
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

explanatory. Penelitian explanatory bermaksud menjelaskan hubungan kausal 

antar variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis. 

 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Chandra Toserba Teluk Betung. Segmen yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah pengunjung yang melakukan pembelian tanpa 

direncanakan sebelumnya di Chandra Toserba Teluk Betung. 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diambil dari sumbernya. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner yang 

ditujukan kepada pengunjung Chandra Toserba Teluk Betung yang 

melakukan pembelian di Chandra Toserba Teluk Betung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka 

seperti buku-buku, jurnal, maupun penelitian lain yang berhubungan 

dengan materi kajian titik pembelian dan keputusan pembelian tidak 

terencana. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa 

informasi pendukung lainnya yang diperoleh melalui berbagai media 

seperti surat kabar dan internet.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari sekelompok orang yang memiliki karakteristik 

yang serupa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Chandra 

Toserba Teluk Betung. 

Sampel  adalah  bagian  dari  populasi yang  menjadi  objek  penelitian. Penelitian  

ini  tidak  melibatkan  seluruh  individu  dalam  populasi  karena  mengingat  

populasi terlalu  besar  dan  sampel  yang  dambil  dianggap  telah  mampu  

mewakili  populasi secara  keseluruhan,  sehingga digunakan  non  probability  

sampling yaitu purposive sampling. Teknik  ini  dilakukan karena karakteristik 

populasi tidak dapat diketahui dengan pasti. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pengunjung Chandra toserba Teluk Betung yang memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Maholtra (2004:103) besarnya jumlah 

sampel dengan populasi yang tidak terbatas  paling sedikit empat atau lima kali 

jumlah indikator yang diteliti 
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Jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah: 

Sampel minimum = jumlah indikator x 5 

    = 12 x 5 

    = 60 sampel dibulatkan menjadi 100 responden 

 

3.4 Konsep dan Variabel Operasional Penelitian 

Konsep  merupakan  definisi  yang  bersifat  abstrak  yang  menggambarkan objek 

penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang abstrak, agar suatu konsep dapat 

diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara menjabarkan menjadi variabel-

variabel tertentu. Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai. 

Diperoleh dua konsep dalam penelitian ini, yaitu konsep daya tarik titik pembelian 

(point of purchase) dan konsep keputusan pembelian tidak terencana. Sedangkan 

variabel-variabel operasonal yang akan diteliti yaitu : 

 Variabel titik pembelian (point of purchase) sebagai variabel bebas/ 

independent variabel (X) yang memiliki tiga sub variabel yaitu pajangan 

(display), tanda petunjuk (signage), dan media dalam toko. 

 Variabel keputusan pembelian tidak terencana sebagai variabel terikat/ 

dependent variabel (Y). 

Untuk lebih jelasnya, operasional dua konsep ini akan dijelaskan pada Tabel 2: 
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Tabel 2 Operasionalisasi Variabel  

Variabel Sub 

Variabel 

Definisi Operasional Indikator  Skala 

Pengukura

n Variabel 

Titik 

Pembelian 

(Point of 

Purchase) 

     X 

Pajangan 

(Display) 

  

Display merupakan 

pemajangan atau tata 

letak produk dengan 

melalui sistem 

manajemen rak. 

 

1. Tingkat bentuk 

pajangan  

2. Tingkat pemilihan 

warna display 

3. Tingkat penataan 

produk  

(Terence A. Shimp, 

2003) 

Ordinal 

 Tanda 

Petunjuk 

(Signage) 

Signage merupakan 

perangkat dari point of 

purchase (POP) yang 

berupa tanda-tanda 

petunjuk tentang suatu 

produk yang berada di 

dalam toko seperti 

informasi harga, 

keunggulan produk, dan 

lain-lain. 

1. Tingkat petunjuk yang 

ada 

2. Tingkat kebenaran 

informasi yang diberikan 

3. Informasi yang 

terdapat pada signage 

membantu dalam 

memilih produk 

(Terence A. Shimp, 

2003) 

Ordinal 

 Media 

dalam 

Toko 

In  store  media  adalah  

salah  satu  komponen  

point  of  purchase  yang 

memanfaatkan  musik, 

video, atau  radio  di  

dalam  toko   

1. Tingkat pencahayaan 

yang ada 

2. Tingkat ilustrasi yang 

ditampilkan 

3. Tingkat musik yang 

diputar  

(Terence A. Shimp, 

2003) 

Ordinal 

Pembelian 

Tidak 

Terencana 

      Y  

 Pembelian  tidak  

terencana   didefinisikan  

sebagai  tindakan 

membeli  yang  dilakukan  

tanpa  memiliki  rencana  

sebelum  memasuki  toko 

1. Tingkat spontanitas 

2. Tingkat kekuatan dan 

kompulsi (tekanan)  

3. Tingkat kegairahan dan 

dorongan  

(Loudon dan Bitta1993) 

Ordinal 

 

3.5 Skala Pengukuran Variabel 

Di dalam melakukan peneltian, peneliti memberikan skala untuk mengukur 

variabel-variabel daya tarik point of purchase dan keputusan pembelian tidak 

terencana yang akan diteliti melalui anggapan responden dengan menggunakan 

skala likert. Dengan skala ini responden diminta untuk memberikan tanggapan 

terhadap setiap pertanyaan dengan memilih satu dari lima jawaban yang tersedia 

berdasarkan perasaan mereka. Selanjutnya untuk pertanyaan yang telah dibuat 
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ditentukan skornya. Pemberian skor pada skala ini dimulai dari angka 1 sampai 

dengan 5 dengan perincian sebagai berikut : 

1. Sangat setuju (SS) diberi nilai   = 5 

2. Setuju (S) diberi nilai    = 4 

3. Cukup Setuju (CS) diberi nilai  = 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai   = 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai  = 1 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Kuesioner dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur dengan menggunakan kuesioner tersebut. Pengujian validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor. Analisis faktor 

dapat digunakan untuk mengetahui pengelompokan individu sesuai 

karakteristiknya. Pengujian dilakukan untuk melihat seberapa besar korelasi antara 

faktor satu dengan faktor lainnya dalam membentuk variabel. Besarnya matriks 

yang lazim digunakan adalah 0,5. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau kepercayaan  mengandung  pengertian  apakah  sebuah  

instrumen dapat mengukur  sesuatu  yang  diukur  secara  konsisten  dari  waktu  

ke  waktu. Jadi  kata  kunci  untuk  syarat  kualifikasi suatu instrumen pengukuran 

adalah konsistensi, atau  tidak  berubah-ubah. Teknik  reliabilitas  dalam  
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penelitian  ini  menggunakan  teknik pengujian  dengan  metode  Alpha  

Cronbach. Sebuah instrumen dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach alpha 

lebih besar dari 0,6. Rumus reliabilitas adalah : 
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Keterangan :

 
r11  = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

 2

b   = jumlah varian butir/item 

2

tV   = varian total 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif 

tentang tanggapan yang diberikan responden pada kuisioner atau daftar 

pertanyaan yang diberikan. 

3.7.2  Analisis Kuantitatif  

Dalam penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2, …,Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen berhubungan positif atau negatif.  Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan 
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antar variabel, besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

dan kekuatan variabel independen. 

Persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut : 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan : 

Y  = variabel dependen yatu keputusan pembelian tidak terencana 

a  = konstanta 

b  = koefisien regresi 

e  = standar eror 

X1  = pajangan (display) 

X2  = tanda petunjuk (signage) 

X3  = media toko (in-store media) 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji nilai-nilai statistik, mean dan 

proporsi dari sampel yang diteliti. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan 

menggunakan uji hipotesis peubah bersama-sama (uji F) dan uji hipotesis secara 

parsial (uji t).  

1. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji kesesuaian model secara serentak apakah 

variable X secara bersama-sama mempengaruhi Y. Langkah pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho = (Daya tarik titik pembelian (point of purchase) tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian tidak terencana) 
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Ha = Daya tarik titik pembelian mempengaruhi keputusan pembelian 

tidak terencana. 

b. Menentukan kriteria pengujian 

Variabel X mempengaruhi Y jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

atau nilai probabilitas hitung lebih kecil dari alpa.    

F sig ≤  F α   ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

F sig  >  F α   ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak 

 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji parameter koefisien regresi setiap variabel 

bebas secara parsial. Hal ini berarti bahwa uji t dapat mengetahui apakah 

setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel 

terikat. Pengambilan keputusan untuk uji t adalah variabel X mempengaruhi 

Y jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai probabilitas hitung 

lebih kecil dari alpha. 

t sig  ≤  t α  ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai probabilitas hitung 

lebih kecil dari alpha. 

t sig  >  t  α  ini berarti Ho diterima dan Ho ditolak jika nilai probabilitas 

hitung lebih besar dari alpha. 

 


