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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan di lima universitas di 

Kota Semarang, data responden akan terbagi dalam beberapa jenis 

mulai dari jenis kelamin, usia, universitas, angkatan hingga total 

pengeluaran dari para responden. 

4.1.1. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Gambaran responden berdasar pada jenis kelamin dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1  

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin  Jumlah Presentase  

Pria  102 68% 

Wanita 48 32% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Tabel 4.1. menunjukkan hasil dari total responden mahasiswa 

dalam pembelian sepatu Vans berdasarkan jenis kelamin. Dalam Tabel 

4.1  dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total 150 responden 

mahasiswa dari lima universitas di Kota Semarang yang pernah 

membeli sepatu Vans di Kota Semarang, sebanyak 102 orang berjenis 

kelamin pria dengan presentase sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% 

berasal dari responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 48 

responden. Dapat dilihat dari total 150 responden pada penelitian ini, 

lebih didominasi  oleh responden pria. Menurut saya, kaum perempuan 

memiliki banyak beberapa macam style seperti style casual, style 
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feminim, style glamour, dan lain lain. Dimana dari hal tersebut, seorang 

wanita membutuhkan beberapa jenis macam model sepatu untuk 

menunjang penampilan. Sedangkan kaum laki-laki tidak memiliki 

cukup banyak jenis style dalam berpakaian, yang artinya mereka tidak 

membutuhkan beberapa model sepatu. Karena Sepatu Vans 

memproduksi sepatu untuk style berpakaian casual atau sporty. Selain 

itu hal tersebut juga sesuai dengan tujuan awal dibuatnya sepatu Vans 

yang digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga ekstrim yang 

mayoritas didominasi oleh kaum pria.  

4.1.2. Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada:  

Tabel 4.2 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 

18 7 4,7% 

19 11 7,3% 

20 14 9,3% 

21 23 15,3% 

22 53 35,3% 

23 42 28% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Tabel 4.2. menunjukkan hasil dari usia responden mahasiswa 

dalam peneltian ini. Dari tabel tersebut sebesar 4,7% atau sebanyak 7 

responden berusia 18 tahun, lalu sejumlah 11 responden dengan 

presentase sebesar 7,3% berusia 19 tahun, 14 responden yang berusia 

20 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 9,3%,  23 responden berumur 

21 tahun dengan presentase 15,3%, lalu umur 22 tahun dengan 
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presentase 35,3% dengaan total responden 53 orang dan sisanya umur 

23 tahun dengan jumlah 42 orang dan presentase sebesar 28%. Dari 

penjelasan tersebut terlihat responden yang mendominasi pada 

penelitian ini berada pada umur 22 tahum.   

Mayoritas mahasiswa yang membeli sepatu Vans berumur 22 

tahun. Dimana pada masa itu biasanya mahasiswa melakukan aktivitas 

yang mampu menunjang mereka untuk mendapatkan penghasilan 

sendiri. Selain itu, dikarenakan pemahaman mereka terhadap sepatu 

yang berkualitas seperti sepatu Vans melalui cara pandang, pemikiran 

serta penilaian yang tepat pada pemilihan produk sandang mereka.  

 

4.1.3. Gambaran Responden Berdasarkan Universitas  

Gambaran responden berdasarkan universitas dalam penelitian ini 

tersaji pada tabel dibawah:  

Tabel 4.3 

Gambaran Responden Berdasarkan Universitas 

Universitas Jumlah Presentase 

Universitas Diponegoro 30 20% 

Unika Soegijapranata 30 20% 

Universitas Islam Sultan Agung  30 20% 

Universitas Dian Nuswantoro  30 20% 

Universitas Negeri Semarang 30 20% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Tabel di atas menunjukkan mengenai gambaran responden pada 

penelitian ini  berdasarkan lima universitas yang berada di Kota 

Semarang. Adapun jumlah responden yang terbagi di lima universitas 

berjumlah sama yang mencakup Universitas Diponegoro, Universitas 
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Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas 

Dian Nusantoro, Universitas Negeri Semarang. Total jumlah responden 

pada tiap Universitas yaitu 30 responden dengan presentase sebesar 

20%. 

 

4.1.4. Gambaran Responden Berdasarkan Angkatan  

Gambaran responden berdasarkan angkatan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah:  

Tabel 4.4  

Gambaran Responden Berdasarkan Angkatan 

Angkatan Jumlah Presentase 

2018 6 4% 

2017 15 10% 

2016 12 8% 

2015 20 13,3% 

2014 97 64,7% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Dalam penelitian ini, responden merupakan para mahasiswa aktif 

yang terbagi dalam beberapa angkatan. Disini peneliti membagi dalam 

dalam 5 angkatan mulai dari angkatan 2014 hingga angkatan 2018. 

Terdapat 6 responden dari mahasiswa angkatan Angkatan 2018 atau 

hanya 4% dari keseluruhan total responden. Lalu  ada 15 responden dari 

mahasiswa angkatan 2017, 12 responden dari mahasiswa angkatan 

2016, 20 responden dari mahasiswa angkatan 2015, dan yang paling 

mendominasi adalah mahasiswa angkatan 2014 dengan jumlah 

terbanyak 97 mahasiswa dengan total presentase 64,7% dari total 

keseluruhan responden. Menurut saya, penyebab angkatan 2014 lebih 

mendominasi pada penelitian ini dikarenakan pemahaman mereka 
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terhadap produk sepatu yang berkualitas serta ditunjang oleh faktor 

umur yang dikatakan lebih matang di dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

4.1.5. Gambaran Responden Berdasarkan Total Pengeluaran  

Berikut tabel mengenai gambaran responden berdasarkan total 

biaya yang dikeluarkan untuk membeli sepatu Vans:  

Tabel 4.5 

Gambaran Responden Berdasarkan Total Pengeluaran Membeli Sepatu Vans 

Total Pengeluaran Jumlah Presentase 

< Rp. 1.000.000 57 38% 

Rp. 1.000.001 – Rp. Rp. 1.500.000 72 48% 

Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 15 10% 

> Rp. 2.000.000 6 4% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa biaya yang 

dikeluarkan oleh responden untuk membeli sepatu Vans paling banyak 

adalah pada kisaran Rp. 1.000.000,-  hingga Rp. 1.500.000,- dengan 

total 72 responden atau sebesar 48% dari total keseluruhan responden. 

Adapun yang paling sedikit adalah responden yang mengeluarkan biaya 

di atas Rp. 2.000.000,-  untuk membeli sepatu Vans dengan total 6 

responden atau hanya 4% dari keseluruhan total responden. Sisanya 

adalah responden yang mengeluarkan biaya di bawah Rp. 1.000.000,- 

dengan total 57 responden dan responden yang mengeluarkan biaya 

untuk membeli sepatu Vans dengan kisaran Rp. 1.500.000,-  hingga Rp. 

2.000.000,-  dengan total 15 responden atau sebesar 10%. Dilihat dari 

total pengeluaran responden diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas 

batasan kemampuan mahasiswa secara materi dalam pembelian sepatu 

Vans adalah Rp 1.500.000,- hingga Rp. 2.000.000. Hal tersebut 
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memiliki kesesuaian dengan ketersediaan stok pada outlet store yang 

menjual sepatu Vans di Kota Semarang. dimana mereka rata-rata 

menjual sepatu Vans dengan seri yang memilki harga pada kisaran Rp 

700.000,- hingga 2.000.000,-. Untuk sepatu di atas harga Rp 

2.000.000,- kebanyakan dari mereka hanya menjual secara terbatas 

dikarenakan peminatnya yang segmented atau terbatas pada pembeli 

yang memiliki kemampuan materi secara lebih. Biasanya mereka 

menyediakan sepatu yang memiliki harga diatas Rp. 2.000.000,- hanya 

disaat ada pesanan pre-order.  

4.1.6. Gambaran Responden Berdasarkan Penggunaan dan 

Pembelian Sepatu Vans Dalam Kurun Waktu Kurang Dari 1 

Tahun 

Gambaran responden berdasar pengalaman penggunaan dan 

pembelian sepatu Vans dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dalam 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut  

Tabel 4.6  

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin  Jumlah Presentase  

Ya 150 100% 

Tidak 0 0% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Dapat dilihat pada Tabel 4.6 Bahwa keseluruhan responden yang 

ada pada penelitian ini memiliki pengalaman pembelian dan penggunan 

sepatu Vans dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Hal terserbut 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti dalam 

menentukan kriteria responden pada penelitian ini. Itu artinya bahwa 

dengan pengalaman pembelian dan penggunaan dalam kurun waktu 
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kurang dari 1 tahun, pengalaman mengenai hal-hal yang mendasari 

keputusan penggunaan dan pembelian sepatu Vans tidak akan hilang 

sehingga dapat memiliki penggambaran atau keputusan jawaban yang 

kuat dalam pengisian kuesioner pada penelitian ini. 

4.1.7. Gambaran Responden Berdasarkan Pembelian yang Keberapa Kali 

Gambaran responden berdasar pada pembelian yang keberapa kali 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.7  

Gambaran Responden Pembelian yang Keberapa Kali 

Pembelian 

keberapa kali 

Jumlah Presentase  

1 Kali 14 9,3% 

2 Kali 44 29,7% 

3 Kali 45 30,4% 

Lebih dari 3 Kali 47 30,6% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil dari total responden mahasiswa 

dalam pembelian sepatu Vans berdasarkan pembelian yang keberapa 

kali. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 

memiliki pengalaman membeli Sepatu Vans sebanyak lebih dari 3 kali 

dengan total responden sebanyak 47 responden dengan presentase 

sebesar 30,6%. Itu artinya bahwa responden telah sering melakukan 

pembelian Sepatu Vans untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atas 

sandang mereka. 

4.1.8. Gambaran Responden Berdasarkan Seri Sepatu Vans yang Dipilih 

Gambaran responden berdasarkan seri Sepatu Vans yang paling 

dipilih oleh responden sebagai berikut:  
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Tabel 4.8  

Gambaran Responden Seri Sepatu Vans yang Paling Dipilih 

Seri Sepatu Vans Jumlah Presentase  

Oldskool 50 33,3% 

Authentic 44 29,3% 

Slip On 28 18,7% 

Era 10 6,7% 

SK8-high 10 6,7% 

Vault OG 5 3,3% 

Chukka 3 2% 

Jumlah 150 100% 

Sumber: Data Primer (2018) 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari total responden mahasiswa 

dalam pemilihan seri Sepatu Vans. Dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden pada penelitian ini lebih banyak memilih Sepatu Vans seri 

Oldskool dengan total 50 responden serta presentase sebesar 33,3%. 

Sedangkan untuk seri yang paling sedikit dipilih yaitu seri Chukka 

dengan total hanya 3 responden dan presentase sebesar 2%. Itu artinya 

bahwa seri yang paling banyak dipilih oleh para responden sesuai 

dengan kapasitas total pengeluaran mereka dalam setiap pembelian 

sepatu Vans. Dimana pada Tabel 4.5 mayoritas total pengeluaran 

responden pada setiap pembelian sepatu Vans adalah Rp. 1.000.001,- 

hingga Rp 1.500.000.- . sedangkan untuk seri Oldskool dijual di kisaran 

harga Rp. 1.200.000,- hingga Rp. 1.400.000.- . 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Dengan menggunakan rentang skala pada penelitian ini, peneliti 

dapat menentukan macam kategori variabel-variabel tersebut. dari 15 

variabel dalam penelitian ini. Tabel 4.7 menunjukkan berbagai macam 
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hasil mulai dari rata-rata skor, total skor hingga kategori  jawaban yang 

didapat dari 150 responden terhadap 15 variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif 

No Variabel  Frekuensi Jawaban  Total 
Skor 

Rata-
Rata 

Kategori 

STS TS N S SS 

1. Harga yang 

Kompetitif 

0 4 29 47 70    

1 2 3 4 5 

 Total  0 8 87 188 350 633 4,2 Sangat 

Sesuai 

2. Desain yang Menarik 

 Desain warna 
selaras dengan 

outfit 

0 0 10 29 111    

1 2 3 4 5 

 Total 0 0 30 116 555 701 4,7  

 Desain 
model bisa 

digunakan 

segala 
gender. 

0 0 6 32 112   
 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 Total 0 0 18 128 560 706 4,7  

 Desain 
upper 

simpel 

0 2 11 58 79    

1 2 3 4 5 

 Total 0 4 33 232 395 664 4,4  

 Total 

Keseluruhan 

2.071  4,6 Sangat 

Sesuai 

3. Material yang baik 

 Material 
outsole yang 

kuat. 

0 3 21 36 90    

1 2 3 4 5 

 Total 0 6 63 144 450 663 4,4  

 Material 

insole yang 
tidak keras. 

1 5 18 46 80    

1 2 3 4 5 

 Total 1 10 54 184 400 649 4,3  

 menggunakan 

canvas dan 

suede 
berkualitas di 

upper-nya 

0 5 22 79 44    

1 2 3 4 5 
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 Total 0 10 66 316 220 612 4,1  

 Total 

Keseluruhan 

1.924  4,3 Sangat 

Sesuai 

4. Adanya seri 

kolaborasi 

6 26 25 51 42    

1 2 3 4 5 

 Total 6 52 75 204 210 547 3,7 Sesuai  

5. Nyaman 

digunakan 

jalan –jalan 

2 0 15 43 90    

1 2 3 4 5 

 Total 2 0 45 172 450 669 4,5 Sangat 

Sesuai 

6. Menambah 

keren 

penampilan 

0 2 12 42 94    

1 2 3 4 5 

 Total 0 4 36 168 470 678 4,5 Sangat 

Sesuai 

7. Mudah 

ditemukan di 

online shop 

3 5 12 37 93    

1 2 3 4 5 

 Total 3 10 36 148 465 662 4,4 Sangat 

Sesuai  

8. Adanya 

program 

diskon 

17 25 38 42 28    

1 2 3 4 5 

 Total 17 50 114 156 75 412 2,8 Netral 

9. Keawetan 

dan tahan 

lama 

0 5 21 42 82    

1 2 3 4 5 

 Total 0 10 63 168 410 651 4,3 Sangat 

Sesuai 

10. Rekomendasi 

dari teman 

10 19 44 55 22    

1 2 3 4 5 

 Total 10 38 132 220 110 510 3,4 Sesuai 

11. Hanya karena 

ingin 

6 

1 

5 

2 

29 

3 

71 

4 

39 

5 

   

 Total 6 10 87 284 195 582 3,9 Sesuai 

12. Brand 

ambassador 

menjadi 

idola 

25 41 30 26 28    

1 2 3 4 5 

 Total 25 82 90 104 140 441 2,9 Netral 

13. Merek yang 

sudah 

terkenal 

4 19 29 58 40    

1 2 3 4 5 

 Total 4 38 87 232 200 561 3,7 Sesuai 

14. 4 12 31 45 58    
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Pelanggan 

loyal 

1 2 3 4 5 

 Total 4 24 93 180 290 591 3,9 Sesuai 

15. Harga jual 

stabil 

4 9 35 64 38    

1 2 3 4 5 

 Total 4 18 105 256 190 573 3,8 Sesuai 

Sumber: Data Primer (2018) 

a. Tanggapan responden harga yang kompetitif  

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans memiliki harga yang kompetitif. Karena hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel harga yang 

kompetitif yang sebesar 4,2. Skor menunjukkan bahwa responden 

merasa sangat sesuai dengan harga kompetitif yang ditawarkan oleh 

sepatu Vans sehingga masuk kategori sangat sesuai.   

 

b. Tanggapan responden terhadap desain yang menarik 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans memiliki desain yang menarik. Karena hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel desain yang 

menarik sebesar 4,6. Skor menunjukkan bahwa responden merasa 

sangat sesuai dengan desain menarik yang ditawarkan oleh sepatu 

Vans mulai dari desain warna, model, dan upper sehingga masuk 

kategori sangat sesuai.   

  

c. Tanggapan responden terhadap material yang baik 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans memiliki material yang baik. Karena hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel material yang baik sebesar 

4,3. Skor menunjukkan bahwa responden merasa sangat sesuai dengan 

material sepatu yang ditawarkan oleh sepatu Vans mulai dari outsole 

yang kuat, insole yang tidak keras, hingga bahan upper yang baik 

sehingga variabel ini masuk kategori sangat sesuai.    
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d. Tanggapan responden terhadap adanya seri kolaborasi  

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai apabila 

sepatu Vans dibeli karena adanya seri kolaborasi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil rata-rata skor variabel adanya seri kolaborasi sebesar 

3,7. Skor menunjukkan bahwa responden merasa sesuai apabila 

responden membeli sepatu Vans karena adanya seri kolaborasi yang 

dikeluarkan oleh Vans, Sehingga variabel ini masuk kategori sesuai.    

 

e. Tanggapan responden terhadap nyaman digunakan jalan-jalan 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans dibeli karena nyaman digunakan saat jalan-jalan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel nyaman 

digunakan jalan-jalan sebesar 4,5. Skor menunjukkan bahwa responden 

merasa sangat sesuai apabila responden membeli sepatu Vans karena 

sepatu tersebut nyaman saat digunakan untuk berjalan-jalan, Sehingga 

variabel ini masuk kategori sangat sesuai.    

 

f. Tanggapan responden terhadap menambah keren penampilan 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans dibeli karena menambah keren penampilan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel menambah keren 

penampilan sebesar 4,5. Skor menunjukkan bahwa responden merasa 

sangat sesuai apabila responden membeli sepatu Vans karena sepatu 

dapat menambah keren dalam berpenampilan, Sehingga variabel ini 

masuk kategori sangat sesuai.    

 

g. Tanggapan responden terhadap mudah ditemukan di online shop 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans dibeli karena mudah ditemukan di online shop. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel mudah ditemukan 

di online shop sebesar 4,4. Skor menunjukkan bahwa responden merasa 



56 

 

sangat sesuai apabila responden membeli sepatu Vans karena 

kemudahan yang didapat responden dalam mencari dan membeli sepatu 

Vans di online shop, Sehingga variabel ini masuk kategori sangat 

sesuai.    

 

h. Tanggapan responden terhadap adanya program diskon 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan netral oleh 

pernyataan bahwa pembelian sepatu Vans didasarkan karena adanya 

program diskon, hasil rata-rata skor pada variabel adanya program 

diskon hanya sebesar 2,8. Dapat dikatakan tidak semua responden yang 

membeli sepatu Vans didasarkan pada program diskon yang tersedia, 

Sehingga variabel ini masuk dalam kategori netral.  

 

i. Tanggapan responden terhadap keawetan dan tahan lama 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sangat sesuai 

apabila sepatu Vans dibeli karena keawetan dan tahan lama. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel keawetan dan 

tahan lama sebesar 4,3. Skor menunjukkan bahwa responden merasa 

sangat sesuai apabila responden membeli sepatu Vans karena keawetan 

dan daya tahan sepatu Vans saat digunakan, Sehingga variabel ini 

masuk kategori sangat sesuai.   

.  

j. Tanggapan responden terhadap rekomendasi dari teman 

  Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai 

apabila sepatu Vans dibeli karena rekomendasi dari teman.  Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel adanya seri kolaborasi 

sebesar 3,4. Skor menunjukkan bahwa responden merasa sesuai apabila 

responden membeli sepatu Vans karena mendapat rekomendasi dari 

temannya, Sehingga variabel ini masuk kategori sesuai. 

 

k. Tanggapan responden terhadap hanya karena ingin 
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Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai apabila 

sepatu Vans dibeli karena hanya ingin. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil rata-rata skor variabel adanya seri kolaborasi sebesar 3,9. Skor 

menunjukkan bahwa responden merasa sesuai apabila responden 

membeli sepatu Vans karena adanya rasa ingin yang muncul untuk 

melakukan pembelian, Sehingga variabel ini masuk kategori sesuai. 

 

l. Tanggapan responden terhadap brand ambassador menjadi idola 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan netral oleh 

pernyataan bahwa pembelian sepatu Vans didasarkan karena brand 

ambassador yang menjadi idola, hasil rata-rata skor pada variabel 

brand ambassador yang menjadi idola hanya sebesar 2,9. Dapat 

dikatakan tidak semua responden yang membeli sepatu Vans 

didasarkan pada idolanya yang menjadi brand ambassador sepatu 

Vans, sehingga variabel ini masuk dalam kategori netral.  

 

m. Tanggapan responden terhadap merek yang sudah terkenal  

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai apabila 

sepatu Vans dibeli karena merek yang sudah terkenal.  Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel merek yang sudah terkenal 

sebesar 3,7. Skor menunjukkan bahwa responden merasa sesuai apabila 

responden membeli sepatu Vans karena sepatu tersebut yang sudah 

dikenal oleh banyak orang, Sehingga variabel ini masuk kategori sesuai. 

 

n. Tanggapan responden terhadap pelanggan yang loyal 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai apabila 

sepatu Vans dibeli karena merupakan pelanggan yang loyal.  Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata skor variabel adanya seri 

kolaborasi sebesar 3,9. Skor menunjukkan bahwa responden merasa 

sesuai apabila responden membeli sepatu Vans karena telah menjadi 
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pelanggan yang loyal terhadap produk sepatu Vans, Sehingga variabel 

ini masuk kategori sesuai. 

 

o. Tanggapan responden terhadap harga jual stabil 

Dari hasil yang didapat, responden menyatakan jika sesuai apabila 

sepatu Vans dibeli karena harga jual stabil.  Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil rata-rata skor variabel harga jual stabil sebesar 3,8. Skor 

menunjukkan bahwa responden merasa sesuai apabila responden 

membeli sepatu Vans karena harga jual sepatu tersebut yang stabil tidak 

mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan, Sehingga 

variabel ini masuk kategori sesuai. 

4.3  Analisis Faktor 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu program IBM 

SPSS Statistics Versi 23 untuk mengolah data analisis faktor yang telah 

di dapat. 

4.3.1 Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Barlett’s Test 

Berikut merupakan hasil dari uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan 

Bartlett’s Test. 

 Tabel 4.10 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

 

 Sumber: data primer (2018) 

Dari data pada Tabel 4.7 terlihat bahwa  nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) adalah 0,846 dimana itu berarti nilai KMO lebih besar dari 0,5 dan 

pada bartlett’s Test nilai signifikansi-nya berada jauh dibawah 0,05 yaitu 

0,000. Itu artinya variabel – variabel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,846 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 816,635 

Df 105 

Sig. ,000 
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4.3.2 Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Pada uji MSA, nilai MSA dari setiap variabel didapatkan 

dengan melihat susunan angka korelasi yang bertanda ‘a’ dengan 

membentuk sebuah garis diagonal dari kiri atas menuju ke kanan 

bawah pada tabel Anti Image. Angka tersebut menunjukann besaran 

nilai MSA dari setiap variabel yang ada. Berikut tercantum tabel 

Measure of Sampling Adequacy (MSA).  

Tabel 4.11 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

 Sumber: Data Primer (2018) 

No Variabel Nilai MSA 

1 Harga yang kompetitif 0,854 

2 Desain sepatu yang menarik 0,872 

3 Material sepatu yang baik 0,876 

4 Adanya seri kolaborasi 0,671 

5 Nyaman digunakan 0,873 

6 Menambah keren penampilan 0,880 

7 Mudah ditemukan di online 

shop 

0,875 

8 Adanya program diskon 0,766 

9 Keawetan/tahan lama 0,895 

10 Rekomendasi teman 0,745 

11 Hanya karena ingin 0,622 

12 Brand ambassador yang 

menjadi idola 

0,725 

13 Merek yang sudah terkenal 0,772 

14 Pelanggan loyal 0,816 

15 Harga jual stabil 0,873 
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Berdasarkan hasil yang didapatkan dari uji MSA pada Tabel 4.8. Semua 

faktor yang ada pada tabel dapat dianalisis lebih lanjut dikarenakan 15 variabel 

tersebut mempunyai nilai yang berada di atas 0,5. Dengan variabel terendah 

yaitu variabel hanya karena ingin dengan nilai 0,622 dan variabel tertinggi 

yaitu variabel keawetan/tahan lama dengan nilai 0,895. Dengan hasil tersebut 

artinya keseluruhan variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. 

4.3.3 Communalities 

Communalities merupakan jumlah varians dari suatu variabel mula 

– mula yang dapat dijelaskan dengan faktor – faktor yang ada (Santoso, 

2015). Semakin tinggi nilai communalities suatu variabel maka akan 

semakin erat hubungannya dengan faktor-faktor yang terbentuk. 

Apabila sebaliknya maka hubungannya akan semakin lemah. Berikut 

hasil communalities pada penelitian ini: 

Tabel 4.12 

Communalities 

No Variabel Initial Extraction 

1 Harga yang kompetitif 1 0,708 

2 Desain sepatu yang menarik 1 0,570 

3 Material Ssepatu yang baik 1 0,721 

4 Adanya seri kolaborasi 1 0,699 

5 Nyaman digunakan 1 0,672 

6 Menambah keren penampilan 1 0,507 

7 Mudah ditemukan di online shop 1 0,579 

8 Adanya program diskon 1 0,673 

9 Keawetan tahan lama 1 0,598 

10 Rekomendasi teman 1 0,731 

11 Hanya karena ingin 1 0,245 

12 Brand ambassador yang menjadi idola 1 0,592 

13 Merek yang sudah terkenal 1 0,511 
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14 Pelanggan loyal 1 0,718 

15 Harga jual stabil 1 0,673 

 Sumber: Data primer (2018) 

Berdasarkan tabel communalitites di atas, dapat dilihat bahwa 

variabel hanya karena ingin menjadi variabel dengan nilai 

communalities tertinggi yaitu  sebesar (0,731). Angka tersebut 

menunjukkan bahwa sebesar 73,1% varians dari variabel rekomendasi 

teman dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Sedangkan variabel 

dengan nilai communalities terendah adalah variabel hanya karena 

ingin dengan angka (0,245). Itu artinya hanya sebesar 24,5% varians 

dari variabel hanya karena ingin yang dapat dijelaskan oleh berbagai 

faktor yang terbentuk.  

4.3.4  Menentukan jumlah faktor 

Tabel 4.13 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total  % of 

variance  

Cumula

tive % 

Total % of 

variance 

Cumula

tive % 

Total  % of 

variance 

Cumula

tive % 

1 5,236 34,906 34,906 5,236 34,906 34,906 4,083 27,223 27,223 

2 1,588 10,857 45,493 1,588 10,587 45,493 2,275 15,169 42,392 

3 1,240 8,265 53,758 1,240 8,265 53,758 1,582 10,546 52,938 

4 1,133 7,556 61,314 1,133 7,556 61,314 1,256 8,376 61,214 

5 0,994 6,628 67,943       

6 0,892 5,947 73,889       

7 0,696 4,639 78,528       

8 0,633 4,221 82,749       

9 0,520 3,468 86,218       

10 0,491 3,275 89,492       

11 0,416 2,775 92,268       



62 

 

Sumber: Data Primer (2018) 

Pada penelitian ini, digunakan metode Principal Component 

analysis untuk menentukan faktor yang terbentuk. Untuk mengetahui 

perincian faktor, dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tabel 

extraction sum of squared loadings, dimana nilai eigenvalue- nya harus 

lebih besar atau sama dengan 1 (satu). Hal tersebut dapat menunujukkan 

seberapa banyak faktor yang masuk dalam penelitian ini.  

Dengan kriteria tersebut maka diperoleh sebanyak empat faktor 

yang terpilih pada tabel dan memberikan sumbangan sebesar 61,314% 

kumulatif varians. Itu artinya bahwa 4 faktor yang terbentuk pada tabel 

diatas dapat menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi 

mahasiswa di Kota Semarang membeli sepatu Vans. 

4.3.5  Scree Plot 

Berikut merupakan output grafik scree plot yang diperoleh dari 

hasil uji menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 23:  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 0,346 2,309 94,576       

13 0,286 1,906 96,482       

14 0,281 1,875 98,357       

15 0,246 1,643 100,00       

Extraction method: Principal Component Analysis 
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Gambar 4.1 : Scree Plot 

 
 Sumber: data primer (2018) 

 

Dapat dilihat dari grafik scree plot diatas yang menunjukkan 

berapa banyak faktor yang terbentuk dalam sebuah grafik. Berdasarkan 

grafik di atas dapat dilihat bahwa arah garis menunjukkan menurun 

tajam dari faktor 1 ke faktor 2. Lalu arah garis masih terlihat menurun 

pada faktor ke 2 menuju kepada faktor ke 4. Namun dapat diperhatikan 

pada faktor ke 4 menuju ke faktor ke 5 terlihat telah melewati batas nilai 

eigenvalues yaitu satu pada sumbu Y. Itu artinya, empat faktor yang 

terbentuk dinilai sudah paling optimal guna merangkul 15 variabel yang 

ada penelitian ini.  

 

4.3.6 Component Matrix 

Berikut merupakah hasil output component matrix menggunakan 

IBM SPSS Statistics Versi 23:  
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Tabel 4.14 

Component Matrix 

Variabel Component  

1 2 3 4 

Harga kompetitif 0,709 -0,368 -0,001 -0,264 

Desain sepatu yang menarik 0,649 -0,363 0,115 0,066 

Material sepatu yang baik 0,781 -0,271 0,096 0,172 

Adanya seri kolaborasi 0,202 0,156 0,553 0,573 

Nyaman digunakan 0,675 -0,392 -0,119 0,221 

Menambah keren penampilan 0,693 0,098 0,118 -0,059 

Mudah ditemukan di online shop 0,747 0,131 -0,061 -0,002 

Adanya program diskon 0,365 0,401 -0,288 0,544 

Keawetan/tahan lama 0,725 -0,254 -0,050 0,069 

Rekomendasi teman 0,416 0,186 -0,704 0,166 

Hanya karena ingin 0,214 0,414 -0,115 0,118 

Brand ambassador menjadi idola 0,336 0,539 0,434 -0,009 

Merek sudah terkenal 0,345 0,485 -0,150 -0,366 

Pelanggan loyal 0,706 0,228 0,267 -0,310 

Harga jual stabil  0,748 0,183 -0,054 -0,278 

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

a. Rotation converged in 8 iterations 

Sumber: Data Primer (2018) 

Dari tabel di atas terlihat besaran distribusi ke 15 variabel tersebut 

pada empat faktor yang terbentuk yang dilihat dari nilai factor loading. 

Factor loading menunjukkan besaran korelasi antara suatu variabel 

dengan total faktor-faktor yang terbentuk. namun terlihat di atas 

terdapat variabel yang belum jelas dimana hal tersebut dapat dilihat dari 

tidak adanya nilai factor loading terbesar pada faktor ke 3 sehingga 

menimbulkan ketidak jelasan perbedaan antar variabel. maka akan 

dilakukan rotasi agar semakin jelas perbedaan antara sebuah variabel 

akan masuk ke faktor 1, faktor 2, faktor 3, atau faktor 4.   
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4.3.7 Rotated Component Matrix  

Berikut merupakah hasil output rotated component matrix 

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 23:  

Tabel 4.15 

Rotated Component Matrix 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Primer (2018) 

 

Hasil uji yang ada, tabel di atas menunjukan Rotated 

Component Matrix pada penelitian. Berikut merupakan hasil 

penggelompokan variabel-variabel yang ada ke dalam faktor yang 

terbentuk dengan hasil rotasi yang telah dilakukan: 

a. Faktor 1  

Variabel Component  

1 2 3 4 

Harga kompetitif X1 0,770 0,255 -0,121 -0,187 

Desain sepatu yang menarik X2 0,745 0,066 -0,032 0,099 

Material sepatu yang baik X3 0,811 0,124 0,116 0,185 

Adanya seri kolaborasi X4 0,133 -0,016 0,080 0,821 

Nyaman digunakan X5 0,793 -0,074 0,196 0,017 

Menambah keren penampilan X6 0,516 0,453 0,127 0,141 

Mudah ditemukan di online shop 

X7 

0,544 0,433 0,303 0,058 

Adanya program diskon X8 0,119 0,068 0,766 0,259 

Keawetan / tahan lama X9 0,746 0,138 0,148 0,012 

Rekomendasi teman X10 0,246 0,086 0,744 -0,331 

Hanya karena ingin X11 -0,045 0,279 0,390 0,111 

Brand ambassador menjadi idola 

X12  

-0,017 0,598 0,059 0,480 

Merek sudah terkenal X13  -0,015 0,654 0,222 -0,185 

Pelanggan loyal X14 0,436 0,714 -0,040 0,128 

Harga jual stabil  X15 0,495 0,623 0,175 -0,096 

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

a. Rotation converged in 8 iterations 
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Faktor pertama terdiri dari Harga Kompetitif (X1), Desain 

Sepatu yang Menarik (X2), Material Sepatu yang Baik (X3), 

Nyaman Digunakan (X5), Menambah Keren Penampilan 

(X6), Mudah Ditemukan di Online Shop (X7) dan Keawetan 

/ Tahan Lama (X9). Apabila dilihat dari nilai loading-nya 

maka variabel Nyaman Digunakan (X5) yaitu 0,793 yang 

paling berperan mempengaruhi Mahasiswa di Kota 

Semarang dalam membeli Sepatu Vans.  

b. Faktor 2 

Faktor kedua terdiri dari Brand Ambassador menjadi idola 

(X12) Merek sudah Terkenal (X13), Pelanggan Loyal (X14) 

dan Harga Jual Sepatu (X15). Apabila dilihat dari nilai 

loading-nya maka variabel Pelanggan Loyal (X14) yaitu 

sebesar 0,714 yang paling berperan mempengaruhi 

mahasiswa di Kota Semarang dalam membeli Sepatu Vans.  

c. Faktor 3 

Faktor ketiga terdiri dari Adanya Program Diskon (X8), 

Rekomendasi Teman (X10) dan Hanya karena Ingin (X11). 

Apabila dilihat dari nilai loading-nya maka variabel Adanya 

Program Diskon (X8) yaitu 0,766 yang paling berperan 

mempengaruhi mahasiswa di Kota Semarang dalam membeli 

Sepatu Vans. 

d. Faktor 4  

Faktor keempat terdiri dari Adanya Seri Kolaborasi (X4) 

dengan nilai loading sebesar 0,821 yang berperan 

mempengaruhi mahasiswa di Kota Semarang dalam membeli 

Sepatu Vans. 
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4.3.8 Penamaan Faktor 

Tabel 4.16 

Penamaan Faktor 

 

 Sumber: Data Primer (2018) 

 

a. Faktor pertama: 

Faktor pertama terdiri dari variabel Harga Kompetitif, Desain 

Sepatu yang Menarik, Material Sepatu yang Baik, Nyaman 

digunakan, Menambah Keren Penampilan, Mudah ditemukan 

di Online Shop dan Keawetan / Tahan Lama sehingga 

pemberian nama dengan gambaran semua variabel tersebut 

adalah Kualitas Produk karena mewakili secara keseluruhan. 

b. Faktor Kedua:  

No Variabel yang 

membentuk faktor  

Loading  Component  Nama 

faktor  

Presentage 

of 
variance  

1 

2 
 

3 

4 

5 
 

6 

 
7 

Harga kompetitif 

Desain sepatu 
menarik 

Material sepatu baik 

Nyaman digunakan 

Menambah keren 
penampilan 

Mudah ditemukan 

dionline shop 
Keawetan/tahan 

lama 

0,770 

0,745 
 

0,811 

0,793 

0,516 
 

0,544 

 
0,746 

 

 
 

Faktor 1 

 

 
 

Kualitas 

produk 

 

 
 

34,906 

1 

 
2 

3 

4 

Brand ambassador 

menjadi idola 
Merek sudah terkenal 

Pelanggan loyal 

Harga jual stabil 

0,598 

 
0,654 

0,714 

0,623 

 

Faktor 2 

 

Brand 
Image 

 

10,857 

1 

 

2 

3 

Adanya program 

diskon  

Rekomendasi teman  

Hanya karena ingin 

0,766 

 

0,744 

0,390 

 

Faktor 3 

 

Daya 

minat 

 

8,265 

1 Adanya seri 

kolaborasi  

0,821 Faktor 4  Kolaborasi 

Merek 

7,556 
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Faktor kedua terdiri dari variabel Brand Ambassador menjadi 

Idola, Merek yang Sudah Terkenal, Pelanggan Loyal dan 

Harga Jual Stabil. Pemberian nama faktor yang dapat 

menggambarkan keseluruhan variabel yang masuk dalam 

faktor kedua adalah Brand Image.  

c. Faktor Ketiga: 

Faktor ketiga terdiri dari variabel adanya program diskon, 

rekomendasi teman dan hanya karena ingin. Pemberian nama 

dengan gambaran semua variabel tersebut adalah Daya Minat. 

d. Faktor keempat: 

Faktor keempat dinamakan dengan faktor Kolaborasi Merek 

karena dalam faktor ini hanya terdapat satu variabel yaitu 

Adanya Seri Kolaborasi.  

 

Dari tabel di atas didapatkan hasil penamaan pada total empat 

faktor yang ada pada penelitian ini. Faktor pertama terdiri dari tujuh 

variabel menggunakan nama faktor kualitas produk dengan presentage 

of variance tertinggi sebesar 34,906 yang menandakan faktor kualitas 

produk menjadi faktor terbesar di dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian sepatu Vans oleh mahasiswa di Kota Semarang. menurut 

saya dikarenakan faktor-faktor tersebut mengandung variabel-variabel 

yang dianggap sesuai dengan fungsi serta kemudahan pencarian yang 

dirasakan oleh responden terhadap penggunaan sepatu Vans seperti 

material sepatu yang baik, desain sepatu yang menarik, nyaman untuk 

digunakan, harga yang kompetitif, menambah keren dalam 

berpenampilan, keawetan-nya, serta kemudahan pencarian produk di 

online shop. Pada faktor kedua yang terdiri dari 4 variabel atas 

pertimbangan dengan yang lebih ahli dalam hal ini dosen pembimbing 

memutuskan menggunakan nama faktor Brand Image  dengan nilai  

presentage of variance sebesar 10,857. Pada faktor ketiga yang terdiri 

dari 3 variabel menggunakan nama faktor daya minat dengan total 
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presentage of variance 8,265. Dan faktor ke empat yang terdiri dari 

hanya 1 variabel dengan menggunakan nama faktor kolaborasi merek 

yang memiliki presentage of variance terkecil sebesar 7,556. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya responden yang menilai 

bahwa kolaborasi antara merek Vans dengan merek lain bukan 

merupakan alasan utama dibalik responden memutuskan membeli 

sepatu Vans. Sehingga dapat dikatakan hanya beberapa responden yang 

menilai bahwa kolaborasi merek menjadi alasan utama mereka dalam 

membeli sepatu Vans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


