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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Sepatu Bosston. Lokasi penelitian adalah pada 

produsen sepatu merk Bosston, Jalan Puspowarno II/46B, Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah konsumen sepatu Bosston. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling, yang merupakan pengambilan sampel dengan kriteria tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsumen yang telah melakukan pembelian sepatu Bosston minimal satu 

kali. 

2. Konsumen sepatu Bosston yang bertempat tinggal di Kota Semarang. 

Jumlah konsumen sepatu Bosston dari tahun 2012-2017 adalah 1.458 

orang. Karena jumlah populasinya terhitung yaitu 1.458 orang, maka dalam penentuan 

jumlah sampel digunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2003:120) sebagai berikut: 

Dimana : n = 

n   =  Jumlah Sampel 

N   =  Jumlah Populasi 

e    =  Batas kelonggaran kesalahan yang digunakan (10 %) 

Berdasarkan data, jumlah populasi adalah 1.458 orang. Berdasarkan rumus 

di atas sampel dapat dihitung sebagai berikut : 

 

n  = 

 

n  =  93,58 

Dari perhitungan diatas, sampel yang diperoleh sebanyak 94 orang responden. 

 

                 1458_____    .   

       1  +  1458 .  ( 0,1 ) 2 

       N       .   

   1 + Ne2 
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3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian (Ferdinand, 

2014). Data primer berasal dari kuesioner yang penyebarannya dilakukan pada 

responden, yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian sepatu Bosston 

minimal satu kali yang bertempat tinggal di Kota Semarang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. 

Kuesioner akan diberikan secara langsung kepada konsumen sepatu Bosston yang 

melakukan pembelian sepatu merk Bosston secara langsung di produsen sepatu 

merk Bosston yaitu pada Jalan Puspowarno II/46B, Semarang. Kuesioner akan 

diberikan dengan menggunakan skala Likert yaitu skala 1-5.  

 

3.5 Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu   kuesioner  dikatakan  valid  atau  sah  jika  pertanyaan pada 

kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi ( r 

hitung ) > r tabel. (Ghozali, 2011). 
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas 

variabel indikator r hitung r tabel ket 

Gaya 

Hidup 

Saya suka 

mengikuti trend 

fashion sepatu 

saat ini 0.827 0.203 VALID 

Saya sering 

melakukan 

pembelian 

produk fashion 

seperti sepatu 0.904 0.203 VALID 

Saya suka 

berkumpul 

bersama teman-

teman di waktu 

luang  0.735 0.203 VALID 

Harga 

Saya merasa 

harga sepatu 

merek Bosston 

terjangkau bagi 

saya sebagai 

anak muda 0.774 0.203 VALID 

Saya merasa 

harga dari sepatu 

merek Bosston 

sesuai dengan 

manfaat yang 

saya perlukan 

untuk kebutuhan 

saya 0.811 0.203 VALID 

Saya merasa 

harga dari sepatu 

merek Bosston 

sesuai dengan 

kualitas sepatu 

yang saya 

dapatkan 0.806 0.203 VALID 

Persepsi 

Kualitas 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston mampu 

memenuhi 

spesifikasi 

produk yang di 

janjikan 0.756 0.203 VALID 
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variabel indikator r hitung r tabel ket 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston 

memiliki daya 

tahan yang baik 0.807 0.203 VALID 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston tidak 

akan rusak 

dalam jangka 

waktu lama 0.849 0.203 VALID 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston mudah 

untuk di perbaiki 

jika rusak 0.895 0.203 VALID 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston 

memiliki gaya 

yang modern 0.703 0.203 VALID 

Kesadaran 

merek 

Saya merasa 

mudah 

mengingat 

sepatu merek 

Bosston 0.785 0.203 VALID 

Saya mudah 

untuk mengenali 

sepatu merek 

Bosston dari 

logonya 0.639 0.203 VALID 

Saya merasa 

sepatu merek 

Bosston mudah 

untuk di 

temukan di toko 0.772 0.203 VALID 

Keputusan 

Pembelian 

Saya selalu 

mengikuti trend 

fashion sepatu 

dari teman 0.755 0.203 VALID 

Saya selalu 

mengikuti trend 

fashion sepatu 

dari keluarga 0.837 0.203 VALID 
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variabel indikator r hitung r tabel ket 

Saya akan 

membeli sepatu 

yang baru di 

launching 

walaupun bukan 

selera saya 0.881 0.203 VALID 

Jika sepatu 

merek Bosston 

membuat sepatu 

yang unik saya 

akan 

memutuskan 

membelinya 0.683 0.203 VALID 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan r-hitung dari setiap indikator 

variabel lebih besar daripada r-tabel.  Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kuesioner dalam penelitian ini adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kehandalan suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

nilai Cronbach Alpha ( )  0,6. (Ghozali, 2011). Berdasarkan responden, 

maka dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien 

Cronbach Alpha. Berdasarkan pengujian reliabilitas jika diperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa tingkat besaran alpha dari masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,6, maka semua variabel pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

variabel 

Cronbach's 

Alpha 

Nilai 

setandarisasi ket 

Gaya Hidup 0.91 0.6 RELIABEL 

Harga  0.89 0.6 RELIABEL 

Persepsi Kualitas 0.923 0.6 RELIABEL 

Kesadaran Merek 0.856 0.6 RELIABEL 

Keputusan 

pembelian 0.901 0.6 RELIABEL 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Dari tabel 3.2 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpa setiap variabel 

lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti data penelitian ini adalah reliabel. 

3.5 Teknik Analisis  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

dengan metode analisis regresi berganda. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

3.5.1 Menghitung nilai rata-rata 

Untuk melakukan analisis deskripsi variable, maka dilakukan pembobotan 

dengan kriteria scoring seperti berikut : 

No Nilai Keterangan 

1 394,84 - 470,04 Sangat Setuju 

2 319,63 - 394,83 Setuju 

3 244,42 - 319,62 Netral 

4 169,21 - 244,41 Tidak Setuju 

5 94,00 - 169,20 Sangat Tidak Setuju 

Sumber : Data primer yang diolah,2018 

3.5.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Model regresi yang digunakan untuk melihat faktor yang 
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mempengaruhi keputusan pembelian. Persamaan regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 +  b2X2 +  b3X3 +  b4X4 + ε   

Keterangan:  

Y : Keputusan pembelian 

X1 : Gaya hidup 

X2  : Harga 

X3  : Persepsi kualitas 

X4 : Kesadaran merek 

a :  Konstanta 

b    :  Koefisien Regresi  

ε     : error  

3.5.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic t. Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan apakah terdapat pengaruh satu variabel independen secara 

individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria 

penerimaan hipotesis : 

 H0 : Jika signifikansi > 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan. 

 HA : Jika signifikansi < 0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan. 

Hipotesis penelitian 

 H0 1 : gaya hidup  tidak berpengaruh keputusan pembelian. 

 HA 1 : gaya hidup  berpengaruh keputusan pembelian. 

 H0 2 : harga  tidak berpengaruh keputusan pembelian. 

 HA 2 : harga berpengaruh keputusan pembelian. 

 H0 3 : persepsi kualitas tidak berpengaruh  terhadap keputusan pembelian. 

 HA 3 : persepsi kualitas berpengaruh  terhadap keputusan pembelian. 

 H0 4 : kesadaran merek tidak berpengaruh  terhadap keputusan pembelian. 

 HA 4 : kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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3.5.4 Uji F Simultan 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dengan 

Hipotesis adalah : 

 H0 : Jika signifikansi > 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan. 

 HA : Jika signifikansi < 0,05, artinya ada pengaruh signifikan. 

Hipotesis penelitian 

 H0 : gaya hidup, harga, persepsi kualitas, dan kesadaran merek tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 HA : gaya hidup, harga, persepsi kualitas, dan kesadaran merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

3.5.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.Dinyatakan dalam prosentase yang nilainya berkisar antara 0 < R2 < 

1.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas.Nilai yang 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-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun 

waktu (time series) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghazali, 

2011). 




