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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode explanatory 

research, dengan maksud melengkapi dan memperkuat data sehingga mencapai 

pengukuran yang cermat dari pengaruh faktor-faktor psikologi konsumen terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk Holland Bakery. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang bermaksud menjelaskan hubungan 

kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

 

3.1.1 Penelitian Deskriptif 

Penelitiaan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karekteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata, 

2006:72). 

 

Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada 

penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel 

penelitian. Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti 
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untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, 

mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki 

validitas universal (west, 1982). Di samping itu, penelitian deskriptif juga 

merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan 

penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian 

sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai 

dengan apa adanya. 

 

3.1.2 Penelitian Explanatory Research 

Explanatory Research yaitu metode yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dibatasi dengan data 

yang dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. 

 

3.1.3 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu (Sangadji dan Sopiah, 

2010:28) 

 

3.1.4 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lakukan di lapangan 

atau kepada responden (Sangadji dan Sopiah, 2010:28). Penelitian lapangan 

dilakukan dengan metode: 
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- Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). 

- Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili 

keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi 

penentu baik tidaknya sampel yang diambil 

- Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan metode survey yang 

menggunakan pertanyaan kepada subyek penelitian secara tertulis (Sangadji 

dan  Sopiah, 2010:292). Dalam penelitian ini, responden diminta untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan identitas diri, dan 

memberikan tanggapan terhadap faktor-faktor psikologis perilaku konsumen 

yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan kepercayaan dan sikap 

pendirian.  

- Wawancara, digunakan untuk mendukung akurasi dan kelengkapan 

kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan untuk memperluas 

pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak terformulasi dalam 

kuesioner. Namun, akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan 

sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu wawancara 

juga digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul melalui kuesioner 

(dalam Sabilla, 2012). 

 

3.2 Variabel Operasional  

 

Defenisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Variabel dalam penelitian ini dibagi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gejala&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keragaman&action=edit&redlink=1
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menjadi dua kelompok besar, yaitu variabel bebas (independent variable) dan 

variabel terikat (dependent variable). Definisi operasional untuk masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Variabel bebas (independent variable)  

Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya 

variabel lain, variabel ini umumnya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk 

diketahui hubungannya (pengaruh) dengan variabel lain (Sangadji dan 

Sopiah, 2010:42). Variabel bebas penelitian ini adalah faktor-faktor 

psikologis perilaku konsumen, yaitu motivasi (X1), persepsi (X2), 

pembelajaran (X3) dan kepercayaan dan sikap pendirian (X4).  

 

3.2.2 Variabel terikat (dependent variable)  

Variabel terikat merupakan variabel respons atau output yang muncul 

sebagai akibat manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan dalam 

penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010:42). Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen. Keputusan Pembelian 

adalah proses merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan 

pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian.  

 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2008:226) : 

“Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan.” 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Penelitian  Konsep Variabel Indikator Skala 

Faktor Psikologis 

Perilaku 

Pembelian 

Konsumen (X) 

Motivasi (X1) Keadaan 

dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan 

individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai suatu tujuan. 

Tiap kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang didorong oleh 

suatu kekuatan dalam dirinya, 

kekuatan itulah yang disebut 

motif. (Kristianto, 2011:46) 

a. Kebutuhan yang 

mendorong  untuk 

memenuhi 

keinginan. 

b. Ada harga yang 

sesuai. 

c. Kualitas produk. 

 

Ordinal 

 

Persepsi (X2) adalah proses 

di mana kita memilih, 

mengatur, dan 

menerjemahkan masukan 

informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang berarti. 

Poin utamanya adalah bahwa 

persepsi tidak hanya 

tergantung pada rangsangan 

fisik, tetapi juga pada 

hubungan rangsangan 

terhadap bidang yang 

mengelilinginya dan kondisi 

dalam setiap diri kita. (Kotler 

dan Keller, 2009:179) 

a. Pertimbangan 

penuh atas produk 

b. Persepsi atas 

produk tersebut.  

Ordinal  

Pembelajaran (X3) adalah 

perubahan dalam perilaku 

seseorang yang bersumber 

dari pengalaman. (Kotler dan 

Keller, 2009:181) 

a. Pengalaman 

b. Informasi  

c. Faktor lingkungan  

0rdinal  

Keyakinan dan Sikap (X4) 
adalah Sekumpulan sifat 

psikologis manusia yang 

menyebabkan respon yang 

relatif konsisten dan tahan 

lama terhadap rangsangan 

lingkungan (termasuk 

perilaku pembelian).(Kotler 

dan Keller, 2009:174) 

 

a. Kualitas produk 

b. Rasa yang sesuai 

c. Keyakinan  

Ordinal 
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Variabel Penelitian  Konsep Variabel Indikator Skala 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keinginan membeli 

didasarkan pada upaya 

kecocokkan motif pembelian 

dengan atribut atau 

karakteristik merek yang  

tengah dipertimbangkan 

dengan melibatkan aspek 

psikologis, seperti motivasi, 

persepsi, sikap, dan integrasi 

(Morissan, 2010:111) 

- Produk yang baik. 

- Kepuasan 

konsumen. 

- Harga yang sesuai. 

- Pembelian 

kembali. 

Ordinal 

 

3.3 Metode Pengambilan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Bandar Lampung yang pernah 

membeli produk Holland Bakery dan pengunjung dari Holland Bakery yang 

membeli. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang 

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. 

Menurut Nazir (2000:221) jumlah sampel ditetapkan atas pertimbangan pribadi, 

dengan catatan bahwa sampel tersebut cukup mewakili populasi dengan 

pertimbangan biaya dan waktu. 

 

Ukuran sampel dalam penelitian ini berbentuk uji statistika yang akan digunakan 

yaitu model persamaan structural atau Structural Equation Modeling (SEM). 

Dengan ukuran sampel minimal untuk model persamaan structural ini dapat 

dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini (Joreskog & Geroom dalam Yusuf, 2009:110) 

Tabel 3.2 

Ukuran Sampel Minimal Banyaknya Variabel 

Banyaknya 

Variabel 

Ukuran Sampel 

Minimal 

3 200 

5 200 

10 200 

http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendugaan&action=edit&redlink=1
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Banyaknya 

Variabel 

Ukuran Sampel 

Minimal 

15 360 

20 630 

25 975 

30 1395 
Sumber : Achmad Bachrudin & Harapan L. Tobing, 2003, Analis Data untuk Penelitian Survei dengan 

menggunakan Lisrel 8, Jurusan Statistika FPMIPA UNPAD, Bandung dalam Nasrullah Yusuf (2009 : 110) 

 

Banyaknya variabel dalam penelitian ini adalah 2. Oleh karena itu, berdasarkan 

perhitungan interpolasi yang mengacu pada Tabel 3.2 di atas, maka dapat 

ditentukan ukuran sampel termasuk ke dalam ukuran sampel yang pertama, yaitu 

sebanyak 200 responden. 

 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Warga Bandar Lampung yang mengunjungi Holland Bakery dan membeli.  

2. Orang tersebut pernah membeli produk roti Holland Bakery.  

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling 

yang proporsional. Berdasarkan teknik tersebut, ukuran sampel untuk masing-

masing skala industri menggunakan ukuran proporsional dengan menggunakan 

rumus strata populasi propotional to size (dalam Hidayati, 2012) yaitu : 

   
  

 
   

Keterangan : 

ni = Ukuran sampel tiap stratum 

Ni = Ukuran populasi tiap stratum 

N = Ukuran populasi 

n = Ukuran sampel  
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3.4 Skala Pengukuran Variabel  

 

Teknik pengukuran data ordinal yang diperoleh dari kuesioner yang diolah 

menggunakan likert. Data ordinal adalah data yang berbentuk rangking atau 

peringkat dan jarak antara satu dan lain tidak sama, sedangkan skala likert adalah 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Sangadji dan Sopiah, 

2010:300). Untuk memberikan nilai terhadap jawaban dalam kuesioner dibagi 

menjadi lima tingkat alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan 

pemberian bobot sebagai berikut:  

a. Sangat setuju (SS)   = 5  

b. Setuju    = 4 

c. Netral    = 3 

d. Tidak Setuju (TS)   = 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

dapat menerangkan dengan pasti dari apa yang diteliti. 

 

Uji validitas dalam penelitian ini, menggunakan uji Pearson dengan bantuan 

SPSS ( Statistical Product Service Solution ) sampai diperoleh hasil yang valid. 
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Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukurnya secara tepat dan benar. Dengan mempergunakan 

instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian 

mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian 

yang sebenarnya dengan signifikansi dibawah 0,05 dan  Guttman Split-Half 

Coefficient dengan nilai r hitung > r tabel atau probabilitas <0.05, maka 

kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006 : 41). Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dengan 

penggunaanya, atau alat ukur akan mempunyai hasil yang konsisten apabila 

diukur pada waktu yang berbeda. 

 

Untuk menunjukkan alat pengukur yang dapat dipercaya dalam penyelesaian 

masalah ini digunakan rumus Alpha Cronbach (α) dengan standar nilai 

koefisien alpha > 0.5 dan dapat diolah dengan bantuan SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). 

Dengan rumus : 

 

r11 =
 

   
     

   
 

  
      

 

sedangkan    
  = 
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Keterangan : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : Banyaknya jumlah pertanyaan 

   
  : Jumlah varian pertanyaan 

  
   : Jumlah varian total 

∑X² : Jumlah kuadrat skor 

∑X : Jumlah skor 

n  : Banyaknya skor responden yang diuji coba 

 

3.6 Alat Analisis  

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta 

yang nampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998:36 dalam Wulan, 

2012). 

 

Penelitiaan deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karekteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata, 

2006:72). 
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3.6.2 Analisis Kuantitatif 

3.6.2.1 Structural Equation Modeling (SEM) 

SEM adalah model persamaan struktural yang merupakan perpaduan dari 

prosedur-prosedur yang dikembangkan dalam ekonometri, sosiometri dan 

psokometri. Kontribusi para skolar tersebut menghasilkan berbagai model 

persamaan struktural yang serupa dengan nama yang berbeda-beda (Bollen 

dan Long, 1993 dalam Wijanto, 2008:5) 

 

Menurut Hair et al dalam (Wulan, 2012:58) terdapat tujuh langkah yang 

harus dilakukan dalam pemodelan SEM, yaitu : 

1. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Langkah ini merupakan suatu proses pembuatan suatu model yang akan 

diteliti yang memiliki landasan teori yang kuat. Tanpa adanya justifikasi 

teoritis yang kuat, suatu model tidak ada artinya bila dianalisis dengan 

SEM. SEM tidak digunakan untuk menghasilkan suatu model, tetapi 

mengkonfirmasi suatu model yang didukung oleh teori berdasarkan data 

empirik. Dalam pengembangan model seorang peneliti berdasarkan 

pijakan teoritis yang cukup membangun hubungan-hubungan mengenai 

suatu fenomena. Peneliti mempunyai kebebasan untuk membangun 

hubungan sepanjang terdapat justifikasi teoritis yang cukup. 

 

2. Pembuatan Diagram Alur (Path Diagram) 

Model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan 

digambarkan pada sebuah diagram alur (Path Diagram). Path diagram 
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tersebut akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan 

kualitas yang ingin di uji. Dalam pengoperasian perangkat lunak 

penghitung SEM (seperti Lisrel), hubungan kausalitas itu cukup 

digambarkan dalam suatu path diagram, dan selanjutnya bahasa program 

akan mengkonversi gambar menjadi persamaan, dan persamaan menjadi 

estimasi. Langkah ini merupakan suatu proses penentuan/penggambaran 

alur-alur kausalitas dari suatu variabel terhadap variabel lainnya (variabel 

eksogen terhadap variabel endogen maupun antar variabel endogen), 

setalah suatu model ditetapkan. 

 

Suatu garis anak panah satu arah (biasanya lurus) menunjukkan 

hubungan kausalitas antar variabel yang dihubungkan. Sedangkan suatu 

garis anak panah dua arah (biasanya lengkung) menunjukkan korelasi 

antar variabel yang dihubungkan. 

3. Mengkonversikan Diagram Alur kedalam Serangkaian Persamaan 

Struktural. 

Setalah teori/model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam 

sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversikan spesifikasi 

model tersebut dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun 

akan terdiri : 

a. Persamaan-persamaan struktural (Structural Equation) dirumuskan 

untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk. 

Persaman struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut:  

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error 
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b. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran ( Measurement Model). 

Pada spesifikasi itu, peneliti menemukan variabel mana mengukur 

konstruk mana, serta menentukan serangkaian matriks yang 

menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar konstruk atau 

variabel. 

4. Pemilihan Matrik Input dan Teknik Estimasi atas Model yang Dibangun 

Perbedaan SEM dengan teknik-teknik multivariate lainnya adalah dalam 

input data yang digunakan dalam permodelan dan estimasinya. SEM 

hanya menggunakan matriks varian/kovarian atau matriks korelasi 

sebagai data input untuk keseluruhan estiamasi yang dilakukan. Apabila 

tujuan analisis adalah pengujian suatu model yang telah mendapatkan 

justifikasi teori, maka yang sesuai adalah data matriks varian-koverian. 

Dalam hal ini tidak dilakukan interpretasi terhadap besar kecilnya 

pengaruh kausalitas pada jalur-jalur yang ada pada model. Sedangkan 

input data pada matriks korelasi dapat digunakan bila mana tujuan 

analisis adalah ingin mendapatkan penjelasan mengenai pola hubungan 

kausal antar variabel. Peneliti dapat melakukan eksplorasi jalur-jalur 

mana yang memiliki pengaruh kausalitas lebih dominan dibandingkan 

dengan jalur lainnya.  

 

Pedoman yang dilakukan untuk menentukan ukuran sampel yang akan di 

pakai untuk estimasi parameter adalah :  

a. Ukuran sampel tergantung pada metode estimasi parameter yang 

dipakai. Bila estimasi parameter menggunakan metode Maximum 
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Likelohood Estimasi (MLE), ukuran sampel yang disarankan adalah 

100-200. 

b. Ukuran sampel tergantung pada kompleksitas model yang akan 

diteliti. Semakin kompleks suatu model membutuhkan ukuran sampel 

yang semakin besar. Dalam hal ini terdapat pedoman bahwa ukuran 

sampel adalah 5-10 kali jumlah parameter yang ada dalam model yang 

akan diestimasi.  

c. Ukuran sampel tergantung pada distribusi data. Bila distribusi data 

semakin jauh dari normal, maka ukuran sampel yang dibutuhkan 

semakin besar dengan pedoman sekitar 15 kali jumlah parameter. 

5. Menilai Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi  

Pedoman identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan 

estimasi yang unik. Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-

gejala berikut ini : 

a. Standard Error yang sangat besar pada suatu atau beberapa koefisien. 

b. Program tidak mampu menghasikan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan. 

c. Munculnya angka-angka yang aneh, seperti adanya varians error yang 

bernilai negatif.  

d. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang 

diperoleh (>0,9). 



40 
 

e. Pendugaan parameter tidak dapat di peroleh, misalnya terjadi matriks 

tidak definit positif.  

Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan lebih 

banyak konstrain pada model yang dianalisis tersebut. 

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah terhadap 

beberapa kriteria goodness of fit. Untuk itu tindakan pertama yang 

dilakukan adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat 

memenuhi asumsi-asumsi SEM. Apabila asumsi-asumsi ini dipenuhi, 

maka model dapat di uji.menurut Ferdinand dalam (Wulan, 2012 : 59), 

asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data yang dianalisis dengan perodelan SEM adalah : 

a. Ukuran sampel 

Ukuran sampel tergantung pada metode estimasi parameter yang 

dipakai. Bila estimasi parameter menggunakan metode Maximum 

Likelohood Estimasi (MLE), ukuran sampel yang disarankan adalah 

100-200. 

b. Normalitas dan Linieritas  

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas 

dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk permodelan 

SEM. Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar histogram data 

atau dapat diuji dengan metode statistik. Uji normalitas perlu 
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dilakukan, baik untuk normalitas terhadap data tunggal maupun 

normalitas multivariat dimana beberapa variabel digunakan sekaligus 

dalam analisis akhir. Uji linieritas dapat dilakukan dengan mengamati 

scatterplots  data (memilih pasangan data dan melihat pola 

penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linieritas). 

 

c. Outliers (Nilai-nilai Ekstrim) 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, 

baik secara univariat maupun multivariat. Observasi tersebut muncul 

karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat 

sangat jauh berbeda dari obsevasi lainnya. Outliers dapat diatasi asal 

diketahui bagaimana munculnya outliers itu. Pada dasarnya outliers 

dapat muncul karena: 

 Kesalahan prosedur, seperti kesalahan dalam memasukkan data atau 

memberi kode data. 

 Keadaan khusus yang memungkinkan profil datanya lain daripada 

yang lain, tetapi peneliti mempunyai penjelasan mengenai penyebab 

munculnya nilai ekstrim tersebut. 

 Adanya suatu alasan, tetapi peneliti tidak dapat mengetahui 

penyebabnya atau tidak ada penjelasan mengenai nilai ekstrim 

tersebut muncul. Outliers dapat muncul dalam rentang nilai yang 

ada, namun bila dikombinasikan dengan variabel lainnya, 

kombinasinya menjadi tidak lazim atau sangat ekstrim (multivariate 

outliers) 
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d. Multicolinearity dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians.  

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberi 

indikasi adanya masalah multikolinearitas atau singularitas. 

Penanganan data yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan 

variabel yang menyebabkan singularitas tersebut. Bila singularitas dan 

multikolinearitas dikemukakan dalam data dikeluarkan itu, salah satu 

treatment yang dapat diambil adalah dengan menciptakan “composite 

variables”, untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Dalam 

analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau 

menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terdapat berbagai jenis 

fix index yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara 

model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan. 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Hipotesis 1 

 

Kinerja Variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan atau selera pasar pelanggannya. Motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap serta keputusan pembelian konsumen dapat 

memperlihatkan kinerja perusahaan. Hipotesis di terima apabila rata-rata skor  

variabel motivasi, persepsi, pembelajaran dan keyakinan dan sikap 

menunjukan pengaruh yang tinggi dalam keputusan pembelian konsumen 

pada Holland Bakery. Jika faktor-faktor psikologi perilaku konsumen 
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memiliki kinerja yang tinggi maka keputusan pembelian Holland Bakery akan 

tinggi pula (Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 : 120). 

Untuk menjawab hipotesis ini, digunakan distribusi frekuensi dari skor 

interval. Skor interval yang tergantung banyaknya kuesioner dari setiap 

variabel yang akan di uji. Rumus perhitungan skor interval adalah: 

{ (Score  tertinggi x n x q) - (Score terendah x n x q) }/ 5. 

Score survey dari angka 1,2,3,4,5 yang tertinggi 5 dan yang terendah 1. 

Bahwa : n = jumlah sampel, q = jumlah kuesioner setiap variabel. 

 

Tabel 3.3 Perhitungan Skor dan Range Interval Motivasi 

 

Menguji Motivasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Holland Bakery 

Variabel Skor Range Interval Range 

Motivasi Tertinggi   

 600 

(20%) -  
1080 

(36%)  

Sangat 

Tidak 

Baik 

n= 200 

5x200x3 = 3000 

(100%) 

 

 

1080 

(36%) -  

1560 

(52%)  

Tidak 

Baik 

q= 3   

        

 
           

 
 

 1560 

(52%) -  

2040 

(68%)  

Cukup 

Baik  

  Terendah   

 

2040 

(68%) -  

2520 

(84%)  Baik 

  

1x200x3 = 600 

(20%)   

 

2520 

(84%) -  

3000 

(100%)  

Sangat 

Baik 

              
Sumber : Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 
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Tabel 3.4 Perhitungan Skor dan Range Interval Persepsi 

 

Menguji Persepsi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Holland Bakery 

Variabel Skor Range Interval Range 

Persepsi Tertinggi   

 400 

(20%) -  
720 

(36%)  

Sangat 

Tidak 

Baik 

n= 200 

5x200x2 = 2000 

(100%) 

 

 

720 

(36%) -  

1040 

(52%)  

Tidak 

Baik 

q= 2   

        

 
           

 
 

 1040 

(52%) -  

1360 

(68%)  

Cukup 

Baik  

  Terendah   

 

1360 

(68%) -  

1680 

(84%)  Baik 

  

1x200x2 = 400 

(20%)   

 

1680 

(84%) -  

 

2000 

(100%)  

Sangat 

Baik 
Sumber : Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 

 

Tabel 3.5 Perhitungan Skor dan Range Interval Pembelajaran 

 

Menguji Pembelajaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Holland Bakery 

Variabel Skor Range Interval Range 

Pembelajaran Tertinggi   

 600 

(20%) 

-

  
1080 

(36%)  

Sangat 

Tidak Baik 

n= 200 

5x200x3 = 

3000 (100%) 

 

 

1080 

(36%) -  

1560 

(52%)  Tidak Baik 

q= 3   

        

 
           

 
 

 1560 

(52%) -  

2040 

(68%)  

Cukup 

Baik  

  Terendah   

 

2040 

(68%) -  

2520 

(84%)  Baik 

  

1x200x3 = 600 

(20%)   

 

2520 

(84%) -  

3000 

(100%)  

Sangat 

Baik 
Sumber : Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 
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Tabel 3.6 Perhitungan Skor dan Range Interval Keyakinan dan Sikap 

 

Menguji Keyakinan dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Produk Holland 

Bakery 

 

Variabel Skor Range Interval Range 

Keyakinan 

dan Sikap Tertinggi   

 600 

(20%) -  
1080 

(36%)  

Sangat 

Tidak Baik 

n= 200 

5x200x3 = 3000 

(100%) 

 

 

1080 

(36%) -  

1560 

(52%)  Tidak Baik 

q= 3   

        

 
           

 
 

 1560 

(52%) -  

2040 

(68%)  

Cukup 

Baikl  

  Terendah   

 

2040 

(68%) -  

2520 

(84%)  Baik 

  

1x200x3 = 600 

(20%)   

 

2520 

(84%) -  

3000 

(100%)  

Sangat 

Baik 
Sumber : Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 

 

 

Tabel 3.7 Perhitungan Skor dan Range Interval Keputusan Pembelian 

 

Menguji Pendapat Responden untuk Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Variabel Skor Range Interval Range 

Keputusan 

Pembelian Tertinggi   

 800 

(20%

) -  
1440 

(36%)  

Sangat 

Tidak Baik 

n= 200 

5x200x4 = 4000 

(100%) 

 

 

1440 

(36%) -  

2080 

(52%)  Tidak Baik 

q= 4   

        

 
           

 
 

 2080 

(52%) -  

2720 

(68%)  

Cukup 

Baik  

  Terendah   

 

2720 

(68%) -  

3360 

(84%)  Baik 

  

1x200x4 = 800 

(20%)   

 

3360 

(84%) -  

4000 

(100%)

  

Sangat 

Baik 
Sumber : Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 
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3.7.2 Hipotesis 2 

 

Faktor-faktor psikologis perilaku konsumen (motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap)  berpengaruh positif bagi konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian produk Holland Bakery di Bandar Lampung. 

Untuk menjawab hipotesis 2, maka mengunakan pengujian statistik yang 

digambarkan dalam suatu kerangka alur hubungan antara variabel dimana dalam 

kerangka akan terlihat hubungan tersebut merupakan model persamaan struktural 

(SEM). 


