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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini , penulis pengambilan pada Rika Swalayan 

di Kecamatan Kuok yang berlokasi di Jln. M. Yamin, SH Pasar Kuok. Waktu 

penelitian dilakukan di januari 2018 sampai dengan Juli 2018 

 

1.2 Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2010: 117) populasi adalah wilayah 

generasilisasi atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan penelitian untuk di pelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah jumlah 

pengunjung pada Rika Swalayan tahun 2016 sebesar 25.211 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Suggiyono 2010: 118). Pengambilan sampel 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang begitu banyak, 

maka pengambilan sampel mengunakan rumus slovin agar pengambilan 

sampel yang di pilih benar- benar dapat mewakili populasi.  

Mengingat jumlah populasi yang begitu banyak, maka 

pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin agar pengambilan 

sampel yang di pilih benar dapat mewakili populasi. 
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Rumus Slovin : 

 

Dimana :  

n :  jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e :  persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan, 

misalnya 10 %). 

Berdasarkan rumus diatas, dengan menggunakan tingkat error 

10% maka ukuran sampel adalah : 

  
 

      
  

2%)10(211.251

211.25
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= 99,6 digenapkan menjadi 100 orang responden 
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Jadi sampel penelitian berjumlah 100 pengunjung yang melakukan 

transaksi pembelian atau bebelanja pada Rika Swalayan. Dalam penelitian 

ini digunakan metode pengambilan sampel dengan cara accidental 

sampling, yaitu teknik pengambiln sampel berdasarkan kebutuhan bertemu 

dengan penelitian dan dipandang cocok untuk di jadikan sampel 

(Sugiyono 2011: 84) 

 

1.3 Data dan Teknik Penumpulan  Data  

1.3.1 Jenis Data  

a. Data Primer 

Data yang lngsung diperoleh melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian denan mengambilan data yang dibutuhkan sesuai 

dengan penelitian dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai 

dengan penelitian berupa data hasil kuesionel, wawancara, atau 

observasi. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder dibutuhkan diperoleh dengan jalan mencatat 

data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa sejarah  singkat 

perusahaan struktur organisasi dab data –data lain yang dirasa perlu 

untuk mendukung penelitian ini. 

 

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakn data primer yang 

langsung diperoleh dari sumber pertama ,yaitu konsumen Rika swalayan. 
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Pengumpulan data ini dilakukan denan cara: 

1. Metode interview  

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab lengsung dengan responden untuk 

mendapatkan data lebih akurat sehubungan dengan masalah yang 

diteliti. Metode interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancra terstruktur  

2. Metode kuisioner (angket) 

Metode kuisionel merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang 

tertulis kepadda responden untuk dijawab. 

Dalam kuisioner ini digunakan skala likert yang terdiri: 

1. Sangat Setuju ( SS)  : dengan bobot nilai 5 

2. Setuju (S) : dengan bobot nilai 4 

3. Netral (N) : dengan bobot nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS) : dengan bobot nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) : dengan bobot nilai 1 

 

1.4 Metode Analisis Data 

Dalam pengolahan data, penulisa mengunakan analisis deskriptif,  yaitu 

penganalisaan yan bersifat menjelaskan atau mengurikan data dan implementsi 

yang diperoleh kemudian dan kaitkan denan teori- teori atau yang relevan dalam 

menberikan gambaran nyata dan  fakta –fakta yang sebenarnya sehingga dapat 

diambil kesimpulan. 
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3.4.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis tentang karakteristik dari suatu 

keadaan dari objek yang diteliti. Analisi ini mengemukankan data-data 

responden seperti karakteristik responden yang meliputiumur, jenis kelamin. 

3.4.2  Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner dalam 

bentuk angka-angka dalam perhitungan dengan , metode statistic. Dalam 

penelitian ini menggunakan program SPSS . Teknik pengujian data pada 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Regresi Linear berganda. Data yang diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelanggan Rika Swalayan sebanyak 

100 orang responden.Analisis berganda adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

keputusan pembelian dengan menggunakan rumus ( Sugiono 2008:191) : 

Y= a b1x1 +b2x2 + b3x3 + e. 

Dimana: 

Y = Keputusan pembelian 

X1 = Marchandise 

X2 = Retail service 

X3 = Lokasi 

a = konstanta 

e =  eror 

b1, b2, b3 =  Koefisien regresi 



 

 

41 

1.6 Uji Instrumen 

1.6.1 Validitas 

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected item-total 

correlation lebih besar di bandingkan 0,3 seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono dalam (Sugiyono,2014:47) yang mengatakan bila korelasi setiap 

tiap factor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka factor tersebut merupakan 

construct yang kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.6.2 Uji Relibilitas 

(Sugiono, 2014: 87) Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. Metode yang di gunakan adalah Cronbbach’s 

Alpha yaitu metode yang mengitung reliabilitas suatu tes yang mengukur 

sikap atau perilaku. Criteria suatu instrument penelitian dikatakan reliable 

dengan menggunakan teknik Cronbbach’s Alpha bila koefisien reliabilitas 

besar dari 0,6. 

 

1.7  Uji asumsi Klasik 

1.7.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada kolerasi yang tinggi atau tidak sempurna diantara 
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variable bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji multikolonieritas 

dalam model regresi dengan nilai TOL (Tolerance) dan Variance Inflation 

Faktor (vif) dari masing-masing variable terikatnya dalam (Sugiono, 

2011:82). 

 

1.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati scattrplot dimana 

sumbu horizontal menggambarkan nilai Predicted Standardized sedangkan 

sumbu vertikel menggambarkan nilai Residual Studentizied. Jika scattrplot 

membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika 

scattrplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang di bentuk. Kita dapat 

mengamati scattrplot dimana variable bebas sebagai sumbu horizontal dan 

nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertical (Sugiono, 2011:95). 

 

1.7.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamata yang tersusun dalam times 

series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t. Jika ada, berarti terdapat autokorelasi. Dalam 

penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan Durbin Watson dengan 

rumus sebagai berikut : 
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∑ (       )
   
   

∑ (      )
   
   

 

Keterangan : 

1. Jika angka D.W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika angka D.W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat autokorelasi. 

3. Jika D.W diatas 2 berarti terdapat autokorelasi negatif. 

Untuk menentukan batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model 

regresi tersebut adalah <d <4 dimana du adalah batas atas dari nilai d 

Durbin Watson yang terdapat pada table uji Durbin Watson. Sedangkan d 

merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhatian yang dilakukan. 

Model regresi tidak mengundang masalah autokorelasi jika kriteria  

du<d <4 - du terpenuhi. 

  

1.7.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah residual telah 

distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual bias dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual 

terstarrisasi yan berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva 

akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped-curve) yang kedua sisinya 

melebar sampai titik terhingga. Dan berdasarkan grafiknya terlihat bahwa 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. (Sugiono,2011:69). 
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1.8 Uji Hipotesis 

a. Uji parsial t 

Nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh parsial (per 

variabel) variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. 

(Siregar,2013:386). Adapun kriteria pengambilan keputusan yang 

digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut : 

a. Jika nilai t hitung > t tabel dengan nilai signifikasi < 0,05, maka H0 

ditolak dan Ha diterima dan dapat disimpulkan secara parsial 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai t hitung < t tabel dengan nilai signifikasi > 0,05, maka H0 

diterima dan Ha ditolak dan dapat disimpulkan secara parsial 

variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji signifikan simultan (Uji Statistik F) 

Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel 

bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantung maka model 

persamaan regresi masuk dalam criteria cocok atau fit (Siregar, 

2013:304). 

Pengujian hipotesis uji simultan digunakan untuk melihat 

apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujaian sebagai 

berikut:  
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a. Jika F hitung > F tabel dengan nilai signifikasi < 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak dan disimpulkan secara simultan variabel 

bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika F hitung < F tabel dengan nilai signifikasi > 0,05 maka Ha 

ditolak dan H0 diterima dan disimpulkan secara simultan variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Uji koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan ukuran yang di gunakan 

untuk menilai seberapa baik model yang diterapkan dapat menjelaskan 

variabel terikatnya tau menunjukkan presentase pengaruh variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar 

koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen,(Sugiyono, 2008:281) 

Koefisien determinasi (R
2
) antara 0 sampai 1. Jika koefisien 

determinan 0 berarti variabel dependen. Apabila koefisien determinan 

semakin mendekati satu, maka dapat di katakana bahwa variable 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


