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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di store Converse yang berlokasi di Mall Olympic 

Garden Lantai 1 FF Nomor 44-45, Jalan Kawi Atas No.24, Kauman, Klojen, 

Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116. Penentuan tersebut 

dikarenakan lokasi merupakan store original Converse yang pertama di Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

untuk menjelaskan variabel dan pengaruh beberapa variabel serta untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian explanatory research 

(Darmawan, 2013). 

 

3.3 Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau subjek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pembeli dan pengguna sepatu convese di store Converse yang berlokasi 

di Mall Olympic Garden pada bulan Maret – April 2018. 
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3.4   Teknik penentuan sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Penentuan sampel dalam penelitian ini 

bersifat nonprobability sampling artinya kemungkinan atau peluang 

seseorang untuk menjadi anggota sampel tidak diketahui. Sehingga dilakukan 

pengambilan sampel dengan menggunakan jenis purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan penilaian tertentu. Penilaian tersebut yaitu 

pembeli dan pengguna produk sepatu dengan merk Converse di Kota Malang 

dengan usia 17 sampai 25 tahun. Menurut Roscoe (1975) dalam Widayat 

(2004) penentuan ukuran sampel sebaiknya berkisar antara 30 sampai 500. 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 150 

orang. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel  

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah variabel dependen yaitu 

brand image dan variabel independen yaitu kualitas produk, dan harga. 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan maka dibuat tabel untuk mengetahui 

definisi variabel, dimensi, indikator. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Definisi variabel
 

Dimensi
 

Indikator
 

Brand image adalah 

refleksi memori 

konsumen akan 

asosiasinya pada merek 

sepatu Converse 

a. Citra pembuat 

(corporate image) 

merupakan persepsi 

konsumen akan 

pembuat produk dan 

1) Merek sepatu 

Converse memiliki 

citra baik dibenak 

konsumen. 

2) Merek sepatu 
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memberikan tanggapan 

dari konsumen akan 

produk yang 

dihasilkan oleh 

perusahaan. 

Converse memiliki 

reputasi yang baik. 

b. Citra produk (product 

image) merupakan 

persepsi konsumen 

terhadap sepatu 

Converse yang terkait 

dengan atribut produk, 

manfaat dan jaminan 

yang diberikan. 

1) sepatu Converse 

memiliki kualitas 

yang bagus.

2) sepatu Converse 

memiliki keunikan 

dari produk yang lain.

c. Citra pemakai (user 

image) merupakan 

persepsi dari 

pelanggan yang sudah 

memakai sepatu 

Converse  yang 

menunjukkan selera 

pelanggan dalam 

pemakaian. 

1) Sepatu Converse 

dapat memberikan 

kepercayaan diri 

penggunanya.

2) Pemakai sepatu 

Converse 

memberikan presepsi 

informasi positif.

Kualitas produk adalah 

kemampuan sepatu 

Converse yang diberikan 

untuk memuaskan suatu 

keinginan dan kebutuhan 

konsumen berdasarkan 

fungsi sepatu Converse. 
 

a. Kinerja (performance) 

yaitu karakteristik 

operasi dasar dari 

sepatu Converse. 

1) sepatu Converse 

terbuat dari bahan 

yang berkualitas.

2) sepatu Converse 

memberikan 

kenyamanan saat 

digunakan.
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b. Fitur (features) yaitu  

Karakteristik 

pelengkap khusus yang 

bisa menambah 

pengalaman produk 

1) sepatu Converse 

memiliki banyak 

desain.

2) sepatu Converse dapat 

dibersihkann dengan 

mudah.

c. Konformasi 

(conformance) yaitu 

sejauh mana operasi 

dasar dari sepatu 

Converse memenuhi 

spesifikasi tertentu. 

1) sepatu Converse 

menyediakan produk 

yang sesuai dengan 

tekstur kaki.

2) sepatu Converse 

sesuai dengan 

standart dan kualitas 

yang ditetapkan

d. Daya tahan 

(durability) yaitu usia 

ekonomis sepatu 

Converse dilihat dari 

jumlah kegunaan yang 

diperoleh sebelum 

terjadi kerusakan dan 

keputusan untuk 

mengganti produk 

1) sepatu Converse 

dapat bertahan lebih 

dari 2 tahun.

2) Dapat dipakai di 

segala situasi.

e. Estetika (aesthetics) 

yaitu menyangkut 

penampilan sepatu 

Converse yang dapat 

menunjukkan 

keindahan produk. 

1) Penampilan sepatu 

Converse sesuai 

dengan gaya masa 

kini.

2) Tersedia pilihan 

warna.

f. Persepsi kualitas 

(perceived quality) 

yaitu kualitas yang 

dinilai berdasarkan 

reputasi sepatu 

Converse. 

1) sepatu Converse 

mempunyai kualitas 

yang terjamin.

2) sepatu Converse lebih 

baik dengan produk 

lain.

Harga adalah jumlah 

semua nilai yang 

diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan 

keuntungan dan 

kelayakan dari memiliki 

atau menggunakan suatu 

produk.
 

a. Keterjangkauan harga 

merupakan 

kemampuan 

Konsumen 

menjangkau harga 

yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan 

1) Harga sepatu 

Converse Terjangkau.



b. Harga sesuai 

kemampuan atau daya 

saing harga dimana 

konsumen sering 

1) Harga sepatu 

Converse lebih murah 

dari produk merek 

lain
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membandingkan harga 

suatu produk dengan 

produk  lainnya 



c. Kesesuaian harga 

dengan kualitas sepatu 

Converse dimana 

harga sering dijadikan 

sebagai indikator 

kualitas bagi 

konsumen. orang 

sering memilih harga 

yang lebih tinggi 

diantara dua barang 

karena mereka melihat 

adanya perbedaan 

kualitas 

 

1) Harga sepatu 

Converse sesuai 

dengan kualitas yang 

didapatkan.

 

 

d. Kesesuaian harga 

dengan manfaat yang 

dirasakan pemakai 

sepatu Converse, 

dimana Konsumen 

memutuskan membeli 

suatu produk jika 

manfaat yang 

dirasakan lebih besar 

atau sama dengan yang 

telah dikeluarkan 

untuk mendapatkannya 

Harga sepatu 

Converse sesuai 

dengan manfaat yang 

dirasakan pemakai.





 

3.6 Perskalaan Variabel 

Dalam penelitian ini digunakan kuisioner untuk mengukur setiap variabel, 

dalam kuisioner tersebut akan menggunakan metode skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang digunakan secara luas yang mengharuskan 

responden untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap 

pernyataan yang berkaitan dengan objek yang dinilai (Widayat, 2004). Skala 
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Likert pada penelitian ini menggunakan 5 jenjang yang terdiri dari sangat 

setuju sampai sangat tidak setuju. Skala Likert dipilih dikarenakan mudah 

dibuat dan diukur, mudah dipahami responden dan mengukur pada tingkat 

skala ordinal (Widayat, 2004). Oleh sebab itu skala Likert dipilih karena 

dianggap paling tepat untuk penelitian. Pembobotan skala Likert dapat dilihat 

berdasarkan tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

3.7 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan informasi tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di 

lokasi penelitian (Bungin, 2005). Jenis data yang digunakan berdasarkan 

sumbernya yaitu data primer. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui menyebar kuisioner kepada 

responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 

kuisioner. Kuisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi (Bungin, 

2005). Metode kuisioner dipilih karena metode ini dianggap lebih tepat dan 

mudah dan menghemat waktu pada saat penelitian dilaksanakan. 

 

3.9 Uji Instrumen  

3.9.1 Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan 

ketepatan derajat antara data yang terdapat di lapangan dengan data yang 

dilaporkan peneliti (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Kuisioner dikatakan 

valid jika mengukur apa yang seharusnya diukur dengan butir-butir 

pertanyaan yang mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah 

korelasi Pearson Product Moment yang dirumuskan sebagai berikut 

(Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

    
     (  )(  )

√[     (  )  ][      (  ) ]
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara butir dengan jumlah skor 

X = Skor butir 

Y = Jumlah skor 
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n = Banyaknya sampel. 

Untuk perhitungan ini menggunakan bantuan program SPSS. Kreteria 

pengujiannya adalah jika r hitung > r tabel dan alpha 5% maka dapat 

dinyatakan bahwa data tersebut valid. 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan suatu indikator yang dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Uji 

reliabilitas dilakukan untuk menunjukan konsistensi hasil pengukuran 

yang sama meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut. 

   (
 

   
)(
   

 

  
 ) 

Keterangan: 

R =   Indeks reliabilitas 

K =   Banyaknya butir pertanyaan 

   
  =   Jumlah varians butir 

  
  =   Varians total 

Kreteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6 

maka terdapat data yang reliabel. 
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3.10 Teknik analisis data 

3.10.1 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh lebih dari 2 variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Sanusi, 2011). Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan 

dalam persamaan matematika sebagai berikut. 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

Y = Brand image 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

e = Variabel pengganggu (error) 

X1 = Kualitas Produk 

X2  = Harga 

3.10.2 Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus 

menggunakan uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila uji asumsi 

klasik valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regresi berganda.  

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian 
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normalitas menggunakan uji Kolmogorif – Smirnof, data dikatakan 

normal apabila nilai sign > 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dakan model regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Adapun cara untuk mengetahui sautu model 

terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji Glejser. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikannya < 0,05.  

c. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Suatu model harus terbebas dari gejala 

multikolinieritas. Untuk menguji multikolinieritas denga cara melihat 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang menghasilkan nilai > 10, maka 

dapat disimpulkan terbebas dari gejala multikolinieritas. 

3.11 Analisis Data 

3.11.1 Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2016:147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif berhubungan dengan 
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menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data keadaan atau 

fenomena. Total nilai tiap pernyataan dimasukan ke dalam interval sehingga 

diperoleh frekuensi setiap kategori. Setelah itu mempresentasikan besarnya 

nilai frekuensi, rumusnya adalah : 

   
 

  
         

 

Keterangan : 

P = Presentase distribusi frekuensi 

F = Frekuensi 

N = Jumlah total responden  

Untuk mempermudah penentuan klasifikasi kondisi tiap variabel maka 

ditentukan perhitungan panjang kelas interval. Rumus yang dipakai untuk 

menghitung panjang kelas interval adalah sebagai berikut: 

Kelas interval = 
                            

               
 

Dengan demikian kategori dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut: 

Interval Kualitas Harga Brand Image 

1 – 1,8 Sangat Buruk Sangat Tidak Terjangkau Sangat Buruk 

1,9 – 2,6 Buruk Tidak Terjangkau Buruk 

2,7 – 3,4 Cukup Cukup Terjangkau Cukup 

3,5 – 4,2 Baik Terjangkau Baik 

4,3 - 5 Sangat Baik Sangat Terjangkau Sangat Baik 
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3.11.2 Uji F 

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer 

disebut dengan uji F (terdapat juga yang menyebut model uji simultan) 

merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi 

layak atau tidak (Iqbal, 2015). Model yang diestimasikan layak adalah 

model yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel- 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis 

berdasarkan nilai probabilitas F hitung , jika nilai probabilitas F lebih kecil 

dengan tingkat kesalahan atau erorr (alpha) 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa model regresi yang diestimasikan layak, sedangkan apabila nilai 

probabilitas F hitumg lebih besar dari tingkat kesalahan atau erorr (alpha) 

0,05, makadapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasikan tidak 

layak (Iqbal, 2015) 

 

3.68.1.1.1 Uji t 

Uji t parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Lupiyoadi & Ikhsan, 

2015). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, 

suatu variabel bebas memberikan kontribusi secara signifikan terhadap 

variabel terikat.  

1)    Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 H0 : tidak ada pengaruh parsial antara kualitas produk dan 

harga terhadap brand image. 
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 Ha : terdapat pengaruh parsial antara kualitas produk dan harga 

terhadap brand image. 

2)  Kriteria penerimaan dan penolakan 

 Apabila nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas 

produk dan harga terhadap brand image. Sedangkan jika nilai t 

hiutng > t tabel  maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh secara parsial antara kualitas produk dan harga 

terhadap brand image. 

 


