaman dan baik, untuk nilai terendah dari indikator 

suasana toko adalah display produk  Toko Kurnia  Karangjati  sesuai jenis, memudahkan 

konsumen dalam menemukan produk dengan nilai 2,90 hal tersebut membuktikan bahwa 

responden menyatakan cukup setuju dengan indikator tersebut. 

Tanggapan Responden Tentang Keputusan Pembelian (Y1) 

         Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian 

No. Indikator STS TS N S SS Skor Rata-rata 
1.   Saya membeli produk 

di Toko Kurnia 
Karangjati setelah 
mendengar informasi 
dari orang lain bahwa 
harga produknya lebih 
murah dari toko lain. 

- - 15 56 29 414 4,14 

2. Saya membeli produk 
di Toko Kurnia 
Karangjati atas 
rekomendasi  orang lain 
mengenai kualitas 
produknya yang bagus. 

- - 14 62 24 410 4,10 

3. Saya membeli produk 
di Toko Kurnia 
Karangjati  mendapat 
informasi  bahwa  stok 
produknya selalu baru. 

- - 11 61 28 417 

4,17 
 
 
 
 

4. Saya membeli produk 
di Toko Kurnia 
Karangjati setelah  
mendengar informasi 
dari orang lain bahwa 
pelayanan karyawan 
Toko Kurnia Karangjati 
ramah. 

- - 16 54 30 422 4,22 
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No. Indikator STS TS N S SS Skor Rata-rata 
5. Saya membeli produk 

di Toko Kurnia 
Karangjati setelah  
mendapat informasi 
dari orang lain bahwa 
Toko Kurnia Karangjati 
sering memberikan 
diskon.  

- - 18 57 25 407 4,07 

6. Saya membeli produk 
di Toko Kurnia 
Karangjati atas 
rekomendasi  dari 
orang lain mengenai 
proses pembayaran di 
kasir cepat.   

- - 14 63 23 409 4,09 

7. Saya membeli produk 
di Toko Kurnia 
Karangjati atas 
rekomendasi dari orang 
lain mengenai 
keragaman produknya.  

- - 13 61 26 413 4,13 

8. Saya melakukan 
pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena   tata letak rak 
barangnya rapi. 

- - 17 67 16 399 3,99 

9. Saya melakukan 
pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena display 
produknya sesuai jenis. 

- - 17 66 17 400 

4,00 
 
 
 
 

10. Toko Kurnia Karangjati 
karena  ruangan 
tokonya dilengkapi AC.  

- - 15 66 19 404 

4,04 
 
 
 

11. Saya melakukan 
pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena  pencahayaan 
tokonya cukup terang. 

- - 19 66 15 396 3,96 

12. Saya melakukan 
pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena  musik yang 
diputar enak untuk 
didengarkan.   

- - 19 67 14 395 3,95 
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No. Indikator STS TS N S SS Skor Rata-rata 
13. Saya melakukan 

pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena warna cat 
dindingnya cerah. 

- - 11 66 23 412 4,12 

14. Saya melakukan 
pembelian di  Toko 
Kurnia Karangjati 
karena aroma ruang 
tokonya harum.  

- - 10 65 15 415 4,15 

 Ʃ 5713 57,13 
 Rata-rata  4,08 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Dari tabel 4.9 di atas dapat kita lihat tanggapan responden menyatakan 

setuju terhadap pernyataan tentang keputusan pembelian, hal ini ditunjukkan 

dengan empat belas indikator pada variabel keputusan pembelian menyatakan 

setuju, dan rata-rata skor dari variabel keputusan pembelian sebesar 4,08 yang 

artinya responden setuju terhadap keputusan pembelian. Nilai tertinggi dari 

indikator keputusan pembelian adalah saya membeli produk di Toko Kurnia Karangjati 

setelah  mendengar informasi dari orang lain bahwa pelayanan karyawan Toko Kurnia 

Karangjati ramah dengan nilai 4,22 yang artinya responden menyataakan sangat setuju 

terhadap indikator keputusan pembelian tersebut, sedangkan untuk nilai terendah dari 

indikator keputusan pembelian adalah saya melakukan pembelian di  Toko Kurnia 

Karangjati karena  pencahayaan tokonya cukup terang dengan niali 3,96 yang artinya 

responden setuju dengan kepututusan pembelian. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian pada variabel penelitian dengan model 

regresi, apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi kesalahan atau tidak. 

Ada beberapa macam ui asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, 

dan Uji Heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

1. Perhitungan Histogram 
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Dengan grafik Histogram apabila 0 berada/ titik puncak  terletak di tengah dan 

kurvanya tidak miring ke kiri maupun kekanan maka data dikatakan bebas dari 

normalitas. 

Gambar 4.5 Perhitungan Histogram 

 

Sumber : Data  primer yang diolah, 2018 

 Dari gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa model regresi yang di gunakan 

terbebas dari Normalitas perhitungan histogram. 

2. Perhitungan P-Plot 

Syarat perhitungan  P-Plot, agar lolos Uji Normalitas pada regresi yang 

dipakai: 

- Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi 

normal. 

- Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data tidak 

berdistribusi normal. 
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Gambar 4.6 Uji Normalitas       

                 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Gambar grafik 4.6 Normal P-Plot pada uji regresi menunjukkan bahwa 

titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal pada Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual, serta penyebarannya mendekati garis 

diagonal, maka hal ini menunjukkan residual terdistribusi secara normal.Titik 

kesalahan dalam perhitungan P-Plot dapat dihitung dengan cara menarik garis 

titik terjauh dari garis diagonal (Gujarati, 2004:67). 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan 

nilai Tolerance (Gujarati, 2004:69). 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

(Constant) 1    
X1 ,732 1,366 Tidak terjadi 

Multikolonieritas 
X2 ,732 1,366 Tidak terjadi 

Multikolonieritas 
       a. Dependent Variable: Y 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa nilai VIF 

semua variabel bebas jauh di bawah 10 dan hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 

0.10 dan nilainya tidak lebih dari 0,90.Dengan demikian dapat disimpulkan 

semua variabel tidak memiliki gejala multikolonieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

c. Uji Hesteroskedastisitas 

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. 

  



 
 

52 
 

Gambar 4.7 Scatter Plot 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Gambar 4.7 Scatter Plot pada uji regresi  menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian 

Heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang 

signifikan berhubungan dengan nilai mutlak residual. Hal ini berarti bahwa 

model regresi tidak memiliki gejala adanya Heteroskedastisitas, dengan 

demikian model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat 

dalam penelitian ini, yaitu keputusan pembelian (Gujarati, 2004:75).  

4.3.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebasnya meliputi WOM 

(X1) dan  suasana toko (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan 

pembelian (Y). Hasil perhitungan regresi linier berganda terdapat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.11 Analisis Regresi Berganda 

Model Tidak distandardisasi Beta Koefisien 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,728 ,160  

X1 ,236 ,043 ,267 
X2 ,586 ,038 ,747 
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            a. Dependent Variable: Y 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Persamaan regresi yang mencerminkan hubungan antara variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu  :  

Y = 0,728+0,236X1+0,586X2+e  

Persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Variabel WOM dan suasana toko memiliki koefisien regresi bertanda positif, 

hal ini berarti kedua variabel penelitian tersebut mempunyai pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian, sehingga apabila terjadi peningkatan WOM (X1) 

dan suasana toko (X2), maka akan meningkatkan dampak positif terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari persamaan regresi linier berganda yang telah dituliskan, maka dapat 

dianalisis: 

a. Konstanta (α) sebesar : 0,728 

Artinya : Apabila WOM dan suasana toko sama ditiadakan, maka keputusan 

pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,728. 

b. Nilai b1 = 0,236 

Artinya : Variabel WOM mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan 

keputusan pembelian. Apabila terjadi kenaikan pada variabel WOM, maka 

keputusan pembelian  akan mengalami peningkatan juga. 

c. Nilai b2 = 0,586 

Artinya : Variabel suasana toko mempunyai pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Apabila terjadi kenaikan pada variabel suasana toko, 

maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan. 

4.3.5  Pengujian Goodness of Fit 

Secara statistik  pengujian goodness of  fit 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 dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2011:87). 
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Pengujian goodness of fit pada penelitian ini diajukan untuk menguji 

pengaruh variabel WOM (X1) dan suasana toko (X2) terhadap keputusan pembelian 

pada Toko Kurnia Karangjati, baik secara parsial (Uji t) maupun secara simultan 

(Uji F).  

a. Uji Signifikan Parameter Individual  (Uji t) 

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. 

 Artinya jika kita menggunakan perhitungan 1 tail maka lihat data t tabel pada  

pr/df=0,05/0.10 (n-2 = 100-2 = 98) yaitu 1,66055. 

Tabel 4.12 Hasil Output Uji t 

Variabel 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

Beta 

WOM (X1) ,267  5,353 ,000 
Suasana Toko (X2) ,747 15,500 ,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Variabel WOM (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 5,535 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000, karena nilai t hitung 5,535 > t tabel  1,66055 dan 

tingkat signifikansi t hitung 0.000 < α = 0.05 (one taile) dan bertanda positif, 

maka dapat dikatakan bahwa WOM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian, maka Ho ditolak dan menerima Ha.  

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Variabel suasana toko memiliki nilai t hitung sebesar 15,500 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.000, karena nilai t hitung 15,500 > t tabel  

1.66055 dan tingkat signifikansi t hitung 0.000 < α = 0.05 (one taile) dan 

bertanda positif, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suasana toko 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian , maka Ha 

diterima dan menolak Ho.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 

WOM (X1) dan  suasana toko (X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y).  

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. 

Dari perhitungan di atas dapat ditemukan bahwa F tabel dapat dilihat pada 

kolom ke 2 (N1=2) dan baris ke 97 (N2= 97) dengan probabilita 0,05 yaitu 3,09. 

        Tabel 4.13 Hasil Output Uji F 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 10,476 2 5,238 245,681 ,000b 
Residual 2,068 97 ,021   
Total 12,545 99    

          Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel WOM (X1) dan suasana toko (X2) 

memiliki nilai F hitung 245,681 > F tabel 3,09 dengan signifikansi 0.000 < α = 

0.05 serta bertanda positif, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti jika 

WOM dan suasana toko secara simultan mengalami peningkatan, maka akan 

berdampak pula pada peningkatan keputusan pembelian. 

Dapat disimpulkan bahwa uji F yang menyatakan bahwa WOM dan suasana 

toko secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dapat diterima. 
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4.3.6 Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 

Tabel 4.14 Hasil Output R Square 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,914a ,835 ,832 ,1460 2,046 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.15 besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0.832 yang berarti 

variasi variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang 

meliputi WOM dan suasana toko sebesar 0,832 atau 83,2 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 16,8 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model, seperti 

motivasi, kebutuhan,  lokasi dan lain-lain.  
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