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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Matahari Malioboro Mall Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini subyek yang dipilih adalah konsumen yang merupakan  

masyarakat D.I.Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Jenis  data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 

primer yang bersifat deskriptif ( kuantitatif ) dengan penjelasan sebagai berikut : 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Data 

primer diperoleh melalui kuesioner, daftar pertanyaan ini ditujukan dan diisi 

oleh responden yang terpilih menjadi sampel penelitian ini, dengan bentuk 

jawaban yang telah disediakan dan responden akan memilih jawaban yang 

sesuai. 

C. Teknik Pengambilan Sempel 

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di  miliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah non probablity sampling dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Menurut Hair et. al (2006) besarnya 

sampel bila terlalu besar akan menyulitkan untuk mendapat model yang cocok, 

dan disarankan ukuran sampel yang sesuai antara 100-200. Mengacu pada 
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pendapat tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

responden yang berjumlah 120 responden yang merupakan masyarakat 

D.I.Yogyakarta. Peneliti memilih untuk mengambil responden-responden 

tersebut akan diminta untuk  berpartisipasi dalam pengisian kuisioner. 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel  yang benar-benar dapat  menggambarkan keadaan populasi 

yang sesungguhnya atau sampel dapat juga dikatakan sampel haruslah 

representatif (mewakili) populasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen, yaitu masyarakat sekitar 

Yogyakarta yang pernah berkunjung dan melakukan pembelian di toko Matahari 

Malioboro Mall Yogyakarta, dengan kriteria sebagai  berikut : 

1. Umur minimal 17 tahun 

2. Pernah mengunjungi dan pernah melakukan pembelian minimal  

2 kali  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang  akan digunakan yaitu metode survei 

dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengumpulan data menggunakan 

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang dibagikan kepada responden yang berbelanja/mengunjungi  

Matahari Malioboro Mall. 

Kuesioner yang disebarkan bersifat tertutup dengan pilihan jawaban 

yang sudah tersedia. Dimana dalam kuesioner telah disediakan  alternatif-

alternatif  jawaban lnstrumen berupa lembar daftar pertanyaan skala untuk 
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mengukur Tata letak toko, displai interior dan lokasi terhadap Orientasi belanja 

pelanggan dengan menggunakan skala Likert (1-5). 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah upaya menerjemahkan sebuah konsep 

variabel ke dalam instrumen pengukuran ke dalam instrumen pengukuran. 

Sebuah variabel harus bisa diwujudkan kedalam bentuk yang konkrit sehingga 

peneliti dapat menyusun instrumen pertanyaan yang akan diajukan kepada 

responden guna melakukan pengukuran berdasarkan aspek atau indikator yang 

ada. Berikut variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini : 

a. Orientasi belanja pelanggan (customer shopping orientation) 

Orientasi belanja pelanggan (customer shopping orientation) 

merupakan ketertarikan dan perhatian pelanggan dalam berbelanja pada 

kategori produk tertentu. Salomon (2011) menjelaskan bahwa orientasi 

berbelanja bisa juga disebut perilaku umum terhadap kegiatan berbelanja 

yang merupakan bentuk motivasi yang membuat seseorang melakukan 

pembelian.  

Menurut Kwek, Tan, & Lau, (2010), Orientasi berbelanja 

pelanggan merupakan pengaruh umum untuk melakukan kegiatan 

berbelanja. Pengaruh ini diwujudkan dalam bentuk pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, sampai pada pemilihan produk. Orientasi berbelanja 

dipercaya merupakan bagian dari gaya hidup konsumen yang berasal dari 

kegiatan, ketertarikan, dan pendapat mereka mengenai kegiatan 

berbelanja itu sendiri. Banyak ahli yang berpendapat bahwa Orientasi 
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berbelanja merefleksikan pandangan konsumen secara sosial, ekonomi, 

budaya dan juga tujuan pribadi dalam berbelanja. 

Dalam penelitian ini definisi operasional untuk orientasi belanja 

pelanggan adalah Pelanggan membeli di Matahari yang dianggap sudah 

memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang bermerek, 

karena Matahari sendiri berdiri sudah cukup lama dan tentunya sudah 

berpengalaman, Pelanggan membeli di Matahari yang memiliki harga 

bervariasi mulai dari yang murah sampai mahal karena di Matahari 

menyediakan berbagai merek mulai dari merek dalam negri sampai luar 

negri dengan berbagai variasi harga, dan pelanggan membeli di Matahari 

karena kenyamanan pada toko saat berbelanja. 

Indikator Variabel Orientasi belanja pelanggan, menutut Turley & 

Milliam (2000) : 

1. Pelanggan membeli di Matahari yang dianggap sudah memiliki 

pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang bermerek. 

2. Pelanggan membeli di Matahari yang memiliki harga bervariasi 

mulai dari yang murah sampai mahal. 

3. Pelanggan membeli di Matahari karena kenyamanan pada toko 

saat berbelanja. 

b. Tata letak toko (store layout) 

Tata letak toko (store layout) merujuk pada perlengkapan, alokasi 

ruang, pengelompokan produk, arus lalu lintas, departemen lokasi, dan 

alokasi dalam departemen. Store layout dapat mempengaruhi keadaan 
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emosi pelanggan. Keadaan emosi pelanggan terdiri perasaan senang dan 

perasaan yang dapat membangkitkan keinginan, baik yang muncul secara 

psikologis ataupun keinginan yang bersifat mendadak (impulsif) untuk 

melakukan pembelian. 

  Dalam penelitian ini definisi operasional untuk tata letak toko 

adalah Alokasi luas ruangan yang sesuai dengan kapasitas pengunjung 

pada Matahari, sehingga pengunjung merasa nyaman berada di Matahari 

karena tidak berdesak-desakan dengan pengunjung lain yang juga 

berbelanja di Matahari, Penempatan dan pengklasifikasian barang/produk 

yang sesuai dan tertata rapi pada Matahari sehingga akan memudahkan 

pelanggan untuk mencari produk yang dicarinya karena sudah ada 

pengklasifikasian jenis-jenis produk dan merek, dan yang terakir Lokasi 

penempatan perabotan yang sesuai tidak mengganggu lalu lalang 

pengunjung seperti meja/kursi, kamar pas (fitting room), manequin, kaca 

yang sesuai pada tempatnya sehingga tidak mengganggu lalu lalang 

pelanggan selama berbelanja  

Indikator Variabel Tata letak toko, menurut Bermans & Evans 

(2001):  

1. Alokasi luas ruangan yang sesuai dengan kapasitas pengunjung 

pada Matahari. 

2. Penempatan dan pengklasifikasian barang/produk yang sesuai dan 

tertata rapi pada Matahari. 
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3. Lokasi penempatan perabotan yang sesuai tidak mengganggu lalu 

lalang pengunjung. 

c. Displai interior (interior display) 

Interior display merupakan salah satu dari alat promosi penjualan 

yang mempunyai fungsi untuk menarik perhatian pelanggan agar 

dapat melakukan pembelian. Interior display meliputi display produk, 

poster, tanda-tanda, kartu, teleteks pesan, dan hiasan dinding yang 

ditata sedemikian rupa dan berhubungan dengan efek ruang pajang. 

Dodi Gunawan (2013) menyatakan bahwa interior display yang baik 

secara signifikan dapat memiliki efek pada pelanggan untuk 

melakukan pembelian. Hal ini dapat terjadi baik ketika kualitas 

produk setara dengan pesaing. Bahkan ketika kualitas produk tidak 

setara dengan pesaing, interior display yang baik dan lengkap juga 

dapat mempengaruhi pelanggan. 

Dalam penelitian ini definisi operasional untuk interior display 

adalah Penggunaan perabotan yang menarik yang ada di Matahari 

karena dengan perabotan yang menarik pelanggan akan tertarik untuk 

melihat-lihat barang yang ada disuatu toko dan berujung pada 

pembelian, Papan tanda yang jelas yang ada di Matahari, dengan 

papan tanda yang jelas akan memudahkan pelanggan mengetahui letak 

barang yang dicarinya, dan yang terakhir Dekorasi dinding yang 

menarik yang ada di Matahari, dengan dekorasi dinding yang menarik 
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pelanggan akan betah berlama-lama berada disuatu toko tersebut dan 

akan mempengaruhi pelanggan dalam berbelanja. 

Indikator Variabel Displai interior, menurut Turley & Milliam 

(2000) : 

1. Penggunaan perabotan yang menarik yang ada di Matahari. 

2. Papan tanda yang jelas yang ada di Matahari. 

3. Dekorasi dinding yang menarik yang ada di Matahari. 

d. Lokasi 

 Teori Lokasi dari (August Losch, 2008) “melihat persoalan 

dari sisi permintaan pasar”. Losch mengatakan bahwa “lokasi penjual 

sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat 

digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan 

membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual 

semakin mahal”. 

 Dalam penelitian ini definisi operasional untuk Lokasi adalah 

Matahari berada ditempat strategis dan mudah dijangkau, Arus lalu 

lintas menuju Matahari lancar, Lokasi Matahari berada di pusat 

keramaian yaitu berada disalah satu mall yang terkenal didaerah 

Yogyakarta dan juga terletak disalah satu ikon kota Yogyakarata 

malioboro yaitu Malioboro Mall Yogyakarta. 

        Indikator Variabel Lokasi, menurut Mischitelli (2000) : 

1. Matahari berada ditempat strategis dan mudah dijangkau. 

2. Arus lalu lintas menuju Matahari lancar. 
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3. Lokasi Matahari berada di pusat keramaian. 

Skala yang  dipakai dalam pengukuran jawaban responden dalam 

penelitian ini memacu pada Skala Likert. Model ini dipakai untuk 

mengukur sikap mendukung atau tidak. Dimana masing-masing di buat 

dengan menggunakan skala 1-5 agar mendapat data yang bersifat 

interval dan diberi skor sebagai berikut: 

 Sangat tidak Setuju   Skor 1 

 Tidak Setuju    Skor 2 

 Netral     Skor 3 

 Setuju     Skor 4 

 Sangat  Setuju    Skor 5 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Metode pengujian instrumen data dimaksudkan untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas kuisioner yang di gunakan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana kuisioner ini dapat menjadi 

alat ukur yang valid dan reliabel dalam mengukur suatu permasalahan di 

dalam penelitian ini. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuisioner. Suatu kuissioner dikatakan valid apabila hasil dan korelasi 

tersebut mempunyai tingkat signifikan 0,05 (5%) ataiu kurang (Ghozali, 

2005). Uji validitas juga sebagai bukti bahwa instrumen, teknik, atau 



25 

 

proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep, menurut Sekaran 

(2006).  

Alat uji yang digunkan dalam penelitian ini adalah Pearson 

Corelation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-

masing butir pernyataan dengan total skor. Jika korelasi antara skor 

masing-masing butir pernyataan dengan total skor mempunyai nilai tingkat 

signifikansi dibawah 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatan valid 

Ghozali (2011).  

Ghozali (2011) menyatakan jika nilai signifikan yang diperoleh 

dari setiap indikator < 0,05 maka dinyatakan valid. Uji validitas diukur 

dengan menggunakan program IBM SPSS 22. 

2. Uji Reabilitas 

Relabilitas menunjukkan sejauh  mana suatu alat yang dugunakan 

untuk mengukur dapat  dipercaya atau dapat  diandalkan. Reliabilitas 

berbeda dengan validitas karena yang memusatkan perhatian pada  

masalah  konsistensi. Selain  itu,  reliabilitas  berkaitan  dengan keandalan  

dan  konsistensi   suatu indikator.  Analisis  reliabilitas  digunakan  untuk  

mengukur  tingkat  akurasi  dan presisi dari jawaban yang mungkin dari 

beberapa pertanyaan.  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten atau tidaknya 

jawaban dari responden, sutau kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang/responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, perkiraan yang akan digunakan 
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adalah Cronbach’s Alpha. Pengukuran reliabilitas yang tinggi 

menyediakan dasar bagi peneliti untuk tingkat kepercayaan bahwa masing-

masing indikator bersifat konsisten dalam pengukurannya.  

Menurut Sekaran (2006) menyatakan bahwa keandalan (reability) 

adalah suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan – error free) dan 

karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas 

beragam item dalam instrumen. Jika koefisien cronbach’s Alpha lebih dari 

> 0,60 maka instrumen dikatakan reliabel (Ghozali, 2011). 

G.   Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis menggunakan regresi linier berganda memerlukan uji 

asumi klasik, uji asumsi klasik meliputi : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data pada 

masing-masing variable berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang 

menghendaki data yang diambil dari populasi yang berdistribusi 

normal (Sugiono, 2008). Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov smirnov. Uji Normalitas dikatakan 

normal jika nilai sig lebih dari 0,05.  

Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal 

yaitu dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal. 
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Apabila distribusi data residual normal, maka dapat dilihat dari 

penyebaran data (titik) yang menunjukkan bahwa data menyebar di 

sekitar dan mengikuti arah garis diagonalnya. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolnieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). 

Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat 

nilai tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai tolerance dan semakin 

besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah 

multikolinearitas. Dikatakan tidak terjadi Multikolonieritas apabila 

nilai tollerance lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali, 2011). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residu dalam model regresi 

tidak homogen. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat 

grafik scatterplot. Model regresi yang baik adalah memenuhi syarat 

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011). 
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Uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi adanya gejala 

heteroskedastisitas dan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance antar variabel independen dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan tidak 

terjadi Heteroskiditas jika nilai sign lebih dari 0,05 Model regresi 

yang baik adalah memenuhi syarat heteroskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam menganalisis 

data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Analisis data ini menggunakan regresi linier berganda untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh tata letak toko, displai interior, lokasi 

terhadap orientasi belanja pelanggan.  

3. Pengujian Hipotesis  

Pengujian Hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak maka dilakukan 

pengujian hipotesis, meliputi : 
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a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel 

independen terdiri dari tata letak toko, displai interior, lokasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen orientasi belanja. 

b. Uji Model (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel tata letak toko, 

displai interior, lokasi secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap orientasi belanja. 

 


