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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Menurut 

Singarimbun dan Efendi (2002), penelitian explanatory merupakan penelitian 

yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta 

untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

 

 

Menurut Sugiyono (2004), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi variabel dependen, 

yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti, dan variabel independen, 

yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Ferdinand, 2006). 

 

3.2.1 Variabel Independen 

 

 

Variabel independen menurut Sugiyono (2008) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel Variabel bebas (independent variable) yang 

dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 
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baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif (Ferdinand, 2006). Adapun 

variabel independen dalam penelitian ini adalah retailing mix yang di dalamnya 

mencakup Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Pelayanan (X4), Fasilitas Fisik 

(X5). 

 

3.2.2 Variabel Dependen 

 

 

Variabel dependen menurut Sugiyono (2008) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Keputusan Pembelian (Y). 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

 

 

Variabel-variabel yang diteliti yaitu produk, harga, promosi, pelayanan, fasilitas 

fisik, dan keputusan pembelian. 

 

1. Produk (X1) 

 

Produk adalah barang yang ditawarkan atau dijual di gerai swalayan (Ma’ruf, 

2005).  

2. Harga (X2) 

 

Menurut Kotler (dikutip dari jurnal Dahmiri, 2009), “Harga adalah sejumlah 

uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan produk tertentu”. 

Harga juga dapat mengomunikasikan posisi nilai tentang produk atau merek 

tersebut kepada pasar. 
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3. Promosi (X3) 

 

Promosi ialah komunikasi yang dilakukan oleh swalayan kepada konsumen 

untuk menawarkan produk yang dijual dalam gerainya (Ma’ruf, 2005). 

 

4. Pelayanan (X4) 

 

Pelayanan menurut Kotler (2007) adalah tindakan atau keterampilan yang 

dapat ditawarkan oleh siapapun yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan kepemilikan sesuatu, pelayanan dapat disertakan pada produk 

yang berbentuk fisik. 

 

5. Fasilitas Fisik (X5) 

 

Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar 

yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai 

apabila perusahaan mendapat kedudukan yang baik sehingga dapat 

menciptakan citra perusahaan bagi para konsumennya. Secara spesifik, 

beberapa elemen penting yang dapat lebih menonjolkan citra dari suatu toko 

yaitu beberapa arsitektur yang baik, desain eksterior dan interior yang menarik, 

sumber daya manusia yang memadai, penyediaan barang yang baik, lambang 

dan logo, penempatan lokasi dan nama toko yang dapat menarik perhatian. 

Nama toko berperan penting karena sebagian besar dari elemen tersebut 

berkaitan dengan peritel yang ditampilkan secara fisik. Adapun faktor-faktor 

lain yang harus dipertimbangkan yaitu kestrategisan, apakah daerah tersebut 

dapat dijadikan pusat bisnis atau bukan dan bagaimana arus lalu lintasnya. 

Arus lalu lintas mempengaruhi penempatan lokasi toko ritel karena dapat 
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menarik konsumen untuk mengunjungi toko tersebut, bahkan berbelanja 

(Utami, 2010). 

 

6. Keputusan Pembelian (Y) 

 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan pemilihan atas berbagai 

alternatif yang dimiliki oleh konsumen, sebagaimana yang didefinisikan oleh 

Tjiptono (2002) sebagai berikut: “Proses pengambilan keputusan pembelian 

merupakan proses yang dimulai dari pengenalan masalah yang dapat 

dipecahkan melalui pembelian beberapa produk. 

 

Tabel 1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 
Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Pengukuran 

Produk 

Produk adalah barang 

yang ditawarkan atau 

dijual di gerai 

swalayan (Ma’ruf, 

2005) 

a. Jenis produk yang 

ditawarkan 

b. Jumlah merek 

produk yang 

ditawarkan 

c. Jumlah persediaan 

produk yang ada 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

 

Harga 

Harga adalah 

sejumlah uang yang 

harus dibayar oleh 

pembeli untuk 

mendapatkan produk 

tertentu (Dahmiri, 

2009) 

a. Harga produk 

sesuai dengan 

harapan 

b. Harga sesuai 

dengan kualitas 

produk 

c. Perbedaan harga 

dengan swalayan 

lain 
 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

 

Promosi 

Promosi ialah 

komunikasi yang 

dilakukan oleh 

swalayan kepada 

konsumen untuk 

menawarkanproduk 

yangdijual 

dalamgerainya 

(Ma’ruf, 2005) 

a. Mempublikasikan 

toko melalui 

media cetak atau 

elektrnik 

b. Adanya diskon 

atau obral 

c. Program undian 

berhadiah 

 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

 

Pelayanan 

Tindakan atau 

keterampilan yang 

dapat ditawarkan oleh 

a. Pelayanan yang 

baik 

b. Tanggap terhadap 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 
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siapapun yang pada 

dasarnya tidak 

berwujud dan tidak 

menyebabkan 

kepemilikan sesuatu, 

pelayanan dapat 

disertakan pada 

produk yang 

berbentuk fisik 

(Kotler, 2007) 

keluhan 

c. Penampilan 

karyawan menarik 

 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

Fasilitas Fisik 

Citra dari suatu toko 

yaitu beberapa 

arsitektur yang baik, 

desain eksterior dan 

interior yang menarik, 

sumber daya manusia 

yang memadai, 

penyediaan barang 

yang baik, lambang 

dan logo, penempatan 

lokasi dan nama toko 

yang dapat menarik 

perhatian (Utami, 

2010) 

a. Kenyamanan 

dalam toko 

b. Kemenarikan 

dalam toko 

c. Penempatan 

barang mudah 

dicari 

 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan 

keputusan pembelian 

merupakan proses 

yang dimulai dari 

pengenalan masalah 

yang dapat 

dipecahkan melalui 

pembelian beberapa 

produk (Tjiptono, 

2002) 

a. Pilihan mengenai 

toko 

b. Kecocokan 

terhadap produk 

c. Pembelian produk 
 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

3.4 Penentuan Populasi dan Sampel 

 

 

3.4.1 Populasi 

 

 

Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang berkualitas dengan spesifikasi karakteristik 

yang ditentukan oleh peneliti untuk diolah dan kemudian dapat disimpulkan. 

Karena jumlah populasi yang relatif banyak, maka digunakan metode 

pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung remaja 

Ramayana Raja Basa, Bandar Lampung. 
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3.4.2 Sampel 

 

 

Sampel adalah bagian dari populasi dengan jumlah tertentu dan karakteristik 

tertentu (Sugiyono, 2008). Penarikan dengan sampel dilakukan mengingat 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi populasi yang begitu banyak. 

Data yang diperoleh dari sampel tersebut kemudian dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya dan kesimpulan tersebut berlaku untuk populasi. Karena sampel 

ini merupakan sebagian jumlah yang mewakili populasi, maka sampel harus 

betul-betul representatif. Sampel pada penelitian ini adalah pembeli pakaian 

remaja di Ramayana Raja Basa, Bandar Lampung. 

 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik aksidental. 

Pengambilan sampel dengan teknik aksidental atau accidental sampling ini adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang bertemu 

dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, dan bila orang yang ditemui 

tersebut dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan memberikan kuesioner pada pembeli pakaian remaja 

Ramayana Rajabasa, Bandar Lampung. 

 

Teknik pengambilan sampel apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, 

digunakan teknik sampling kemudahan. Menurut Wibisono dalam Riduan dan 

Akdon (2013), rumus dalam menghitung sampel yang tidak diketahui sebagai 

berikut: 

𝑛 =   
𝑍𝛼/2 𝜎

𝑒
 

2

=   
 1,96 .  0,25 

0,05
 

2

= 96,04 
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Dengan begitu peneliti yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa sampel 

random berukuran 96,04 ≈ 97 akan memberikan selisih estimasi 𝑥  dengan 𝜇 

kurang dari 0,05. Jadi, sampel yang diambil sebesar 97 orang. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

1. DataPrimer 
 

 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyeknya (Supranto, 2003). 

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner mengenai 

tanggapan konsumen berkenaan dengan produk, harga, promosi, palayanan, dan 

fasilitas fisik yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

2. Data Sekunder 

 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah 

dipublikasikan (Supranto, 2003). Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan 

pustaka, baik berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang ada 

hubungannya dengan materi kajian, serta informasi lain yang dapat melalui sistem 

on-line (internet). 

 

3.6 Metode pengumpulan Data 

 

 

Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner 

dan dokumentasi. 
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3.6.1 Kuesioner 

 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Kuesioner diberikan 

langsung kepada responden. Dengan melakukan penyebaran kuesioner responden 

untuk mengukur persepsi responden digunakan Skala Likert. Pertanyaan dalam 

kuesioner dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat dari 

responden sebagai berikut: 

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

 

Pada metode ini responden hanya tinggal memberi tanda checklist () atau 

centang pada pilihan pertanyaan yang dianggap paling sesuai. 

 

3.6.2 Dokumentasi 

 

 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mencatat data yang telah diterbitkan oleh perusahaan, seperti data jumlah 

pengunjung yang datang, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, dll. 
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3.7 Metode Pengolahan Data 

 

 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan teknik: 

1. Editing, dilakukan denga cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh, 

mengenai kesempurnaan jawaban atau kejelasan penulisan. 

2. Koding, dilakukan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada jawaban 

didaftar pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data. 

3. Tabulasi, dilakukan dengan cara merumuskan data dalam tabel setelah 

diklasifikasikan, berdasarkan kategori yang sama, lalu disederhanakan dalam 

tabel tunggal. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

3.8.1 Uji Validitas 

 

 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkap suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-totalcorrelation) 

dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2005). 

 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 𝑿𝒊𝒀𝒊 −   𝑿𝒊   𝒀𝒊 

 𝒏  𝑿𝒊𝟐 −   𝑿𝒊 𝟐 𝒏  𝒀𝒊𝟐 −   𝒀𝒊 𝟐
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara 𝑋𝑖 dan 𝑌𝑖 

𝑋𝑖 = Skor dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi) 

𝑌𝑖 = Skor dari sebuah variabel (skor total) 

𝑛 = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

 

Sumber: Sugiyono (2011) 

 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan SPSS. Kriteria 

pengukuran yang digunakan adalah: 

- Apabila r dihitung > r table dengan df = n-2, maka kesimpulannya item 

kuesioner tersebut valid 

- Apabila r dihitung < r table dengan df= n-2, maka kesimpulannya item 

kuesioner tersebut tidak valid 

 

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikasi dengan membandingkan nilai r  

hitung dengan nilai r table. Untuk degree of freedom (df) = n-2. Pada penelitian  

ini besarnya df dapat dihitung 30 - 2 atau df 28 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 

0,361, jika r hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom 

corrected item pernyataan total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai  

positif, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Pengujian validitas 

dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan computer program  

SPSS. Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Variabel Produk, Harga, Promosi, Pelayanan dan 

Fasilitas Fisik 

 
Kode Item r hitung r tabel Keputusan 

produk1 0,681 0,361 Valid 

produk2 0,730 0,361 Valid 

produk3 0,749 0,361 Valid 

harga1 0,745 0,361 Valid 

harga2 0,548 0,361 Valid 

harga3 0,899 0,361 Valid 

promosi1 0,498 0,361 Valid 

promosi2 0,840 0,361 Valid 

promosi3 0,768 0,361 Valid 

pelayanan1 0,650 0.361 Valid 

pelayanan2 0,791 0,361 Valid 

pelayanan3 0,661 0,361 Valid 

fasilitas1 0,743 0,361 Valid 

fasilitas2 0,526 0,361 Valid 

fasilitas3 0,744 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

 

Kode Item r hitung r kritis Keputusan 

kep1 0,370 0,361 Valid 

kep2 0,670 0,361 Valid 

kep3 0,665 0,361 Valid 

kep4 0,760 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing item pernyataan  memiliki  

r hitung > dari r tabel (0,361). Maka dengan demikian butir pernyataan tersebut 

valid. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 

 

Uji realibilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 
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dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika 

diujikan berulang pada sampel yang berbeda. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

(Ghozali, 2005). Rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: 

𝒓𝒊𝒊 =
𝒌

 𝒌 − 𝟏 
 𝟏 −

 𝜶𝒃𝟐

𝜶𝒕𝟐
  

 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑖  = Reliabilitas Instrumen 

𝑘 = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

 𝛼𝑏2   =    Varians butir pertanyaan atau soal 

𝛼𝑡2  = Varians total 

 

Sumber: Sugiyono (2011) 

 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 

Variabel Cronbach Alpha Status 

Produk 0.778 Reliabel 

Harga 0,793 Reliabel 

Promosi 0,776 Reliabel 

Pelayanan 0,773 Reliabel 

Fasilitas fisik 0,758 Reliabel 

Keputusan pembelian 0,734 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2014 

 

 

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui masing-masing item pernyataan  

memiliki Cronbach Alpha > 0,60. Maka variabel independen (produk, harga, 

promosi, pelayanan dan fasilitas fisik) dan variabel dependen (keputusan 

pembelian) dapat dikatakan reliabel. 
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3.9 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Dalam analisis ini dapat dilihat seberapa besar variabel bebas, yaitu kualitas 

produk (X1), harga (X2), promosi (X3), pelayanan (X4), fasilitas fisik (X5), 

berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian (Y). Adapun 

bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏 𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐+𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒃𝟒𝑿𝟒+𝒃𝟓𝑿𝟓+𝒆 

 

Dimana: 

𝑌= keputusan pembelian 

𝑎= konstanta dari keputusan regresi 

𝑏1  = koefisien regresi dari variabel 𝑋1(produk) 

𝑏2  = koefisien regresi dari variabel 𝑋2(harga) 

𝑏3  = koefisien regresi dari variabel 𝑋3(promosi) 

𝑏4  = koefisian regresi dari variabel 𝑋4 (pelayanan) 

𝑏5  = koefisien regresi dari variabel 𝑋5 (fasilitas fisik) 

𝑋1= Produk 

𝑋2  = Harga 

𝑋3  = Promosi 

𝑋4  = Pelayanan 

𝑋5  = Fasilitas Fisik 

𝑒    = Variabel pengganggu 

 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

 

 

1. Uji Multikolinieritas 

 

 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik 



44 
 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol 

(Ghozali, 2005). 

 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menjelaskan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2005). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tutup, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terdapat 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya 

(SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED di 
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mana sumbu Y adalah X yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2005). 

 

3. Uji Normalitas 

 

 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2005). 

 

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan ploting dataakan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual adalah normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikutigaris 

diagonalnya (Ghozali, 2005). 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu. Menurut Singgih dalam 
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Sulistiyawan (2008), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui metode 

tabel Durbin-Watson yang dapat dilakukan melalui program SPSS, dimana 

secara umum dapat diambil patokan yaitu: 

a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelsi positif. 

b. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif. 

c. Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

 
3.8 Uji Hipotesis 

 

 

Sedangkan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan 

Uji t dan Uji F dengan taraf nyata α = 0.05. 

 

1. Uji t 

 

 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 

2005). Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (produk, 

harga, promosi, pelayanan, fasilitas fisik) terhadap variabelterikat (keputusan 

pembelian) secara terpisah atau parsial. 

𝒕 =
𝒓 𝒏 − 𝟐

 𝟏 − 𝒓𝟐
 

 

Keterangan: 

𝑡   = Nilai uji t 

𝑟   = Nilai Korelasi 

𝑛   = Besarnya sampel 
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Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah: 

 

 

H0 : 𝑏1 = 0, Variabel-variabel bebas (produk, harga, promosi, pelayanan, 

fasilitas fisik) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

H1 : 𝑏1 ≠ 0, Variabel-variabel bebas (produk, harga, promosi, pelayanan, 

fasilitas fisik) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian). 

 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005): 

 

 

1. Dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. 

Apabila t tabel > t hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Apabila t tabel < t hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Dengan tingkat signifikansi 95% (α = 5%) dengan nilai df (degree of freedom) 

= n-k-1= 97-5-1 = 91 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

k = Variabel Independent 

 

maka dapat diketahui nilai t tabel sebesar 1,986. 

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi 

Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 
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2. Uji F 

 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan 

dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh produk, harga, promosi, 

pelayanan, dan fasilitas fisik secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, 

yaitu keputusan pembelian. Dengan df1= (k-1) dan df2= (n-k-1), maka nilai F 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑭 =
𝑹𝟐 𝑵 −𝒎− 𝟏 

𝒎 𝟏 − 𝑹𝟐 
 

Keterangan: 

𝑅2  = Koefisien korelasi ganda 

𝑁   = Jumlah sampel 

𝑚  = Jumlah prediktor 

 

Sumber: Sugiyono (2011) 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = 0 

Variabel-variabel bebas (produk, harga, promosi, pelayanan, fasilitas fisik) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya (keputusan pembelian), dan sebaliknya. 

 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005): 

 

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

Apabila F tabel > F hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Apabila F tabel < F hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. 
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Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai koefisien 

determinasi adalah 0 <𝑅2< 1. Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen kedalam model, maka  pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Tidak seperti 𝑅2, nilai Adjusted 𝑅2 dapat naik atau turun 

apabila terdapat tambahan variabel independen ke dalam model. Oleh karena itu 

sebaiknya digunakan nilai Adjusted 𝑅2 untuk mengevaluasi model regresi terbaik. 

(Ghozali, 2005). 𝑅2 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑹𝟐 =
𝒃𝟏 𝒙𝟏𝒚 + … . +𝒃𝟓 𝒙𝟓𝒚

 𝒚𝟐
 

Keterangan: 

𝑅2  = Koefisien korelasi ganda 

𝑏1 … . 𝑏5 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

𝑋1 … .𝑋5 = Variabel (Produk, Harga, Promosi, Pelayanan, Fasilitas Fisik) 

𝑌  = Keputusan pembelian 


