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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Tempat dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelanggan yang berminat membeli baju

pada Toko Putra Aneka, Pekanbaru, sedangkan penelitian ini berada pada

jalan Imam Bonjol, komplek Plaza Sukaramai Blok A No: 09, Pekanbaru.

1.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitinan ini menggunakan metode Deskriftif Kuantitatif. Deskriftif

adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok  manusia, suatu

objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau pun suatu kelas

pristiwa masyarakat sekarang. Tujuan penelitian deskriftif adalah untuk

membuat deskriftif, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki. Sedangkan metode kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan

analisis pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian

ini meliputi :

a. Penelitian Lapangan ( Field Research)

Yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan peninjauan

langsung keperusahaan untuk mengadakan:

1. Wawancara

Yaitu mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak

perusahaan, baik pada pimpinan maupun karyawan mengenai
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masalah-masalah yang berhubungan dengan topik yang di bahas

dalam penyusunan skripsi ini.

2. Kuesioner

Yaitu membagikan daftar pertanyaan, dengan maksud untuk

mengetahui respon konsumen terhadap produk yang ditawarkan

oleh perusahaan dan sejauh mana pelaksanaan store atmosphere

berperan pada keputusan pembelian konsumen.

3. Pengamatan Langsung ( Observasi )

Yaitu penulis mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang

akan diteliti. Selanjutnya data-data tersebut akan diproses, di

analisis dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

b. Penelitian Kepustakaan ( library research )

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari

dan membaca buku-buku literature serta sumber-sumber lainya yang

ada hubunganya dengan objek penelitian. Selanjutnya data tersebut

akan dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

1.3 Populasi dan Sampel

1.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari

manusia dan benda ataupun peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

karekteristik tertentu dalam penelitian, Jadi populasi yang di gunakan dalam

penelitian ini adalah masyarakat pekanbaru  yang datang berkunjung,

berbelanja atau pernah perbelanja di Toko Putra Aneka, Pekanbaru yang
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mana jumlah konsumen pada tahun 2012 adalah sebesar 1.752 Pengunjung

(orang)

1.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

yang ada pada populasi, Sugiyono (2009 :116) misalnya karna ada

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian bisa menggunakan

sampel yang di ambil dari populasi itu.

Teknik penelitian yang digunakan dalam menentukan jumlah

responden adalah dengan menggunakan rumus slovin.

Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Jumlah populasi

E : Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan.

Pengambilan sampel yang masih dapat ditoleril atau

diinginkan.Dalam penelitian ini sebesar 10%.
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Jadi jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini dibatasi sebanyak95

responden dan untuk mendapatkan responden tersebut dengan menemui

setiap konsumen yang pernah berkunjung ke Toko Putra Aneka, Pekanbaru.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penellitian ini penulis menggunakan data primer dan

data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer

antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner,

yaitu data yang diperoleh dari jawaban para responden terhadap rangkaian

pertanyan yang diajukan, sedangkan responden itu adalah para pelanggan

Toko Putra Aneka. Dan sedangkan hasil data sekunder diperoleh dari

dokumentasi perusahaan atau pihak eksternal perusahaan, seperti situs pada

website mengenai informasi yang berkaitan dengan minat beli konsumen.

3.5 Variable Penelitian.

Variabel menurut Sugiyono (2009:38) variabel penelitian pada

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
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peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variable Terikat (dependent variable)/(Y)

Variabel dependent (variable output/kriteria/ konsekuen/

endogen/ terikat) adalah variabel  yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat karena adanya varia bebas. Jadi fariabel dependen

dalam penelitian ini adalah: (Y): Minat beli konsumen.

2. Variabel Bebas (independent variable)/(X)

Variabel Idependen (variable stimulus/ prediktor/

antecendent/ eksogen/ bebas) adalah variable yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable

dependen (terikat) Sugiyono (2009:39). Variable independen

dalam penelitian ini ada dua: : Suasana toko (store

atmosphere), : Lokasi  Toko.

3.6 Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian

Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengelola data

yang diproleh dari kuisioner dengan cara memberikan bobot penelitian setiap

jawab pertanyaan berdasarkan skala Likert menurut Sugiono (2004:86),

Skala Likert digunkan untuk mengukur Sikap pendapatan seseorang atau

seklompok orang tentang fenomena sosial.

Adapun bobot penilaian terhadap jawaban kuisioner adalah sebagai

berikut:
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Tabel 3.6: Bobot Jawaban Kuisioner

No Kreteria Penilaian Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Ragu-ragu 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1

3.7 Teknik Analisis Data

Langkah ini dilakukan karna tujuan dari analisis data adalah untuk

menganalisis dan menginterprestasikan data yang telah di olah Bambang

Prasetyo dan lina Miftahul Jannah ( 2010:170).

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode yang sesuai

dengan penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Kuantitatif. Untuk

mendapatkan hasil penelitian yang baik dan dapat di pertanggungjawabkan,

maka diperlukan serangkaian pengujian yang baik dari hasil data yang telah

diproleh. Adapun metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.7.1 Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji Validitas dilakukukan untuk mengetahui sejauh mana suatu

alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Hasil penelitian

dikatakan valid bila terdapat kesenian antara data yang terkumpul dengan

data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, sedangkan

penelitian yang tidak dinyatakan valid bila ada ketidak sesuaian antara
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data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek.

Bila suatu alat sudah dikatakan valid, maka selanjutnya dapat dilakukan

pengujin relibilities alat ukur. Sebaliknya bila alat ukur dikatakan tidak

valid, maka alat ukur yang  talah digunakan sebelumnya harus dievaluasi

atau diganti dengan alat ukur yang lebih tepat/ efektif. Dalam uji validitas

tersebut, validitas dapat dicek melalui nilai signifikansi yaitu jika <

0,05,

b) Uji  Reliabilities

Uji  reliabilitas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  adanya ukuran

dalam penggunaannya.  Instrument  yang  reliabel adalah  instrument

yang  bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama

akan menghasilkan data  yang  sama, atau  jika  jawaban  seseorang

terhadap  pertanyaan  adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke

waktu.  Uji  ini  juga  digunakan  untuk mengetahui sejauh mana

pengukuran pada subjek yang sama atau dengan kata lain untuk

menunjukkan adanya kesesuaian antara sesuatu yang diukur dengan alat

pengukuran yang dipakai. Suatu kuesioner dikatakan realiabel jika nilai

> 0,060. Mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach:

Dimana: = reliabilitas instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya

jumlah item
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= Jumlah Varians Skor Item

= Varians Total.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel

independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal

ataupun tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau

mendekati normal. Dengan menggunakan metode grafik untuk melihat

apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai

distribusi normal ataupun tidak.

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terdiri

korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah

multikoliniearitas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat menggunakan

tolerance value dan variance inflation factor (VIF).

Tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas variabel bebas

yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukan multikolinieritas adalah nilai tolerance
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lebih kecil sama dengan 0,01 atau sama dengan nilai VIF lebih besar

sama dengan 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidak samaan varian dari residualinya tetap, maka tidak ada

heteroskedastisitas (homokedastisitas). Model regresi yang baik adalah

tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui secara bersama sama hubungan atara satu variabel

terikat (dependent variabel) dengan dua atau lebih variabel (indepedent

variabel ), serta hubungan antara variabel terikat (minat beli konsumen)

dengan variabel bebas (suasana toko/Store Atmosphere dan lokasi) maka

dilakukan analisis regresi linier berganda sehinga diketahui variabel-variabel

mana yang paling besar pengaruhnya terhadap minat beli konsumen pada

Putra Aneka. Dengan rumus  sebagai berikut: Y : a + +e

Dimana:Y : minat beli

a :  konstanta

: koefisien regresi masing-masing variabel.

X1 : suasana toko (stpre atsmosphere)

X2 : lokasi.

3.7.4 Uji Hipotesis
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Agar dapat diketahui apakah diantara Variabel ada yang mempunyai

pengaruh harus dilakukan pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis mutlak

diperlukan dalam penelitian ini karena ingin membuktikan apakah prameter

setiap variabel independen/bebas mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap fariabel dependen/terikat atau minat beli baik secar simultan maupun

secara parsial.

1) Uji koefisien determinasi

Uji ini digunakan untuk melihat kelayakan penelitian yang

digunakan dengan melihat pengaruh variabel independent terhadap

variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk

mengetahui berapa persen Variasi Variabel Dependen dapat dijelaskan

oleh variabel-variabel independen. Nilai ini terletak antara 0 dan1.

Bila nilai mendekati 0 berarti sedikit variasi veriabel dependen yang

diterangkan oleh variabel independen. Jika nilai bergerak mendekati

1 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat

diterangkan oleh variabel independen dan jika dalam perhitungan nilai

sama dengan nilai 0 maka ini menunjukan bahwa variabel dependen

tidak bisa dijelaskan oleh variabel independent.

2) Uji T/ Secara Parsial

Uji T digunakan untuk menilai apakah rata-rata dua kelompok

secara statistik berbeda satu dengan yang lain. Penggunaan uji t cocok

ketika kita akan membandingkan rata-rata dua klompok serta untuk

menganalisis desain experimental posttest dua kelompok yang dipilih



46

secara rindom (posttest-only two-group radomized experimetal design).

Yang dimeksud dengan perbedaan rata-rata secara statistik ialah adanya

perbedaan varianbelitas atau sebara data antara kelompok yang

dibandingkan.

Maksudnya dua kelompok mempuyai perbedaan rata-rata jika

sebara data atau variabelitas berbeda satu sama lain. Analisis uji t

digunakan untuk menguji perbedaan tersebut.

Pengujian secara individual ini (uji-t) yaitu pengujian koefisien

regresisecara persial dengan menentukan formula statistik yang akan

diuji dengan Hipotesa:

Ho: = 0 artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

Ho: = 0 artinya ada pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

Uji t sebagai uji masing –masing variabel dari suatu persamaan

regresi dimana niali diproleh dari:
Sei

bi


Dimana:

bi= koefisien regresi

Sei= standar error

1. Jika t hitung≤ t tabel, maka H0 diterima, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).
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2. Jika t hitung> t tabel, maka H0 ditolak, artinya tidak terdapat

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

3) Uji F atau Uji Simultan.

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah

variabel-variabel indepedent/bebas secara simultan berpengaruh

terhadap variabel dependent/terikat. Uji hipotesis yang di gunakan

adalah Uji, yang merupakan uji statistik dimana akan melihat pengaruh

keberadaan seluruh variabel bebas terhadap variabel minat beli

konsumen. Ho: = 0 artinya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas

secara simultan terhadap minat beli konsumen.

Ha: > 0 artinya, ada pengaruh antara variabel bebas secara

simultan terhadap minat beli konsumen.
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Keterangan:

R= koefisien korelasi berganda.

K= jumlah varian bebas.

n= jumlah sempel.

Dengan tinggkat signifikan ( ) yang digunakan adalah 5%

distribusu F dengan derajat bebas ( ).

Keteria pengujian: = Ho diterima, artinya

variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. =
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Ho ditolak, artinya variabel dependen secara serentak atau bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan


