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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pusat perbelanjaan Pasar Baru (Pasar Baroe), berlokasi di Kecamatan 

Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pasar Baru menurut sejarahnya dikenal sebagai salah 

satu daerah perdagangan tertua di Kota Jakarta dan merupakan satu di antara sedikit 

tempat bersejarah yang masih bertahan, seiring derasnya pertumbuhan pusat 

perdagangan modern di kota ini (Jakarta.go.id). 

 

Gambar 3.1 Suasana Pasar Baru 

Sumber: smarttraveler.com 

 Menurut riwayat, pasar yang berdiri sekitar tahun 1820 ini merupakan 

warisan dari zaman Belanda dulu, tepatnya pada masa VOC (Verenigde Oost 

Indische Compagnie) berkuasa di Batavia. Dulu Pasar Baru dikenal sebagai daerah 

pertokoan elit karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Rijswijk 

(sekarang Jalan Veteran, Jakarta Pusat), sebuah kawasan orang-orang kaya di 
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Batavia. Kawasan ini pada zaman dulu layaknya daerah Menteng atau Pondok 

Indah pada masa sekarang. 

 Nama Pasar Baru konon diwarisi secara turun-temurun sejak zaman VOC, 

dengan ejaan tepatnya “Passer Baroe”. Di gapura masuk masih tertera tulisan Passer 

Baroe, meski masyarakat tetap saja menyebutnya Pasar Baru. Seorang penulis 

Amerika, HW Ponder, mencatat bahwa kemunculan kawasan perbelanjaan Pasar 

Baru terkait dengan berakhirnya Kota Tua Batavia bagian utara sebagai kawasan 

hunian. Karena dibangun di atas lahan reklamasi, dengan jalan sempit dan begitu 

banyaknya kanal air yang tidak terawat, warga Belanda di Batavia bagian utara 

akhirnya berpindah beberapa mile ke kawasan selatan pada awal 1800. Di kawasan 

ini mereka kemudai membangun daerah baru yang dikenal dengan nama 

Weltevreden, yang bermakna daerah yang damai atau aman. Kawan ini kini 

termasuk wilayah sekitar Pasar Baru, kawasan Lapangan Banteng (Waterlooplein), 

dan kawasan Istana Rijwijk (Istana Merdeka). Sejak kepindahan inilah Pasar Baru 

menjadi pusat perdagangan dan perbelanjaan masyarakat Weltevreden dan 

sekitarnya. 

 Sejak Indonesia merdeka, Pasar Baru tahun 1930 telah menjadi pusat 

aktivitas ekonomi Jakarta. Namun hal ini tak bertahan lama seiring derasnya arus 

modernisasi yang merembes ke kota-kota besar di Indonesia. Lambar laun gema 

Pasar Baru semakin menurun, seiring dengan merebaknya pusat-pusat perbelanjaan 

yang lebih modern seperti mall, supermarket, atau bahkan hypermarket. Untuk 

melindungi pasar yang sarat nilai sejarah ini dari kepunahan, pada tahun 2000 

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pasar Baru dan kawasan sekitarnya sebagai 

kawasan belanja bertaraf internasional melalui SK Gurbernur No. 3048 tahun 2000. 
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 Pasar Baru menyediakan aneka barang dagangan, mulai dari barang-barang 

kebutuhan primer, sekunder, tersier. Selain menjadi tempat untuk berbelanja 

berbelanja, juga terdapat acara tahunan (bertepatan dengan ulang tahun Kota 

Jakarta/setiap tanggal 22 Juni), yang rutin diselenggarakan di Pasar Baru, yakni 

“Festival Pasar Baru”. Festival ini biasanya dipusatkan di kali Ciliwung 

berdampingan dengan pasar dan diselenggarakan sejak pagi hingga sore. Acara 

yang disuguhkan dalam festival ini antara lain, lomba tarik perahu, lomba hias 

perahu, gebuk bantal diatas kali, panjatpinang diatas kali, lomba menghias toko, 

dan lomba modifikasi roti buaya (roti khas Betawi). Menurut cerita, festival 

tahunan ini merupakan kelanjutan tradisi Peh Cun yang diselenggarakan oleh 

masyarakat Tionghoa di Pasar Baru. Dulu, Peh Cun digelar pada tanggal 5 bulan 5 

dalam penanggalan Cina. Pada acara pesta tersebut, para pedangang Pasar Baru, 

baik Cina maupun bukan, sejekak melupakan kegiatan dagangnya dan berbondong-

bondong datang ke pinggir Kali Ciliwung untuk meramaikan penyelenggaraaan 

tradisi Peh Cun. Acara utama yang sering diselenggarakan di pesta ini adalah lomba 

perahu untuk memperebutkan batang bambu berdaun yang diikat sapu tangan. Pada 

bamboo tersebut ditaruh sebungkus candu seharga 32 sen. 

 Kini dari segi arsitektur, kompleks pertokoan Pasar Baru telah direnovasi 

dan dibangun dengan sentuhan gaya modern berbentuk gedung bersusun yang 

tertata rapi. Oleh karena nyamannya kompleks Pasar Baru juga telah dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas, seperti pendingin ruangan, tangga escalator, mushola, 

toilet umum, tempet parkir, dan lain-lain. 

 

 

Analisis Faktor..., Hendry Susanto, FB UMN, 2016



24 
 

3.2. Desain Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian, ada 3 jenis rancangan penelitian yang dibagi 

berdasarkan tujuan dari penelitian (Sekaran, 2013), yaitu: 

1. Exploratory Study 

Jenis penelitian yang memiliki tujuan utama untuk memberikan wawasan 

dan pemahaman situasi masalah yang dihadapi peneliti. 

2. Descriptive Study 

Jenis peneltian yang memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan sesuatu, 

descriptive study sering digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan karakteristik orang, events, atau situasi. 

3. Causal Study 

Jenis penelitian yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh bukti 

tentang hubungan sebab dan akibat. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Descriptive Research, 

yaitu dengan metode survei. Dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner kepada 

responden, dimana responden menjawab pernyataan yang diberikan dengan 

memberikan nilai antara 1 sampai 5 skala likert. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan seluruh kelompok orang, event, atau sesuatu 

yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk diselidiki (Sekaran, 2013). 

Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah konsumen pria 

dan wanita yang berusia 18-48 tahun dan berusia diatas 48 tahun yang 
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melakukan kunjungan ke Pasar Baru, Jakarta. Sampel adalah bagian dari 

populasi atau bagian dari karakterisktik dimiliki oleh populasi yang akan 

diteliti. Penelitian ini akan menggunakan sampel sebesar 105 orang dan 

dilakukan di Pasar Baru, Jakarta. 

3.3.2. Sampling Techniques 

Sampling Design dibagi menjadi 2 jenis (Sekaran, 2013), yaitu: 

1. Probability sampling 

Suatu teknik sampling yang digunakan peneliti untuk melakukan proses 

seleksi sampel dimana elements dalam populasi telah diketahui, dan dimana 

semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dari 

penelitian tersebut. 

2. Non probability sampling 

Suatu teknik sampling dimana element dalam populasi tidak memiliki 

probabilitas untuk terpilih menjadi sample dalam penelitian tersebut 

Menurut Sekaran (2013), terdapat 2 teknik non-probability sampling yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1. Convenience Sampling adalah teknik sampling didasarkan pada 

kenyamanan peneliti dalam mendapatkan data. Dengan teknik ini, peneliti 

dapat mengumpulkan sampel dengan cepat. 

2. Purposive Sampling adalah teknik sampling didasarkan pada peneliti ingin 

mendapatkan informasi dari target kelompok yang spesifik. Menurut 

Sekaran (2013), teknik purposive sampling dibagi menjadi 2, yaitu: 

 

Analisis Faktor..., Hendry Susanto, FB UMN, 2016



26 
 

a. Judgment sampling 

Suatu bentuk sampling dimana peneliti memilih subjek penelitian 

berdasarkan kemampuan subjek tersebut dalam memberikan 

data/informasi yang diinginkan oleh peneliti. 

b. Quota sampling 

Suatu bentuk sampling dimana peneliti menentukan sebuah grup 

tertentu cukup untuk mewakili di dalam penelitian melalui 

penugasan kuota. 

Pada penelitian ini digunakan metode non-probability sampling dengan teknik yang 

digunakan adalah convenience sampling. 

3.3.3. Sampling Size 

Sample size merupakan jumlah elements yang akan diikutsertakan di dalam 

penelitian (Maholtra, 2012). Penentuan sampling size minimal pada penelitian ini 

mengacu pada Hair et al., (2010) bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus 

disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada 

kuesioner, dengan asumsi n x 5 obeservasi. Jumlah indikator pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah 21 indikator. Maka, dengan jumlah indikator sebanyak 21 

buah, dapat ditentukan bahwa jumlah sampel minimum yang akan diambil pada 

penelitian ini adalah sebanyak: 21x5 = 105 responden. 

3.3.4. Sampling Process 

 Berdasarkan Maholtra (2012), ada 2 jenis data yang dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian: 
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1. Data Primer, yaitu data yang berasal dari peneliti, dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti untuk menangani suatu masalah penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya, yang telah 

dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian lain. 

Sumber data utama yang digunakan untuk menentukan hasil penelitian adalah data 

primer. Dimana data tersebut diperoleh melalui survei kepada responden yang 

termasuk ke dalam target populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner 

yang disebarkan secara acak menggunakan metode non-probability sampling. 

 Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data dari jurnal, 

artikel, website dan textbook. Model penelitian diadposi dari jurnal utama yang 

berjudul "Retail Planning Studies: an Application Oriented at Consumer’s 

Perception of The Quality of Retail Environment” yang diteliti oleh Gunes Acelya 

Sipahi dan Gor. Didem Enginoglu (2015). Textbook dan jurnal digunakan untuk 

memperkuat landasan teori untuk masing-masing variabel penelitian. 

3.4. Variabel Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian, ada 2 jenis variabel penelitian menurut 

Sekaran (2013), yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel utama yang dijadikan fokus penulis 

untuk diteliti yang keberadaannya dipengaruhi oleh varibel lain. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah the quality of shopping environment. 
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2. Variabel Idependen 

Variabel idependen adalah variabel yang keberadaanya mempengaruhi 

variabel dependen, baik berpengaruh positif atau negatif. Variabel 

idependen dalam penelitian ini adalah features of store, physical 

environment, pedestrian access. 
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3.5 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian    

No 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional Indikator Measurement Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

1 Features of Stores 

 

 

 

Fitur-fitur 

dalam toko 

yang 

meliputi 

jumlah toko, 

jam 

operasional 

toko, variasi 

toko, 

bentangan 

harga, sesuai 

dengan 

selera 

konsumen 

.(Enginoglu 

& Sipahi, 

2015) 

  

  

  

Total number of store 1) Menurut saya jumlah toko di 

Pasar baru sudah banyak 

Clue 

Group 

(2006) 

Likert 1-5 

Working hours of 

store 

2) Saya merasa puas terhadap 

jam operasional toko di Pasar 

Baru 

Likert 1-5 

Variety of store 3) Menurut saya variasi toko di 

Pasar Baru sudah beragam 

Likert 1-5 

Wide range of price 4) Menurut saya harga yang 

ditawarkan di Pasar Baru sudah 

beragam 

Likert 1-5 

Cater to consumer 

taste of stores 

5) Selera berbelanja saya 

terpenuhi di Pasar Baru 

Likert 1-5 
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2 Physical 

Environment 

 

 

 Semua 

faktor 

objektif fisik 

yang 

dikendalikan 

oleh 

perusahaan 

untuk 

mepermudah 

ruang gerak 

karyawan 

atau aktivitas 

pelanggan 

(Bitner, 

1992). 

  

  

  

  

Parking facilities 6) Fasilitas parkir di Pasar Baru 

sudah baik 

Clue 

Group 

(2006) 

Likert 1-5 

Retailing environment 

ambiance 

7) Suasana lingkungan 

berbelanja di Pasar Baru sudah 

baik 

Likert 1-5 

Physical design of the 

retail environment 

reflection to character 

of village 

8) Desain lingkungan berbelanja 

di Pasar Baru sudah 

mencerminkan karakter kota 

Jakarta 

Likert 1-5 

Visibility 9) Saya merasa jarak 

penglihatan saya tidak 

terganggu 

Likert 1-5 

Good at sign and 

symbol 

10) Saya merasa jumlah 

petunjuk arah di Pasar Baru 

sudah memadai 

Likert 1-5 

3 Pedestrian Access 

 

 

 Ruang 

khusus untuk 

pejalan kaki 

yang 

berfungsi 

Pedestrian traffic 

access 

11) Saya merasa nyaman 

berjalan kaki di Pasar Baru Clue 

Group 

(2006) 

Likert 1-5 

Availibility of walk 

across the road 

12) Saya merasa mudah untuk 

menyeberang jalan di Pasar 

Baru 

Likert 1-5 
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sebagai 

sarana 

pencapaian 

yang dapat 

melindungi 

pejalan kaki 

dari bahaya 

yang datang 

dari 

kendaraan 

bermotor. 

(Iswanto, 

2006). 

  

  

  

  

Access to public 

transportation 

13) Saya merasa mudah untuk 

mengakses transportasi umum di 

Pasar Baru 

Likert 1-5 

Availibility of 

pedestrian access 

14) Saya merasa puas terhadap 

fasilitas pejalan kaki di Pasar 

Baru 

Likert 1-5 

Availibility of 

pedestrian access ( for 

having children and 

handicap person) 

15) Saya merasa fasilitas pejalan 

kaki untuk para penyandang 

cacat tersedia 

Likert 1-5 
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3.6. Teknik Analisis 

3.6.1. Uji Instrumen 

 Program yang akan digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 

adalah program software SPSS (Statistical for Social Science) 23 for Windows. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner. Sehingga kuisoner 

yang dijadikan alat ukur utama pada penelitian ini, merupakan kunci dari keabsahan 

dan keberhasilan penelitian ini. Untuk itu diperlukan alat ukur yang tepat, dapat 

diandalkan dan konsisten. Alat ukur tersebut dapat dilakukan dengan uji validitas 

dan uji reliabilitas terhadap kuisoner yang telah dibagikan kepada responden. 

3.6.1.1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) 

yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (variable) (Malhotra, 

2012). Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilakukan dengan metode Factor 

Analysis. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor kepada 

hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, Total Variances 

explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair et al, 2010). 

NO Ukuran Validitas Nilai yang disyaratkan 

1 Kaiser-Meyer-Olking Measure of Sampling 

Adequacy 

KMO MSA adalah variabel yang merupakan 

variansi umum (common variance), yakni 

variansi yang disebabkan oleh faktor-faktor 

dalam penelitian. 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukan bahwa 

faktor analisis dapat 

digunakan. 
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2 Bartlett’s Test of Sphericity 

Mengindikasikan bahwa matriks korelasi 

adalah matriks identitas, yang mengindikasikan 

bahwa variabel-variabel dalam faktor bersiftat 

related atau unrelated 

Nilai yang kurang dari 

0,05 menunjukan 

hubungan yang 

signifikan antar-variabel, 

merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3 Anti-image Matrices 

Setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

korelasi anti image menunjukan measure of 

sampling adequacy dari masing-masing 

indikator. 

Nilai diagonal anti-

image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukan 

variabel sesuai dengan 

struktur variabel lainnya 

di dalam faktor tersebut. 

4 Total Variance Explained 

Nilai pada kolom “cumulative%” menunjukan 

persentase variansi yang disebabkan oleh 

keseluruhan faktor. 

Nilai “cumulative %” 

harus lebih dari 60%. 

5 Component Matrix 

Nilai factor loading dari variabel-variabel 

komponen faktor. 

Nilai factor loading lebih 

besar atau sama dengan 

0,50 

Tabel 3.2. Uji Validitas 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukan seberapa konsisten hasil 

pengukuran sebuah alat ukur (measurement) ketika digunakan berkali-kali 

(Malhotra, 2012). Dalam penelitian ini, perkiraaan yang akan digunakan adalah 

Cronbach’s Alpha. Nilai Cronbach’s Alpha tidak boleh kurang dari 0,5 dan 

tergolong baik jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7. 
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3.6.2. Regresi Linier Berganda 

 Regresi berganda adalah metode analisis yang tepat ketika penelitian 

melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau 

lebih variabel bebas. Tujuan analisi regresi berganda adalah memperkirakan 

perubahan respon pada variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas (Hair, 

Anderson, Tatham, Black, 1985). 

 Analisis regresi berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependent (Y) dengan satu 

atau beberapa variabel independent (X). Hubungan matematis digunakan sebagai 

suatu model regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai (Y) berdasarkan nilai 

(X) tertentu. Dengan analisi regresi akan diketahui variabel independent yang 

benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependent. Metode analisi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi berganda yang digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap 

variabel lain yang ada. Regresi linier berganda memiliki persamaan seperti dibawah 

ini:  

Y= a + b1X1+b2X2+…+bnXn 

Keterangan:  Y= Variabel dependen 

X= Variabel idependen 

a= Konstanta 

b= Koefisien regresi 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan untuk penelitian ini. Pengujian ini 
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juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang 

digunakan tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskesdastisitas 

serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 

2006). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006). Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik harusnya bebas dari 

multikolineraritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolineritas (Ghozali, 

2006) yaitu: 

a. Nilai R square (R2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak 

terikat. 

b. Menganalisis matrik variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen terdapat korelasi cukup tinggi (lebih dari 

0.009), maka merupakan indikasi adanya multikoliniearitas. 

c. Melihat tolerance dan variance inflation factor (VIF), suatu 

model regresi yang bebas dari masalah multikolineritas apabila 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskesdastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengna melihar 

grafik plot antara nilai variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SPRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 

Ysesungguhnya) yang telah di studentized. 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudia menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi hetoroskedasitisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). 
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Autokorelasi timbul karena obserbasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainya. 

3.6.4. Uji Kelayakan Model 

a. Uji Keterandalan Model (Uji f) 

Uji Keterandalan model atau uji F merupakan tahapan awal 

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model yang digunakan dapat 

menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Uji Koefisien Regresi ( Uji t) 

Uji t dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji parameter (koefisien 

regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan / model 

regresi. 
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