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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pada Batik semarang 16, 

Desa Sumberejo RT 02 RW 05, Meteseh, Tembalang, Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Batik semarang 16. 

Sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu 

pemilihan sampel dengan criteria tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria yang 

digunakan adalah konsumen yang telah membeli. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 50 orang konsumen Batik semarang 16 konsumen Batik semarang 

16. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

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

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan 

kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut 

berupa persepsi atau tanggapan responden (Sugiyono, 2013). Data primer 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan 50 orang konsumen Batik 

semarang 16. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner 

kepada konsumen Batik 16 Semarang dengan menggunakan skala Likert. 

3.5 Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu   kuesioner  dikatakan  valid  atau  sahih  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).  

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas 

variabel r hitung r tabel Ket 

X1.1 0.471 0.278 Valid 

X1.2 0.525 0.278 Valid 

X1.3 0.626 0.278 Valid 

X2.1 0.575 0.278 Valid 

X2.2 0.609 0.278 Valid 

X2.3 0.528 0.278 Valid 

X3.1 0.746 0.278 Valid 

X3.2 0.735 0.278 Valid 

X3.3 0.810 0.278 Valid 

Y1 0.601 0.278 Valid 

Y2 0.598 0.278 Valid 

Y3 0.547 0.278 Valid 
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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. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Nilai 

setandarisasi 
Ket 

Citra Merek 0.717 0.6 Reliabel 

Kualitas Produk 0.742 0.6 Reliabel 

Harga 0.870 0.6 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian 0.752 0.6 Reliabel 

 

3.6. Teknik Analisis  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

dengan metode analisis regresi berganda. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

1. Mentabulasikan hasil jawaban kuesioner 

Tabulasi hasil jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan 

jawaban sesuai dengan skala pengukuran dengan melakukan scoring. 

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk 
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kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan skala Likert dengan lima 

kategori penilaian, yaitu: 

Sangat 

tidak 

setuju 

dengan 

pernyataan 

5 4 3 2 1 Sangat 

setuju 

dengan 

pernyataan 

 

2. Menghitung nilai indeks 

Untuk melakukan analisis deskripsi variable, maka dilakukan 

pembobotan dengan kriteria scoring seperti berikut (Ferdinand, 2014): 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3+3)+(F4x4)+(F5x5))/5 

  Jumlah kelas = k = 5 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 

interval=  

=   =  0,8 

Bobot nilai indeks: 

a. 1 – 1,80 : Sangat tidak setuju 

b. 1,81 – 2,61 : Tidak setuju 

c. 2,62 – 3,42 : Cukup setuju 

d. 3,43 – 4,23 : Setuju 

e. 4,24 – 5,04 : Sangat setuju 

3. Menghitung bobot jawaban masing-masing pertanyaan kuesioner 

4. Mendeskripsikan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan 

sesuai dengan bobot nilai indeks. 



21 
 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah 

linierdan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan 

dilakukanpengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Apabila terjadi korelasi, makadinamakan terdapat problem 

multikolinearitas (Ghozali, 2011).Model regresi yangbaik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adaatau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari (1) 

nilai tolerance dan lawannya (2)Variance Inflation Factor (VIF). kedua 

ukuran ini menunjukkan setiapvariabel bebas manakah yang dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel 

bebas yang terpilih yang tidakdijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, 

nilai tolerance yang rendah samadengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF 

= 1/Tolerance). Nilai cut off yangumum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilaitolerance <0,10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan 

dengan cara meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual 

sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan 
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tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel 

bebas > 0,05. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar 

analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen 

harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:147). 

Untuk menguji apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan metode grafik yang handal, guna menguji 

normalitas data yakni dengan melihat normal probability plot. Dasar 

pengambilan keputusan, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas, Jika data menyebar jauh di sekitar 

garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas . 

3.6.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Model regresi yang digunakan untuk melihat faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Persamaan regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 +  b2X2 +  b3X3 + e   

Keterangan:  

Y : Keputusan pembelian 

X1 : Citra merek 

X2  : Persepsi kualitas produk 

X3  : Harga 

a :  Konstanta 

b    :  Koefisien Regresi  

            e       : error   
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3.6.4. Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji T  

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah terdapat pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Kriteria penerimaan hipotesis : 

 Jika signifikansi > 0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. 

 Jika signifikansi < 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen  secara individu terhadap variabel dependen. 

3.6.4.2 Uji F 

Uji goodness of fit (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah model baik 

atau dapat dipergunakan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Kriteria hipotesis : 

 Jika signifikansi > 0,05, berarti model tidak baik atau tidak dapat 

dipergunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 Jika signifikansi < 0,05, berarti model baik atau dapat dipergunakan 

untuk memprediksi variabel dependen. 


