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BAB III 

METODE DAN PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 

 Objek yang akan diteliti adalah variabel bauran pemasaran (X), citra Merek 

(Y1) dan minat beli (Y2) dari sepatu lokal ternama yaitu Piero. Lokasi penelitian 

akan dilakukan pada followers akun Instagram dari @piero_jateng_diy. Hal ini 

dikarenakan @piero_jateng_diy adalah salah satu akun sosial media di Instagram 

yang ditujukan untuk menghimpun masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan 

sepatu Piero dan akun ini salah satu akun yang masih terbilang aktif berkegiatan 

seperti posting foto terbaru. 

 

gambar 3. 1 

Akun Instagram @piero_jateng_diy 

 

Sumber: https://www.instagram.com/piero_jateng_diy, diakes pada 27 Maret 2019 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 

 Menurut Uma Sekaran (2003) populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Pada penelitian ini 

populasi yang digunakan adalah followers/pengikut dari akun Instagram 

https://www.instagram.com/piero_jateng_diy
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@piero_jateng_diy. Berdasarkan teori Uma Sekaran (2003) memberikan acuan 

dalam menentukan sampel sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah yang paling sesuai 

dengan kebanyakan penelitian. 

2. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya 10x lebih besar dari variabel penelitian yang digunakan. 

Sampel pada penelitian ini mengacu pada poin tersebut karena penelitian ini 

adalah penelitian multivariate ukuran sampelnya akan dikalikan dengan jumlah 

variabel yang digunakan yaitu sebesar 10 x 3 variabel = 30 sampel, dimana ukuran 

sampel tersebut sesuai dengan acuan pertama karena lebih dari 30 dan kurang dari 

500 sampel. 

 Teknik sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

teknik non probability sampling, karena calon responden yang digunakan pada 

penelitian ini memiliki peluang yang sama sebagai sampel. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pada penelitian ini 

memberikan batasan khusus atau syarat tertentu dalam mengambil sampel. Syarat 

yang digunakan untuk menjadi batasan khusus tersebut adalah sampel yang 

menggunakan sepatu Piero, salah satu followers Instagram dari @piero_jateng_diy 

dan sebagai bukti bahwa responden menggunakan sepatu Piero dengan peneliti 

memberikan kuesoner kepada akun yang telah di repost fotonya oleh akun  

@piero_jateng_diy. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 

 Jenis dan sumber data pada penelitian ini berupa data primer, dimana 

peneliti langsung mencari data ke sumber yang terkait tanpa melalui perantara. Hal 

ini selaras dengan Uma Sekaran (2003) data primer adalah data yang mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 
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variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer dikumpulkan secara khusus 

untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah metode survei dengan menyebarkan angket atau kuesioner digital (Google 

form) yang berisikan pernyataan yang terkait dengan penelitian ini yang diberikan 

melalui fitur direct message Instagram kepada responden yang menggunakan 

sepatu Piero yang mengikuti dan salah satu followers yang fotonya telah di repost 

oleh akun Instagram @piero_jateng_diy  

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 

3.4.1 Validitas 

 

 Menurut Imam Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner bisa dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu sebuah 

progam statistik yaitu SPSS 23 untuk uji validitas. 

 Sebuah item kuesioner dapat dikatakan valid jika r hitung > r tabel dengan 

tingkat signifikan dibawah sebesar 5% atau 0.05, hal ini jika berlaku pada 

sebaliknya jika r hitung < r tabel dan tingkat signifikan lebih dari 5% atau lebih dari 

0.05 maka item kuesioner tersebut bisa dikatakan tidak valid. 
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Berikut hasil uji validitas pada setiap variabel : 

Tabel 3. 1 

Uji Validitas Bauran Pemasaran 

No Indikator Sig 
Koefisien 

korelasi 
R tabel Keterangan 

1 Pernyataan 1 0.013 0.447 0.349 valid 

2 Pernyataan 2 0.003 0.517 0.349 valid 

3 Pernyataan 3 0 0.905 0.349 valid 

4 Pernyataan 4 0.002 0.546 0.349 valid 

5 Pernyataan 5 0.012 0.451 0.349 valid 

6 Pernyataan 6 0 0.89 0.349 valid 

7 Pernyataan 7 0.004 0.515 0.349 valid 

8 Pernyataan 8 0.011 0.457 0.349 valid 

9 Pernyataan 9 0.008 0.474 0.349 valid 

10 
Pernyataan 

10 
0 0.647 0.349 valid 

11 
Pernyataan 

11 
0.027 0.403 0.349 valid 

12 
Pernyataan 

12 
0 0.905 0.349 valid 

Sumber: data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel hasil uji validitas item kuesioner pada variabel bauran 

pemasaran yang berjumlah n=30 dengan r tabel sebesar 0.349 menunjukan bahwa 

variabel bauran pemasaran valid karena setiap item kuesioner memeliki r hitung 

lebih dari 0.349 dan tingkat signifikan di bawah 0.05. 

Tabel 3. 2  

Uji Validitas Citra Merek 

No Indikator sig 
Koefisien 

korelasi 
R tabel Keterangan 

1 Pernyataan 1 0 0.843 0.349 valid 

2 Pernyataan 2 0.048 0.364 0.349 valid 

3 Pernyataan 3 0.006 0.49 0.349 valid 

4 Pernyataan 4 0 0.879 0.349 valid 

5 Pernyataan 5 0 0.89 0.349 valid 

Sumber: data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel hasil uji validitas item kuesioner pada variabel citra merek yang 

berjumlah n=30 dengan r tabel sebesar 0.349 menunjukan bahwa variabel bauran 

pemasaran valid karena setiap item kuesioner memeliki r hitung lebih dari 0.349 

dan tingkat signifikan di bawah 0.05. 

Tabel 3. 3 

Uji Validitas Minat Beli 

No Indikator Sigi 
Koefisien 

korelasi 
R tabel Keterangan 

1 Pernyataan 1 0.006 0.49 0.349 valid 

2 Pernyataan 2 0 0.904 0.349 valid 

3 Pernyataan 3 0 0.894 0.349 valid 

4 Pernyataan 4 0.006 0.494 0.349 valid 

5 Pernyataan 5 0.002 0.537 0.349 valid 

Sumber: data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas item kuesioner pada variabel citra 

merek yang berjumlah n=30 dengan r tabel sebesar 0.349 menunjukan bahwa 

variabel bauran pemasaran valid karena setiap item kuesioner memeliki r hitung 

lebih dari 0.349 dan tingkat signifikan di bawah 0.05. 

3.4.2 Reliabilitas 

 

 Menurut Imam Ghozali (2016) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen kuesioner 

yang dianggap reliabel jika memiliki cronbach alpha > 0.70.  
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Berikut hasil uji reliabilitas dari penelitian ini : 

Tabel 3. 4 

Uji Reliabilitas 

No Variabel 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Cut 

of 

Value 

Keterangan 

1 
bauran pemasaran (12 

item) 
0.846  0,70 Reliabel 

2 citra merek ( 5 Item ) 0.737  0,70 Reliabel 

3 Minat Beli ( 5 Item) 0,716  0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

3.5 Alat Analisis Data 

 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

 

 Menurut Uma Sekaran (2003) analisis deskriptif dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan 

meringkas tanggapan pernyataan yang dipilih responden terkait variabel bauran 

pemasaran, citra merek, dan minat beli. 

 Angka dari pernyataan yang dipilih oleh responden akan dengan membuat 

rata rata tanggapan dan membuatnya kategori sesuai dengan skala likert jika rata 

rata tanggapan sama dengan : 

1-1.99 = sangat tidak setuju 

2-2.99 = tidak setuju 

3-3.99 = netral 

4-4.99 = setuju 

5  = sangat setuju 

 

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan anlisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan 
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keterkaitan antara variabel variabel independen yang digunakan terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini mengunakan analisis regresi linear berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran dan citra merek terhadap variabel 

dependen minat beli yang membentuk rumus sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

α = konstanta 

β = koefisien regresi 

Y = minat beli 

X1 = bauran pemasaran 

X2 = citra merek 

e  = eror 

3.6 Uji Hipotesis 

 

3.6.1. Koefisien Determinasi (R2) 

 

 Menurut Imam Ghozali (2016) koefisien determinasi merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien 

determinasi yang mendekati 0 atau sama dengan 0 memiliki kemampuan variabel 

–variabel independen yang minim dalam menjelaskan variabel dependen. Hal ini 

juga terjadi sebaliknya dimana nilai koefisien semakin mendekati 1 atau sama 

dengan 1 yang menandakan bahwa variabel independen yang digunakan dapat 

menjelaskan dengan baik dan memberikan informasi yang tepat terhadap variabel 

dependen yang digunakan. 
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Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T dan uji 

F yang dijelaskan di bawah ini sebagai berikut: 

3.6.2. Uji t  

 

 Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel 

dependen dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai 

t hitung lebih besar daripada nilai t tabel maka hipotesis yang dibuat dapat diterima 

atau variabel independen secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel 

dependen yang diuji, dan jika signifikansi dari variabel independen lebih kecil 

daripada 0,05 maka variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan. 

3.6.3. Uji F 

 

 Uji statistik F digunakan untuk menguji variabel secara simultan untuk 

melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen hal ini dapat dilihat pada tabel 

anova. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat satu atau lebih variabel independen yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen, dan juga F hitung > dari F tabel  hipotesis 

diterima karena memberikan sebuah pengaruh terhadap variabel dependen. 

3.7 Uji Analisis Jalur 

 

 Analisis jalur adalah pengembangan dari analisis regresi berganda. Analisis 

jalur digunakan untuk menentukan pola antar variabel independen, mediator dan 

variabel dependen dan menaksir penggunaan analisis regresi dalam hubungan 

kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 

3.7.1 Uji Sobel 

 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). Menurut Imam 

Ghozali (2016) uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak 
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langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel 

intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara 

mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c 

–c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c’ 

adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error 

koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standard error pengaruh tidak 

langsung (indirect effect) Sab dihitung dengan rumus dibawah ini :  

Sab = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Dalam uji signifikansi pengaruh tidak langsung variabel, maka perlu untuk 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

t = 
ab

Sab
 

Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan adanya 

pengaruh dari variabel mediasi. 

  


