
 

 
28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadikan objek penelitian adalah konsumen yang 

akan membeli sepatu merek Nike di Sport Station Mall Ciputra Seraya 

Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 01 Desember 2017 

sampai Juli 2018. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Data primer 

Kuncoro (2009 : 148) Data primer dapat didefinisikan sebagai data 

yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu ataudata 

yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan data original. Kemudian Kuncoro (2009 : 157) mengatakan 

bahwa dalam riset pemasaran, data primer diperoleh langsung dari 

sumbernya, misalnya pendapat nasabah/konsumen sehingga periset menjadi 

“tangan pertama” yang memperoleh data tersebut. Data primer memiliki 

kredibilitas relative tinggi, sebab periset mampu mengontrol data yang akan 

digunakan dalam risetnya. Berdasarkan sifatnya, data primer bisa 

dikategorikan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Dalam penelitian ini dataprimer diperoleh melalui pengisian kuesioner 

yang disusun berdasarkanindikator-indikator variabel yang akan diukur, 

yaitu berdasarkan variabelkualitas produk,fitur produk,desain 

produkterhadap keputusanpembelian sepatu merek Nike. 
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3.2.2 Data sekunder 

Kuncoro (2009 : 148) Data Sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada konsumen. Data ini bisa berupa penjelasan umum, 

struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, keadaan 

penduduk, data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi 

peneliti. 

3.3 Metode Pengumpulan data 

3.3.1 Kuesioner ( angket ) 

Juliandi, Irvan dan Manurung (2014 : 69) Kuesioner adalah 

pertanyaan atau pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui 

pendapat/persepsi responden penelitian trntang suatu variabel yang diteliti. 

Sugiyono (2008 : 199) angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Responden diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner, menanyakan tingkat ersetujuan responden terhadap 

beberapa pertanyaan berkaitan dngan kualitas produk, fitur dan desain 

produk sepatu merek Nike dan keputusan membelinya. Skala pengukuran 

menggunakan Skala Likert. Jawaban diberi nilai 1 sampai dengan 5. 

Tanggapan paling positif (maksimal) diberi nilai paling besar dan 

tanggapan paling negatif (minimal) diberi nilai paling kecil. 
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Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

Setuju (S) diberi nilai 4 

Netral (N) diberi nilai 3 

Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1  

Dalam penelitian ini, kuesioner bersifat tertutup dimana hanya 

memilih alternatif jawaban yang tersedia pada kuesioner. Pemilihan 

kuesioner yang bersifat tertutup ini didasarkan pada pertimbangan antara 

lain karena praktis, hasilnya mudah diolah, responden tidak perlu 

membuat jawaban berupa kalimat tertulis dan menghemat waktu. 

3.3.2 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan prilaku mansia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013 : 166). 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penelitian 

berhadapan langsung dengan prilaku manusia yaitu tentang proses persepsi 

konsumen. Penulis hanya melakukan observasi nonpartisipan peneliti tidak 

terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Kuncoro (2009 : 118) mendefinisikan populasi sebagai kelompok 

elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau 

kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 
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penelitian. Sedangkan Sugiyono (2012 : 115) mengartikan populasi 

sebagai keseluruhan dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimoulannya. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli 

sepatu merek Nike di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru sebanyak 1.333 

pembeli sepatu merek Nike pada tahuntahun 2013 sampai 2017. 

3.4.2 Sampel 

Sugiyono (2012:116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.  

Apa yang dipelajari dari sampel yang kesimpulan dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili). 

Kuncoro (2009 : 123) Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit 

populasi atau sebagian dari populasi yang terpilih sebagai sumber data. 

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tetapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti dalam usaha mendapatkan responden 

benar-benar tepat untuk menjawab setiap pertanyaan pada kuesioner, 

eneliti menetapkan kriteria awal bagi responden yang akan membeli atau 

memakai produk sepatu merek NIKE. Rumus yang digunakan untuk 
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menetukan sampel yaitu menggunakan rumus slovin dalam yaitu sebagai 

berikut: 

n =
 

       
 

Dimana :n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi  kesalahan (error tolerance) 

 

n = 
     

             
 

n = 
     

             
 

n = 
     

     
 

n =  93,02 

n = 93 orang 

Berdasarkan perhitungan rumus diatas dengan jumlah konsumen yang 

membeli sepatu merek Nike di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru pada tahun 

2013 sampai 2017 yaitu sebanyak 1.333 orang. Maka didapat jumlah 

sampel (n) dalam penelitian ini adalah sebesar 93 orang responden dengan 

batas toleransi kesalahan (error tolerance) sebesar 0,1. 

3.5 Teknis Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis tentang karakteristik dari suatu 

keadaan dari objek yang diteliti. Analisis ini mengemukakan data-data 

responden seperti karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, 

usia, dan pekerjaan. 
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3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatifadalah analisis yang digunakan untuk mengolah 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kedalam 

bentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Dalam 

penelitian ini menggunakan program komputer SPSS 17.0 (Statistic For 

Produck DanService). 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tinkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu sistem yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi rendah (Arikunto, 2010 : 211). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Dalam menentukan valid atau tidaknya suatu item pengujian 

sering digunakan korelasi Corected Item – Total Correlation. Suatu item 

dikatakan valid apabila nilai Corected Item – Total Correlation> 0,3. 

Tetapi apabila nilai Corected Item – Total Correlation< 0,3 maka suatu 

item pertanyaan dikatakan tidak valid. Seperti yang dijelaskan oleh Azwar 

yang menyatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,3 keatas 

maka faktor tersebut merupakan contruct yang kuat. Item kuesioner yang 

valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya (Prayitno, 2010 : 

90). 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Penguji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-

benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi 

reliabilitas suatu alat pengukur semakin stabil pula alat pengukur tersebut 

rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. 

Instrumen yang realibel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji realibilitas adalah 

dengan melihat nilai Cronbach Alpha (α) untuk masing-masing variabel. 

Dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha >0.60. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap 

analisis multvariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Tujuannya 

adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel devenden 

dengan variabel indevenden mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. 

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik scatter plot, dasar pengambilan keputusannya 



 

 
35 

adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 

menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

3.7.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

bebas tersebut (Prayitno, 2010: 81). Multikolinieritas dapat diuji melalui 

nilai toleransi dengan variance inflation faktor (VIF). Nilai VIF dapat 

dihitung dengan formlula sebagai berikut : 

VIF =
 

      
=

 

          
 

Dimana : 

a. Jika VIF  > 10, atau toleransi < 0,10 maka dinyatakan terjadi 

multikolinieritas. 

b. Jika VIF <  10, atau toleransi > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitasdalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan 

dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola 

tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan 



 

 
36 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah 

distandarized. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1) Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah 

terjadi heterokedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.7.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu 

(times-series) atau ruang (cross section) (Suliyanto, 2011:125). Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi, biasanya dipakai uji Durbin-Watson. 

1. Jika angka D-W < 1,206 maka terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika angka D-W berada diantara 1,206 – 1,55 maka hasil yang diperoleh 

adalah tanpa kesimpulan. 

3. Jika angka D-W berada diantara 1,55 – 2,450 maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

4. Jika angka D-W berada diantara 2,450 – 2,794 maka hasil yang 

diperoleh adalah tanpa kesimpulan. 

5. Jika angka D-W > 2,794 maka terdapat autokorelasi negatif. 
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3.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik regresi linier berganda bahwa variabel tergantung dipengaruhi oleh 

dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel 

tergantung (Y) dengan variabel bebas (   ,      ), (Suliyanto, 2011:54). 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan:  

Y  = Pembentukan Persepsi Konsumen 

a  = Parameter Konstanta 

β1,β2,β3,β4 = Koefisien Regresi variabel (Parsial) 

X1  = Kualitas Produk 

X2  = Fitur Produk 

X3  = Desain Produk 

e  =Tingkat Kesalahan  

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji secara parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel indenpenden secara parsial terhadap variabel dependen 

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bila                atau Sig < α maka: 

a. Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 
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b. H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

2. Bila                atau Sig > α maka: 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

b. H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

3.9.2 Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis uji F 

dilakukan dengan membandingkan         dengan        dengan tingkat 

kepercayaan alpha yang ditentukan adalah 10% membandingkan 

       dengan        yaitu apabila               , maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dan apabila        <        , maka Ha ditolak dan Ho 

diterima. 

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinan     , artinya variabel digunakan untuk 

mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat 

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Jika koefesien determinasi      = 0, artinya variabel 

independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. Apabila koefesien determinasi semakin mendekati satu, maka 

dapat dikatakan bahwa semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Selain itu 

koefesien determinasi dipergunakan untuk mengetahui persentase 

perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). 


