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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel terikat (variabel 

dependen). Variabel terikat (veriabel dependen) merupakan variabel yang 

tergantung pada variabel lain dan variabel bebas (variabel independen) merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Nadzir, 2013:108). Adapun yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y), dan 

yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah Retail store image (X). 

Objek yang akan dijadikan  responden  dalam  penelitian ini adalah member 

Carrefour di Kota Bandung.  Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu kurang 

dari satu tahun, maka penelitian ini menggunakan metode cross sectional method 

yaitu metode penelitian dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu 

tertentu (tidak berkesinambungan dalam jangka waktu panjang). Kegiatan 

penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data hanya sekali, mungkin selama 

beberapa hari, minggu atau bulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Informasi dikumpulkan langsung dari responden secara empirik dengan tujuan 

untuk mengetahui pendapat sebagian populasi mengenai pengaruh retail store 

image terhadap keputusan pembelian pada konsumen yang membeli produk 

Private label Carrefour di Kota Bandung. Penelitian ini diselenggarakan pada 

kurun waktu kurang dari satu tahun terhitung dari bulan Januari sampai dengan 

Juni tahun 2018. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif. 

Metode penelitian deskriptif menurut (Malhotra, 2009:100) merupakan jenis 

penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama dari sesuatu. Penelitian ini 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku di 

masyarakat dan situasi-situasi tertentu termasuk dengan hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proes yang sedang 
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berlangsung dan pengeruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nadzir, 2013:43). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif ini berguna ketika mencari 

pertanyaan penelitian yang menggambarkan fenomena pasar, seperti menentukan 

frekuensi pembelian, membuat prediksi serta mengidentifikasi hubungan. Metode 

deskriptif ini bertujuan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.  

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nilai 

variabel retail store image terhadap keputusan pembelian produk Private label 

pada konsumen Carrefour. Sementara penelitian verifikatif dari penelitian ini 

bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang lakukan melalui 

temuan data di lapangan. Penelitian verifikatif ini berfungsi untuk menguji 

hubungan retail store image terhadap keputusan pembelian produk Private label 

pada konsumen Carrefour kota Bandung. 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka penelitian ini 

menggunakan metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau 

politik dari suatu kelompok atau daerah (Nadzir, 2013:44). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 

populasi sehingga mendapatkan berbagai pendapat dari sebagian populasi 

terhadap objek yang diteliti.  

3.2.2 Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu retail store image dengan 

sub variabel  1) lokasi, 2) promosi, 3) variasi produk 4) tingkat harga 5) 

kenyamanan 6) pelayanan dan 7) fasilitas. Sedangkan variabel terikat, keputusan 

pembelian memiliki beberapa dimensi yaitu brand choice, dealer, quantity, 

timing, dan payment method. Penjabaran operasionalisasi dari variabel-variabel 

yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

TABEL 3. 1  

OPERASIONAL VARIABEL 

VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO 

ITEM 

Retail store 

image (X) 

 

Lokasi 
Lokasi toko adalah 

variabel citra toko (retail 

store 
accessibility 

Tingkat 
kemudahan 

dalam 

Interval 1 
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VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO 

ITEM 

Ciri atau 

personality 

suatu ritel yang 

terdiri dari 

atribut seperti 

lokasi, promosi, 

variasi barang 

dagangan 

dengan 

pengetahuan 
konsumen, 

harga, 

pelayanan yang 

menyenangkan 

dan fasilitas 

yang nyaman.  

(Solomon, 

Bamossy, 

Askegaard, & 

Hogg, 2013:85) 

image) pertama yang 

dijadikan dasar konsumen 

berbelanja di toko ritel, 

lokasi ini berkaitan dengan 

kemudahan aksesibilitas 

toko, luas ukuran toko dan 

visibilitas toko. Berman et 

al (2001:145). 

menemukan dan 

mencapai lokasi 

toko 

luas toko Tingkat 

keluasan toko 

Interval 2 

visibilitas Tingkat 

visibilitas toko 

Interval 3 

Promosi  
promosi ritel didefinisikan 

secara luas sebagai 
komunikasi apa pun oleh 

pengecer yang bertujuan 

untuk  memberi tahu, 

membujuk, dan / atau 

mengingatkan target pasar 

tentang aspek apa pun dari 

perusahaan, dapat melalui 

iklan dan penataan produk. 

Berman et al (2004) 

advertising Tingkat 

ketertarikan 

konsumen 
terhadap iklan 

produk  

Interval 4 

Displays Tingkat 

ketertarikan 

konsumen 

terhadap display 

produk 

Interval 5 

Variasi produk 

produk produk yang sangat 

berhubungan satu sama 

lain ditujukan untuk 
dikonsumsi oleh konsumen 

yang sama dengan jenis 

produk dan kisaran harga 

relatif sama atau hampir 

sama Dunne,Lusch dan 

griffith, (2002:277) 

Variasi merek 

dengan jenis 

produk yang 

sama 

Tingkat variasi 

merek dengan 

jenis produk 

yang sama 

Interval 6 

Variasi jenis 
produk 

Tingkat variasi 
jenis produk 

yang dijual 

Interval 7 

Harga 

Harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah 

beberapa barang) yang 

dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa 
kombinasi sebuah produk 

dan layanan yang 

menyertainya Angipora, 

(1999:174) 

Price level Tingkat harga 

yang ditawarkan 

toko 

Interval 8 

Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas 

produk 

Tingkat 

Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas produk 

Interval 9 

Discount Tingkat 
penawaran 

produk dengan 

discount 

Interval 10 

Kenyamanan 

kenyamanan adalah  rasa 

yang timbul jika seseorang 

merasa diterima apa 

adanya, serta senang 

dengan situasi dan kondisi 

yang ada sehingga 

seseorang akan merasakan 

kenyamanan. 
Sugiarto (1999), 

Shopping ease 

(kenyamanan 

berbelanja) 

 

 

Tingkat 

kenyamanan 

saat berbelanja 

Interval 11 

Store hours Tingkat 

kesesuaian jam 

oprasional toko 

Interval 12 

Store 

Crowdedness 

(keramaian/ 
kesesakan 

toko) 

Tingkat 

keramaian/ 

kesesakan toko 

Interval 13 
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VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO 

ITEM 

Pelayanan 

Pelayanan  

berkaitan dengan 

kemampuan sebuah 

organisasi untuk 

memenuhi atau melebihi 

harapan konsumen (Payne, 

2001:275) 

Complain 

handling 

Tingkat 

penanganan 

komplen dari 

konsumen 

Interval 14 

In-store 

service 

Tingkat 

pelayanan di 

toko 

Interval 15 

Fasilitas 

Fasilitas fisik  

berperan dalam 
mengkomunikasikan 

informasi tentang apa yang 

ada didalam toko sehingga 

menjadi iklan permanen 

serta membentuk citra bagi 

konsumen terhadap 

keseluruhan penampilan 

suatu toko eceran. 

Lewinson, (1994:272) 

Store 

appearance  

Tingkat 

kerapihan dan 

kebersihan 
fasilitas toko 

Interval 16 

Facilities 

convenience 

Tingkat 

kenyamanan 

fasilitas yang 

diberikan 

Interval 17 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

In executing a 

purchase 
intention, the 

consumer may 

make up to five 

subdeccision: 

brand, dealer, 

quantity, 

timing, payment 

methode (Kotler 

& Keller, 

2008:198) 

Brand choice (Pilihan 

merek). 

Konsumen akan memilih 

atau memutuskan merek 
mana yang akan dibeli, 

setiap merek memiliki ciri-

ciri tersendiri, perusahaan 

harus dapat mengetahui 

bagaimana konsumen akan 

memilih dan yakin 

terhadap  merek tersebut 

Kotler & Keller, (2008) 

Kecenderunga

n terhadap 

suatu merek 

Tingkat 

kecenderungan 

memilih suatu 

merek 
 

Interval 18 

Kepercayaan 

terhadap 

merek  

Tingkat 

kepercayaan 

terhadap suatu 

merek 

 19 

Dealer (Penyalur) 

Konsumen harus 

memutuskan penyaluran 

mana yang akan 
dikunjungi untuk 

menentukan penyaluran, 

konsumen mempunyai 

pandangan yang berbeda-

beda, dapat dikarenakan 

faktor mudahnya 

konsumen dalam 

mendapatkan produk, 

dekatnya lokasi, harga 

yang sesuai, persediaan 

barang yang lengkap dan 

kenyamanan berbelanja 
dan lainnya 

 Kotler & Keller, (2008) 

Kemudahan 

dalam 

mendapatkan 

produk dari 
penyalur 

Tingkat 

kemudahan 

dalam 

mendapatkan 
produk dari 

penyalur 

 

Interval 20 

Dekatnya 

lokasi dengan 

tempat tinggal 

jarak lokasi 

dengan tempat 

tinggal 

Interval  21 

Kelengkapan 

persediaan 

produk 

Tingkat 

kelengkapan 

persediaan 

produk yang 

dijual 

Interval  22 

Quantity (Kuantitas) 

Konsumen dapat 

mengambil keputusan 

mengenai seberapa banyak 

Jumlah produk 

yang 

dibutuhkan 

Tingkat 

keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

Interval 23 
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VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO 

ITEM 

produk yang akan 

dibelinya suatu saat 

Kotler & Keller, (2008) 

jumlah produk 

yang dibutuhkan 

 

Jumlah produk 

Private label 

yang 

dibutuhkan 

jumlah produk 

Private label 

yang dibeli 

dalam sekali 

berbelanja 

Interval 24 

Timing (Waktu) 

Keputusan pembelian 

dalam memilih waktu 

pembelian bisa berbeda-
beda, ada yang membeli 

setiap hari, setiap minggu, 

setiap bulan dan 

sebagainya 

Kotler & Keller, (2008) 

Frekuensi 

berbelanja 

Tingkat 

keputusan 

pembelian 

berdasarkan 
frekuensi 

berbelanja 

 

Interval 25 

Payment method (Metode 

pembayaran) 

Konsumen harus 

mengambil keputusan 

tentang bagaimana cara 

pembayaran produk yang 

dibeli, apakah secara tunai 

atau cicilan 
Kotler & Keller, (2008) 

Pilihan 

metode 

pembayaran 

Tingkat 

kemudahan 

berbelanja  

berdasarkan 

variasi metode 

pembayaran 

Interval 26 

Sumber: diolah dari berbagai referensi jurnal dan buku 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan segala informasi yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Data yang didapat harus cukup valid untuk digunakan oleh karena itu 

sumber data yang diperoleh juga harus jelas dan relevan. Menurut (Nadzir, 

2013:44) terdapat dua jenis data yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung secara 

empirik kepada pelaku yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data tertentu. Data primer dalam penelitian ini berasal dari 

kuisioner yang akan disebar kepada konsumen Carrefour Kota Bandung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dan disatukan oleh 

studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. 

Data sekunder ini memuat sumber data penelitian dimana subjek 
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penelitiannya tidak berhubungan secara langsung dengan objek tetapi 

membantu untuk dijadikan bahan penelitian.  

 

TABEL 3. 2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

NO DATA JENIS DATA SUMBER DATA 

1 Negara Dengan Grdi Tertinggi Tahun 

2015-2017 

sekunder Global Retail Development 

Index (GRDI) 

2 Laju Pertumbuhan Industri di 

Indonesia Tahun 2015-2017 

sekunder Kementrian Perindustrian 

Republik Indonesia 

3 Jumlah Ritel Modern di Kota 

Bandung Tahun 2015-2017 

sekunder Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bandung 

4 Jumlah Hypermarket Di Kota 

Bandung Tahun 2015-2017 

sekunder Badan Pusat Statistik Kota 

Bandung 

5 Penjualan Produk Private label Pada 
Gerai Hypermarket di Kota Bandung 

Tahun 2012-2017 

Sekunder AC Nielsen Ytd September 
2014 dan diolah dari berbagai 

sumber 

6 Jumlah Produk Private label 

Carrefour 

Tahun 2010-2017 

Sekunder diolah dari berbagai sumber 

referensi 

 

7 Tanggapan responden mengenai 

variabel X 

Primer Hasil Survei Prapenelitian 

Terkait 28 Februari 2018 

9 Tanggapan responden mengenai 

variabel Y 

Primer Hasil Survei Prapenelitian 

Terkait 28 Februari 2018 

Sumber : diolah dari beberapa sumber referensi 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan 

kegiatan penting yang harus dilakukan karena populasi merupakan elemen dari 

penelitian. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan (Nadzir, 2013:240). Populasi merupakan sekumpulan orang 

atau objek yang memiliki kesamaan satu atau beberapa hal yang membentuk 

masalah dalam suatu riset khusus, populasi yang akan diteliti harus didefinisikan 

secara jelas sebelum penelitian dilakukan (santoso dan tjiptono) dalam (Rangkuti, 

2009). 

Unit analisis adalah satuan unit yang dianalisis agar dapat mengetahui 

satu atau sejumlah hal (Nadzir, 2013:240. Pada penelitian ini unit analisis yang 

akan digunakan adalah konsumen Carrefour Kota bandung sebagai individu. 

Berdasarkan data dari website resmi carrefour Indonesia dan facebook Carrefour 
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Indonesia, sampai tahun 2017 jumlah member Carrefour di Kota Bandung adalah 

899 orang dengan presentase 60% untuk Carrefour Kiara Condong dan 40% 

Carrefour Paris Van Java. Presentase ini didasarkan pada jumlah member yang 

bertransaksi di setiap gerai Carrefour Kota Bandung (sumber: 

www.carrefour.co.id dan www.facebook.com/carrefour. indonesia diakses 

5/05/2018). Sehingga total populasi dalam penelitian ini berukuran 899 

responden.  

3.2.4.2 Sampel 

Sample adalah kumpulan dari unit sampling yang ditarik dari sebuah 

frame serta merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Nadzir (2013:242) mengemukakan bahwa Sample merupakan subset 

dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih merupakan 

sampel. 

Jika dilihat dari batasan populasinya, maka keseluruhan dari populasi 

tidak memungkinkan untuk dapat diobservasi secara keseluruhan karena 

keterbatasan biaya, tenaga dan waktu, oleh karena itu diperlukan pengambilan 

sample yang dapat mempresentasikan populasi tersebut. Sample digunakan 

dengan tujuan agar penelitian ini cukup menggunakan sebagian dari anggota-

anggota populasi yang terpilih untuk dijadikan sample dan tidak perlu meneliti 

seluruh anggota sample.  

Berdasarkan pengertian sampel yang telah dikemukakan diatas, maka 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi 

penelitian, yaitu member Carrefour di Kota Bandung. Penentuan jumlah sample 

dapat digunakan dengan cara pengambilan sample dengan rumus Harun Al Rasyid 

yaitu, 

Sedangkan n0 dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

2

0

(1 )
2

Z S

n





 
 

  
 
  

http://www.carrefour.co.id/
http://www.facebook.com/carrefour.%20indonesia


41 
 

Dila awallia,2019 

PENGARUH RETAIL STORE IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (SURVEI PADA KONSUMEN 

YANG MEMBELI PRODUK PRIVATE LABEL DI CARREFOUR KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

N     = Populasi 

n = Banyaknya sampel yang diambil dari seluruh unit 

S  = Simpangan baku untuk variabel yang diteliti dalam populasi dengan 

menggunakan Deming’s Emperical Rule 

  = Bound of error yang bisa ditolerir atau dikehendaki sebesar 5% 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besarnya sampel dari 

Jumlah populasi yang ada yaitu sebagai berikut: 

a. Distribusi skor berbentuk kurva distribusi  

b. Jumlah item     = 26 

c. Nilai tertinggi skor responden : (26x7)  = 182 

d. Nilai terendah skor responden : (26x1)  = 26 

e. Rentang = Nilaitertinggi – Nilai terendah = 182-26=156 

f. S = Simpangan baku untuk variabel yang diteliti dalam populasi (populasi 

standar deviation) diperoleh:  

S = (0,21) (156) = 32,76 

Diperoleh S = (0,21) R berdasarkan pengamatan dari hasil reponden yang 

telah menjawab kuesioner dengan skala 1-7, maka diperoleh hasil yang 

menunjukan kecenderungan miring ke kanan. 

g. Dengan derajat kepercayaan = 95% dimana %5   

Z 









2
1


= Z 0,975 = 1,96 

 Adapun perhitungan ukuran sampel yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan mencari nilai no lebih dahulu, yaitu: 

no=

2

2
1































SZ

= 
   2

5

76,3296,1








= 

  2

5

2096,64








no    = 164,915 

Nilai no sudah diketahui yaitu sebesar 164,915, setelah itu kemudian 

dilakukan penghitungan untuk mencari nilai n untuk mencari jumlah sampel yang 

akan diteliti. Setelah itu kemudian dilakukan penghitungan untuk mencari nilai n 

untuk mencari jumlah sampel yang akan diteliti. 
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n = 
       

  
       

   

 

n = 
       

      
 

n =  139,35 

n ≈ 140 (dibulatkan) 

Baiknya sampel selalu ditambah sedikit lagi dari jumlah matematik untuk 

jaminan agar sampel yang digunakan menjadi representatif (Surakhmad, 

2004:100),  maka  pada  penelitian  ini ditambah 10 responden sehingga jumlah 

sampel yang dibutuhkan berukuran 150 dengan penyebaran respondennya sebagai 

berikut. 

Carrefour Kiara condong  =  
          

   
  

    = 90 responden 

Carrefour PVJ   = 
          

   
  

    = 60 responden  

Dari hasil perhitungan sampel di atas, maka sampel yang didapat yaitu 

sebanyak 150 responden dengan penyebaran 90 responden di Carrefour kiara 

Condong dan 60 responden di Carrefour Paris Van Java. 

3.2.4.3 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik sampling merupakan suatu teknik pengambilan sample untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian sehingga dapat 

diperoleh nilai karakteristik (estimate value) (Nadzir, 2013:242). Teknik 

pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel 

yang benar-benar dapat berfungsi sebagai sampel yang menggambarkan keadaan 

populasi yang sebenarnya (Arikunto & Suharsimi, 2010:111).  

Sebuah teknik sampling dapat diklasifikasikan sebagai non probabilitas 

dan probabilitas (Nadzir, 2013:240). Probability sampling (sampling probabilitas) 

adalah suatu sample yang ditarik sedemikian rupa, di mana suatu elemen atau 

unsur individu dari populasi tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, tetapi 

tergantung pada aplikasi kemungkinan (probabilitas). 
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Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara sistematis 

dengan menggunakan sistematic sampling, di mana hanya unit pertama dipilih 

dengan bantuan angka acak dan untuk mendapatkan sampel sisanya dipilih secara 

otomatis menurut interval yang ditentukan sebelumnya (Kurniawan, 2014).  

Langkah pertama untuk menentukan sampling dengan cara sistematis ini 

adalah menyusun sampling frame atau kerangka sampling. Dalam penelitian ini, 

jumlah pengunjung dalam satu minggu pada setiap gerai Carrefour yaitu 

Carrefour Kiara Condong dan Paris Van java. Jumlah pengunjung Carrefour Paris 

Van Java (PVJ) pada minggu pertama di bulan januari 2018 sebanyak 3500 orang. 

Dengan presentase kunjungan sebagai berikut. 

 

Sumber : Survei Prapenelitian 28 Februari 2018 

GAMBAR 3. 1 

JUMLAH PENGUNJUNG DI CARREFOUR PVJ BANDUNG 
 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval (k) dengan rumus 

sebagai berikut. 

K = n

N

 

Keterangan: 

K : Interval 

N : Unit dalam populasi  

n : Jumlah sample yang diperlukan 

 

  

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besarnya interval dari 

Jumlah populasi yang ada yaitu sebagai berikut: 

N : 875 pengunjung pada hari minggu 

280 280 315 350 

630 
770 

875 

senin selasa rabu kamis jumat sabtu minggu

jumlah pengunjung

8% 8% 
9% 10% 

18% 
22% 

25% 
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n : 60 orang (40% dari total sample 150 responden) 

.

K  = n

N

 

 = 
60

879

 

  
= 14,65     15 

Selanjutnya menentukan sampel pertama (S1)secara acak. Pada penelitian 

ini sample acak dimulai dari pengunjung ke-1, sehingga diperoleh: 

 

S1 = 1 

S2 = s1+k 

 = 1+ 15 = 16 

S3 = s2+k  

 = 16+15 = 31 

Selanjutnya kita dapat menentukan sample berikutnya adalah 46, 61, 76, 

91,106 dan seterusnya sampai didapat 60 responden pada gerai Carrefour Paris 

Van Java. 

Hal yang sama juga dilakukan pada gerai Carrefour Kiara Condong. 

Dengan menentukan kerangka sampling berupa jumlah pengunjung pada satu 

minggu di bulan januari 2018 yaitu sebagai berikut. 

 

 

Sumber : Survei Prapenelitian 28 Februari 2018 

GAMBAR 3. 2 

JUMLAH PENGUNJUNG DI CARREFOUR KIARA CONDONG 

BANDUNG 

 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besarnya interval dari 

Jumlah populasi yang ada yaitu sebagai berikut: 

400 400 450 500 
900 

1100 1250 

senin selasa rabu kamis jumat sabtu minggu

jumlah pengunjung

8% 8% 9% 10% 
18% 22% 

25% 
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N : 1250 pengunjung pada hari minggu 

n : 90 orang (60% dari total sample 150 responden) 

 

.

K  = n

N

 

   = 
90

1250

 

  

= 13,88     14 

Selanjutnya menentukan sampel pertama (S1)secara acak. Pada penelitian 

ini sample acak dimulai dari pengunjung ke-1, sehingga diperoleh: 

S1 = 1 

S2 = s1+k 

 = 1+ 14 = 15 

S3 = s2+k  

 = 15+14 = 29 

Sehingga sample berikutnya adalah 43, 57, 71, 85 dan seterusnya sampai 

didapat 90 responden pada gerai Carrefour Kiara Condong.

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. pengumpulan data merupakan langkah yang amat 

penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan akan 

digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

melalui beberapa cara seperti: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, situs website, 

maupun majalah untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel yang diteliti 

mengenai kemampuan, motivasi kerja dan kinerja karyawan (Malhotra, 2009). 

2. Kuesioner 
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Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Nadzir, 2013). Pertanyaan tersebut disebar kepada 

responden sesuai dengan variabel yang akan diteliti sebagai bentuk 

pengukuran dari indikator-indikator variabel retail store image dan keputusan 

pembelian.  

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Data merupakan suatu elemen penting dalam penelitian. data yang 

dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat 

ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya cukup 

valid. Data yang dikumpulkan akan menggambarkan variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai pembentuk hipotesis, oleh karena itu diperlukan pengujian data 

untuk mendapatkan kualitas data yang baik (Nadzir, 2013:116).  

Pengujian layak atau tidaknya suatu instrumen penelitian (kuesioner) yang 

disebarkan kepada responden dilakukan melalui dua tahap pengujian yaitu uji 

validitas dan reliabilitas (Nadzir, 2013:116). Kualitas data penelitian 

mempengaruhi kualitas penelitian, maka dibutuhkan pula instrumen penelitian 

yang varid dan reliabel agar hasil penelitian menjadi valid dan reliabel. 

penelitian ini menggunakan data interval yaitu data yang menunjukan 

jarak antara satu dengan yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Ukuran 

interval merupakan suatu pemberian angka kepada set dari objek yang 

mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang 

sama pada pengukuran interval memperlihatkan jarak yang sama dari ciri-ciri atau 

sifat objek yang diukur. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini akan 

menggunakan alat bantu software komputer program SPSS (Statistical Product 

for Service Solution).   

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas  

Validitas merupaka alat ukur yang menunjukan sifat suatu alat ukur dalam 

pengertian apakah alat ukur tersebut cukup akurat, stabil atau konsisten dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk 

menguji sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Hal ini 

dilakukan dengan mencari korelasi setiap item pernyataan dengan skor total 
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pertanyaan untuk hasil jawaban responden yang mempunyai skala pengukuran 

interval. Adapun rumus yang dapat digunakan adalah rumus korelasi product 

momment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

    
   ∑     ∑   ∑  

√  ∑      ∑     ∑    ∑   
 

(Sugiyono, 2013:248) 

Keterangan: 

r   = Koefisien validitas item yang dicari 

X  = skor yang diperoleh subjek seluruh item  

Y  = skor total 

∑x  = jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  = jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2 

=
 
jumlah kuadrat dalam distribusi X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat dalam distribusi Y 

n  = Banyak responden  

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikan 

sebagai berikut : 

1. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel atau (rhitung ≥ rtabel) 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil dari rtabel atau (rhitung< rtabel) 

Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

digunakan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Dalam penelitian ini akan diuji 

validitas dari instrument retail store image sebgai variabel X dan keputusan 

pembelian sebagai variabel Y. 

Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat bebas (dk) n-2 (30-2=28), maka diperoleh nilai rtabel 

sebesar 0,361. Hasil uji coba instrumen penelitian dari variabel Retail store image 

(X), dan Keputusan pembelian (Y) yang dihitung menggunakan program SPSS 

(Statistical Product for Service Solution) 24,0 for window, menunjukkan bahwa 
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item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tersebut adalah valid karena skor 

rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel yang bernilai 0,361. Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini: 

TABEL 3. 3  

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL RETAIL STORE IMAGE 

No Pernyataan rhitung rtabel Ket. 

Lokasi 

1 Kemudahan dalam menemukan dan mencapai lokasi 

Carrefour 
0,767 0,361 Valid 

2 Ukuran luas Carrefour 0,712 0,361 Valid 

3 Carrefour dapat dilihat dari jarak jauh dengan jelas 0,504 0,361 Valid 

Promosi 

4 ketertarikan terhadap iklan produk Private label 

Carrefour seperti pada katalog, website, media sosial, tv, 
radio dan papan informasi 

0,777 0,361 Valid 

5 ketertarikan terhadap penataan produk Private label 

carrefour 
0,879 0,361 Valid 

Variasi Produk 

6 Variasi merek produk yang dijual Carrefour 0,791 0,361 Valid 

7 Variasi jenis produk Private label yang dijual Carrefour 0,833 0,361 Valid 

Harga 

8 Harga yang ditawarkan Carrefour terjangkau 0,787 0,361 Valid 

9 Kesesuain harga dengan kualitas produk Private label 0,841 0,361 Valid 
10 Frekuensi penawaran discount untuk produk Private 

label Carrefour 
0,927 0,361 Valid 

Kenyamanan 

11 Kenyamanan yang diberikan Carrefour saat berbelanja 0,812 0,361 Valid 

12 keamanan yang diberikan carrefour saat berbelanja 0,778 0,361 Valid 

13 Keadaan Carrefour yang selalu ramai dan sesak 

membuat tidak nyaman saat berbelanja 
0,595 0,361 Valid 

Pelayanan 
  

 

14 Cara Carrefour dalam menangani keluhan pelanggan 0,865 0,361 Valid 

15 Pelayanan yang diberikan Carrefour pada konsumen 

(saat konsumen bertanya, meminta bantuan dll) 
0,879 0,361 Valid 

Fasilitas 

16 Ketersediaan fasilitas yang diberikan Carrefour sangat 

mencukupi, seperti adanya toilet, fitting room, cafetaria, 

tempat parkir, papan informasi dll 

0,891 0,361 Valid 

17 Fasilitas yang diberikan Carrefour sangat bersih dan 

rapih (toilet, fitting room, cafetaria, tempat parkir  dll 
0,843 0,361 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017 

Berdasarkan Tabel 3.3 pada instrument retail store image  dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi harga dengan item pertanyaan 

“Frekuensi penawaran discount untuk produk Private label Carrefour”yang 

bernilai 0,927. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi lokasi dengan item 

pertanyaan “Carrefour dapat dilihat dari jarak jauh dengan jelas” yang bernilai 
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0,504, sehingga ditafsirkan bahwa indeks korelasinya cukup tinggi. Berikut Tabel 

3.4 mengenai hasil validitas sebagai variabel Y. 

TABEL 3. 4  

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 
No Pernyataan rhitung rtabel Ket. 

Brand choice 

18 kecenderungan memilih suatu merek 0,71 0,361 Valid 

19 Kepercayaan terhadap produk Private label 

carrefour 

0,886 0,361 Valid 

Dealer 

20 Kemudahan dalam  mendapatkan produk 

Private label Carrefour 

0,825 0,361 Valid 

21 Jarak lokasi Carrefour dengan tempat tinggal 0,764 0,361 Valid 

22 Persediaan varian produk Private label yang 

dijual di Carrefour 

0,84 0,361 Valid 

Quantity 

23 variasi barang yang dibutuhkan dalam sekali 

berbelanja 

0,916 0,361 Valid 

24 jumlah produk Private label yang dibeli 

dalam sekali berbelanja 

0,857 0,361 Valid 

Timing 

25 frekuensi berbelanja berdasarkan waktu 

tertentu ( awal bulan, tengah bulan, akhir 
bulan, atau hari libu tertentu) 

0,721 0,361 Valid 

Payment method 

26 variasi metode pembayaran yang digunakan 

di Carrefour 

0,832 0,361 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 

Berdasarkan Tabel 3.4 pada instrumen keputusan pembelian dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi pada dimensi quantity dengan item pertanyaan 

“variasi barang yang dibutuhkan dalam sekali berbelanja” yang bernilai 0,916. 

Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi sama yakni brand choice dengan 

item pertanyaan “kecenderungan memilih suatu merek” yang bernilai 0,71. 

Sehingga ditafsirkan bahwa indeks korelasinya sangat tinggi.  

 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketetapan alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian. uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat 

pengumpulan data yang digunakan (Nadzir, 2013:117). Reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut dianggap 
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sudah baik. Instrumen yang sudah dipercaya dan reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. 

Pada penelitian ini reliabilitas di cari dengan menggunakan rumus alpha 

atau Cronbach’s alpha (α) dikarenakan instrumen pertanyaan kuesioner yang 

dipakai merupakan rentangan antara beberapa nilai dalam hal ini menggunakan 

skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap yag alternatif jawaban tersusun 

dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak dibagian 

kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak dibagian kiri garis, atau 

sebaliknya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha 

Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 24 for windows dengan 

rumus berikut ini: 
 

α =







 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

  

Keterangan : 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

Untuk mendapatkan koefisien realibilitas instrument terlebih dahulu setiap 

item dijumlahkan untuk mendapat jumlah variant item ∑    langkah selanjutnya 

adalah untuk mendapatkan variant total (     

  
   

∑   ∑   

 
 

 

 

Sumber : (Suharsimi, 2010) 

Keterangan : 

  
 = Harga variant total 

∑   = jumlah kuadrat skor total 

 ∑    = jumlah kuadrat dari skor total 

n =  jumlah responden 
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Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika koefisien internal seluruh item rhitung ≥ rtabel dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item rhitung < rtabel dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan program SPSS 

(Statistical Product for Service Solution) 24,0 for window, bahwa semua variabel 

reliabel, hal ini dikarenakan nilai rhitung lebih besar dari rtabel yang bernilai 

0,361. 

 

 
 

TABEL 3. 5  

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel rhitung rtabel ket. 

1 Retail store image 0,791 0,361 Reliabel 

2 Keputusan pembelian 0,752 0,361 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 

 

3.2.7 Hasil Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk variabel 

kualitatif, sedangkan verifikatif digunakan untuk pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistika atau kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan 

kuesioner sebagai alat untuk mengukur penelitian, kuesioner disusun berdasarkan 

variabel yang ada dalam penelitian kemudian analisis data dapat dilakukan setelah 

kuesioner dari seluruh responden terkumpul (Malhotra, 2009). 

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap, diantaranya: 

1. Menyusun data, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan identitas 

reponden, kelengkapan data dan pengisian data yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian.  

2. Menyeleksi data, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kesempurnaan dan 

kebenaran data yang telah terkumpul.  
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3. Tabulasi data, penelitian ini melakukan tabulasi data dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

a. Memberi skor pada setiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian 

4. Menganalisis data, kegiatan ini merupakan proses pengolahan data dengan 

menggunakan rumus statistik dan menginterprestasi data agar diperoleh suatu 

kesimpulan. 

5. Pengujian, kegiatan ini dilakukan untuk menguji hipotesis dimana metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

verifikatif, maka dilakukan analisis regresi linear sederhana.  

Pengukuran retail store image terhadap keputusan pembelian 

menggunakan pengukuran data berskala interval diperoleh dari kuesioner yang 

diolah menggunakan skala semantic differential atau skala perbedaan semantik. 

Semantic differential scale biasanya menunjukkan skala tujuh poin dengan atribut 

bipolar mengukur arti suatu objek atau konsep bagi responden (Nadzir, 

2013:344). Rentang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 angka seperti pada tabel 

3.3 berikut ini. 

TABEL 3. 6  

SKOR ALTERNATIF JAWABAN POSITIF DAN NEGATIF 

    Rentang Jawaban 

 
 

Alternatif 

jawaban 
Sangat setuju/ Sangat 

tinggi/ Sangat tepat/ 

Sangat sesuai/ Sangat 

baik/ Sangat mudah 

7 6 5 4 3 2 1 

Sangat tidak setuju/ 

Sangat rendah/ Sangat 

tidak tepat/ Sangat 

tidak sesuai/ Sangat 

buruk/ Sangat sulit 

positif  7 6 5 4 3 2 1 negatif 

Sumber: hasil modifikasi dari Nadzir (2013:344) 

3.2.7.1 Teknik Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis informasi data mentah ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Tujuan utama dari analisis 

statistik ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor penyebab suatu permasalah dan 

kemudian membuat program untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di 

lapangan (Nadzir, 2013:43). Biasanya bentuk interprertasi tersebut dapat berupa 
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tabel frekuensi, grafik, ataupun teks yang akan memudahkan dalam proses analisis 

berikutnya.  

Alat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuesioner yang disusun berdasarkan variabel yang terdapat pada data 

penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh retail store 

image terhadap keputusan pembelian produk private label. Pengolahan data yang 

terkumpul dari hasil kuesioner dapat dikelompokkan kedalam tiga langkah, yaitu 

persiapan, tabulasi dan penerapan data pada pendekatan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian, antara lain: 

 

1. Analisis Deskriptif Variabel X (retail store image) 

Variabel X berfokus pada penelitian terhadap retail store image 

melalui: 1) lokasi, 2) promosi, 3) variasi produk, 4) harga 5) 

kenyamanan, 6) pelayanan 7) fasilitas. 

2. Analisis Deskriptif Variabel Y (keputusan pembelian)  

Variabel Y berfokus pada penelitian terhadap keputusan pembelian 

melalui: 1) Brand choice,2) Dealer, 3) Quantity, 4) Timing,5) Payment 

methode 

Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, maka akan digunakan kriteria 

penafsiran presentase yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran presentase 

yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran pengolahan data berdasarkan 

batas-batas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 Kriteria Penafsiran Hasil 

Perhitungan Responden sebagai berikut. 

TABEL 3. 7  

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

No Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 0% Tidak Seorangan 

2 1% - 25% Sebagian Kecil 

3 26% - 49% Hampir Setengahnya 

4 50% Setengahnya 

5 51% - 75% Sebagian Besar 

6 76% - 99% Hampir Seluruhnya 

7 100% Seluruhnya 
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Sumber : Moch. Ali (1985:184) 

Variabel retail store image secara keseluruhan dapat diketahui kedudukannya 

berdasarkan skor ideal (criterium) dan skor terkecilnya, sehingga melalui skor 

standar tersebut dapat diketahui bahwa daerah kontinium yang menunjukan 

wilayah ideal dari variabel retail store image. Hal ini dapat dicari dengan 

menggunakan rumus Sugiyono (2013) berikut ini: 

Mencari Skor Ideal Retail store image 

Skor ideal  = Skor Tertinggi x Jumlah Butir Item x Jumlah peserta 

Mencari Skor Terendah Variasi Produk 

Skor Terendah = Skor Terendah x Jumlah Butir Item x Jumlah pengguna 

Mencari Panjang Interval 

Panjang Interval Kelas = (Skor Ideal-Nilai Minimum) : Banyak Interval 

Mencari Presentase Skor 

Presentase Skor = [(Total Skor) : Nilai Maksimum] x 100%       

Skor tersebut secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : 

Sangat 

Rendah 

Cukup 

Rendah 

Rendah Sedang Cukup 

Tinggi 

Tinggi  Sangat 

Tinggi 

3.2.7.2 Teknik Analisis Data Verifikatif 

Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk 

menguji kebenaran suatu teori yang telah ada, berupa konsep, prinsip, prosedur, 

dalil maupun hasil penelitian sebelumnya sehinggan tujuan dari penelitian 

verifikatif dalam penelitian ini untuk memperoleh kebenaran dari sebuah hipotesis 

yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan (Nadzir, 2013:50).  

Dalam penelitan ini langkah pertama akan digunakan teknik analisis 

regresi linear sederhana dengan menganalisis dua variabel. Analisis regresi linear 

sederhana merupakan hubungan secara linear antara satu variabel independen 

dengan variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel retail store image (independen) dengan keputusan 

pembelian (dependen) apakah positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai 

variabel apabila nilai variabel independen mengalami penurunan atau kenaikan. 
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Dengan menggunakan teknik analisis linear sederhana maka dilakukan dengan 

prosedur kerja sebagai berikut : 

 

3.2.7.3 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data populasi memiliki 

distribusi normal atau tidak sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. 

Tujuan lain dari dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui 

apakah suatu variabel normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dimana tujuannya 

untuk menguji uji statistik yang dapat menentukan probabilitas (kemungkinan) 

bahwa set yang diamati dari nilai-nilai untuk setiap kategori variabel berbeda dari 

distribusi yang ditentukan, caranya dengan membaca interpretasi grafik yaitu data 

berdistribusi normal jika semua pencaran titik-titik yang diperoleh berada 

disekitar garis lurus (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012:673). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 

No Xi   
    ̅

  
 FT FS |FT-FS| 

1      

2      

dst      

 

Xi : Angka pada data 

Z : Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

FT :probabilitas komulatif normal 

FS : probabilitas komulatif empiris 

Pengujian Signifikansi dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 

antara lain dengan membuat hipotesis: 

Ho : Data residual terdistribusi normal 

Ha : Data residual terdistribusi tidak normal 

Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan 

Ha ditolak atau apabila nilai Fhitung<Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.   

 

B. Diagram Pencar  
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Diagram pencar disebut juga dengan diagram titik, yaitu diagram yang 

menunjukkan gugusan titik-titik pada garis koordinat tanpa garis penghubung 

antar tiap titik (Riduwan, 2012). Diagram ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan titik data korelasi atau regresi yang terdiri dari peubah respon 

dan peubah penjelas. Sebelum memastikan model regresi yang sesuai untuk 

pasangan data, sebaiknya dibuat plot data terlebih dahulu pada susunan sumbu 

(X,Y), di mana X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Titik-titik yang diperoleh 

dari pengeplotan tersebut disebut sebagai diagram pencar.  

Pada diagram pencar, terdapat gambaran secara kasar bahwa pola 

hubungan variabel X (retail store image) terhadap variabel Y (keputusan 

pembelian ) adalah pola hubungan linear, maka dapat dijadikan alasan bahwa 

model hubungan ini adalah model regresi linear sederhana yaitu, Y = a + bX 

 

Positive Correlation   Negative Correlation   No Correlation 

GAMBAR 3. 3 

MODEL DIAGRAM PENCAR 
Pada Gambar 3.1 menunjukan model dari diagram pencar, jika titik-titik 

penyebaran berada pada arah kiri bawah ke kanan atas maka hubungan antara X 

dan Y adalah positif, jika titik-titik penyebaran ada pada kiri atas ke kanan bawah 

maka hubungan X dan Y adalah negatif, dan jika titik-titik penye baran berada 

pada posisi yang sembarangan maka tidak ada hubungan antara X dan Y. 

 

C. Uji Titik Terpencil  

Model diagram pencar yang telah diketahui dan telah menunjukkan pola 

garis lurus atau linear, prosedur selanjutnya adalah memperlihatkan titik-titik yang 

letaknya terpencil pada diagram pencar. Titik yang sudah ditemukan pada diagram 

pencar perlu diuji apakah titik tersebut merupakan titik terpencil atau tidak, jika 

titik tersebut merupakan titik terpencil maka titik itu harus dikeluarkan dari 

analisis. Mengeluarkan titik terpencil pada analisis menggunakan test for outlier 

in regression analysis dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 
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   : Titik tersebut bukan merupakan titik terpencil 

    : Titik tersebut merupakan titik terpencil 

 

Dengan menggunakan rumus statistik uji berikut ini  

t = 
    

     
 

Sumber : (Nirwana SK, 1994:19) 

Keterangan: 

Ŷ : variabel dependen atau nilai variabel yang  diprediksikan. 

Y : skor nilai variabel dependen 

SY : Standar error untuk Y 

Dimana kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

t >      : Tolak   , artinya titik yang mencurigakan dianggap sebagai titik 

terpencil dan harus dikeluarkan dari analisis. 

t        : Terima   , artinya titik yang mencurigakan tidak dianggap sebagai titik 

terpencil dan tidak perlu dikeluarkan dari analisis. 

Setelah melakukan perhitungan dan telah diketahui nilai untuk a dan b, 

kemudian nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi sederhana untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai variabel X 

yang diketahui. Persamaan regresi tersebut bermanfaat untuk meramalkan rata-

rata variabel Y dan X diketahui dan memperkirakan rata-rata perubahan variabel 

Y untuk setiap perubahan X. 

 

D. Uji Linearitas  

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Menurut Imam 

Gozali (2009) uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2009:115). Apabila model yang 

// 
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digunakan sudah benar atau cocok, maka pengujian dilanjutkan dengan model 

regresi non linear.  

Jika terdapat hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah 

linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan 

adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas 

digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang 

diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. 

Uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin-Watson, Ramsey Test atau uji 

Lagrange MultiplierC. Uji Heterokedastisitas  

Untuk menerapkan uji Ramsey Test ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh yaitu: 

1. Lakukan estimasi dengan menggunakan persamaan berikut : 

Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + ut 

2. Lakukan regresi dengan memasukkan nilai fitted Yt, Fyt sebagai variabel 

tambahan variabel bebas dengan model persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

Yt = a0 + a1X1t + a2X2t + a3Fyt
2
 + ut  

Dimana FYRt adalah nilai fitted dari Yt 

3. Dapatkan nilai R
2
 dari persamaan (4) yang selanjutnya diberi nama dengan 

R
2

new dan dapatkan nilai R
2
 dari persamaan (1) yang selanjutnya diberi 

nama R
2
old. Setelah nilai R

2
 kedua persamaan tersebut ditemukan 

kemudian hitunglah nilai Fhitung atau Ftes dengan rumus berikut : 

 

dimana m = jumlah variabel bebas yang baru masuk 

n = jumlah data/observasi 
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k = banyaknya parameter dalam persamaan baru 

4. Dari hasil perhitungan nilai Fhitung dengan menggunakan persamaan (5) 

diatas kemudian bandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel dengan 

pedoman bila nilai Fhitung > nilai Ftabel, maka hipotesis nol (Ho) yang 

menyatakan bahwa spesifikasi model digunakan dalam bentuk fungsi 

linier adalah benar ditolak dan sebaliknya, bila nilai Fhitung< nilai 

Ftabel maka hipoptesis Ho yang menyatakan bahwa spesifikasi model 

digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat ditolak 

Pengujian linearitas data juga dapat dibuktikan melalui Ftest (Husaini 

Usman & Setiady, 2008:113). Berdasarkan tabel ANOVA, dapat diketahui 

besarnya Fhitung melalui uji ANOVA atau Ftest, sedangkan besarnya Ftabel diperoleh 

dengan melihat tabel F melalui dk pembilang (dk tuna cocok, k – 2) dan dk 

penyebut (dk kesalahan, n – k) dengan taraf kesalahan (α) = 0,1. Dengan kriteria, 

tolak hipotesis model regresi linear jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak dan H1 

diterima dengan tingkat signifikansi < 0,1. Sebaliknya jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya data Linear Untuk distribusi F yang digunakan 

diambil α = 0,1, dk pembilangnya = (k-2) dan dk penyebut = (n-k). 

Keterangan :   

k = jumlah kelompok untuk data yang sama 

n = jumlah sampel 

 

3.2.7.4 Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen (Sugiyono, 2013:261). Analisis 

regresi linear sederhana digunakan untuk 

memprediksikan berapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel 

independen berubah-ubah atau naik turun. Adapun persamaan umum regresi linier 

sederhana yaitu:  

 

 

Y = a + bx 
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Sumber: (Sugiyono, 2013:261) 

Keterangan: 

Y = subyek dalam variabel terikat yang diperediksi 

a  =  bilangan konstanta regresi untuk X = 0 (nilai y pada saat x nol)  

x = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu.  

b = koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel Y bila (+) arah garis naik, bila (-) maka arah garis turun. 

Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih 

dahulu harga a dan harga b. Cara menghitung harga a dan b dapat dihitung dengan 

rumus koefisien korelasi sederhana atau rumus Pearson Product Moment sebagai 

berikut: 

  
  ∑   ∑     ∑   ∑   

  ∑     ∑   
 

  
  ∑    ∑   ∑  

  ∑     ∑   
 

Sumber : (Sugiyono, 2013:262) 

Keterangan:  

Y  = Keputusan pembeliam 

X  = Retail srore image 

a   = Bilangan konstan 

b   = Koefisien arah garis regresi 

n   = Jumlah Data Sampel 

Setelah melakukan perhitungan dan telah diketahui nilai untuk a dan b, 

kemudian nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linear sederhana 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai 

variabel X yang diketahui. Persamaan regresi tersebut bermanfaat untuk 

meramalkan rata-rata variabel Y bila X diketahui dan memperkirakan rata-rata 

perubahan variabel Y untuk setiap perubahan X. 
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3.2.8 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
 ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam  menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 = yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Apabila didapat nilai mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-rnasing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Dikarnakan diperlukannya R dalam Koefisiensi determinasi, sehingga 

kofisien korelasi harus ditemukan terlebih dahulu. Analisis korelasi parsial ini 

digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan anatara korelasi kedua variabel 

dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat 

tetap (sebagai variabel kontrol). Karena variabel yang diteliti adalah data interval 

maka teknik statistik yang digunakan adalah Pearson Correlation Product 

Moment (Sugiyono, 2011).  

Menurut   (Sugiyono, 2011) penentuan koefisien korelasi dengan 

menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

     
 ∑      ∑    ∑   

√{ ∑     ∑    }  { ∑     ∑    }
 

Keterangan : 

    = Koefisien korelasi pearson 

   = Variabel independen 

   = Variabel dependen 

  = Banyak sampel 

Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted 

R2 ) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel 

independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. 
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Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R 2 ≤ 1). Hal 

ini berarti bila R 2 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R2 semakin besar 

mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dan bila adjusted R2 semakin kecil bahkan mendekati 

nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:  

𝐾D = r
2
   100% 

 Keterangan: 

𝐾D = Besar atau jumlah koefisien determinasi  

r
2
 = Nilai koefisien korelasi  

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen lemah, dan  

b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat. 

Untuk menafsirkan sejauhmana pengaruh antara retail store image terhadap 

keputusan pembelian, maka digunakan pedoman interpretassi koefisien tertentu.  

Nilai koefisien penentu berada diantara 0-100%. Jika koefisien semakin 

mendekati 100% berarti semakin kuat pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Semakin mendekati 0% maka semakin lemah pengaruh variabel  

eksogen terhadap variabel endogen  sehingga dibuat pedoman interprestasi 

koefisien dalam tabel 3.8 sebagai berikut : 

TABEL 3. 8  

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRESTASI KOEFISIENSI 

DETERMINASI 
Interval Koefisiensi Tingkat pengaruh 

0 - 19,99% Sanagat Lemah 

20% - 39,99% Lemah 

40% - 59,99% Sedang 

60% - 79,99% Kuat 

80% - 100% Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono, 2011) 
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3.2.9 Pengujian Hipotesis 

Sebagai langkah akhir dari analisis data adalah pengujian hipotesis. Untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan harus menggunakan uji statistika yang 

tepat. Hipotesis penelitian akan diuji dengan mendeskripsikan hasil analisis 

regresi linier sederhana. Untuk menguji keberartian koefisien korelasi antar 

variabel X dan Y dilakukan dengan mendeskripsikan hasil analisis regresi linier 

sederhana. Untuk menguji koefisien korelasi antar variabel hubungan retail store 

image (X) terhadap keputusan pembelian (Y) dilakukan dengan membandingkan 

         dan          yaitu dengan menggunakan rumus distribusi student (t-student). 

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka digunakan uji t, 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

         
  √   

√    
 

(Riduwan, 2012:139) 

Keterangan: 

t hitung = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

Secara statistik, hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan 

keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ho :  ρ ≤ 0 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara retail store 

image terhadap keputusan pembelian. 

2. Ha : ρ > 0 yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara retail store image 

terhadap keputusan pembelian. 

 


