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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menguji bagaiamana faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen terhadap pembelian sepatu Dondhicero. Penelitian ini 

akan meneliti hanya dua variabel yaitu variabel bebas (independent variable) dan 

juga variabel terkait (dependen variabel). Variabel bebas yaitu “X” yang akan 

diteliti oleh peneliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian sepatu kulit yang dimana terdiri dari dimensi yaitu (kualitas 

produk, harga, dan desain produk). Sedangkan dari variabel terkait “Y” pada 

penelitian ini adalah proses keputusan pembelian yang dimana dari keputusan 

pembelian ada Empat dimensi diantara yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan prilaku pembelian.. Responden 

yang diambil dalam penelitian ini adalah kurang dari satu tahun. Berdasarkan 

objek penelitian yang dijelaskan diatas, maka akan dianalisis, mengenai gambaran 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap proses pembelian sepatu 

Dondhicero di kota bandung. 

3.2 Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen pemasaran 

dengan menggunakan sebuah konsep faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dan sebarapa besar pengaruhnya terhadap keputusan pemembelian. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.  

Dalam hal ini penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

yang akurat dari beberapa aspek lingkungan pasar mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yang terdiri dari  dimensi kualitas produk, harga, dan desain 

produk terhadap keputusan pemembelian. 

Penelitian verifikatif juga bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

dilaksanakan pada pengumpulan data dilapangan. Penelitian ini menguji 

hubungan antara kualitas produk (X1), harga (X2), desain produk (X3) dengan 

Proses keputusan pembelian (Y) 
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3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakaan perencanaan mengenai penelitian yang akan 

dijalankan yang merupakan pedoman dari saat memulai penelitian sampai dengan 

menyimpulkan penelitian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan antara tiga variabel yaitu kualitas produk, harga, dan desain produk 

sebagai variabel bebas atau independent variable dan proses keputusan pembelian 

yang merupakan variabel terkait atau dependent variable. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang di teliti yaitu variabel bebas 

dan variabel terkait. Variabel bebas atau independent variable yang diteliti adalah 

kualitas produk, desain produk, harga. Sedangkan variabel terkait atau dependent 

variable dalam penelitian ini adalah proses keputusan pembelian yang memiliki 

lima dimensi yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, prilaku setelah pembelian. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, operasionalisasi variabel dapat dilihat : 

Tabel 3. 1  

Operasional Variabel 

VARIABEL 
KONSEP 

VARABEL 
DIMENSI INDIKATOR UKURAN SKALA 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

  

Kualitas 

produk 

adalah 

keseluruhan 

ciri serta dari 

suatu produk 

atau 

pelayanan 

pada 

kemampuan 

untuk 

memuaskan 

kebutuhan 

yang 

dinyatakan/ 

tersirat. 

Karateristik 

dari kualitas 

produk 

diantaranya : 

• Performance 

 

• Kualitas bahan 

 

 

 

 

 

• Kerapian 

• Tingkat 

kualiatas 

bahan 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

• Tingkat 

kerapian 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 

• Reliability 

 

• Kenyamanan • Tingkat 

kenyamanan 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 
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VARIABEL 
KONSEP 

VARABEL 
DIMENSI INDIKATOR UKURAN SKALA 

  Performance, 

Reliability, 

Product 

future, 

Durability 

dan 

Conformity 

Kotler dan 

Keller (2012, 

hal, 212). 

• Durability Daya tahan • Tingkat daya 

tahan produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 

• Conformity 

 

 

• Sesuai dengan 

standar 

• Tingkat 

kesesuaian 

dengan 

standar yang 

ditetapkan 

Interval 

Harga 

(X2) 

Harga dari 

sudut 

pandang  

pemasaran 

merupakan  

suatu moneter 

atau ukuran 

lainnya 

(termasuk 

barang dan 

jasa lainnya) 

yang 

ditukarkan 

agar  

memperoleh 

hak 

kepemilikan 

atau 

penggunaan 

suatu barang  

dan jasa. 

Karakteristik 

dari harga 

ialah : 

Kesesuain 

harga dengan 

manfaat, 

persepsi 

harga,  

Keterjangkau

n harga, Daya 

saing harga, 

Kesesuain 

harga dengan 

kualitas. 

Fure (2013, 

hal, 276). 

 • Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

• Tingkat 

kesesuain 

harga 

  dengan 

manfaat 

yang 

dirasakan 

Interval 

 • Harga barang 

terjangkau 

• Tingkat 

harga 

terjangkau 

Interval 

 • Daya saing harga • Tingkat 

perbandinga

n harga 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

dengan 

competitor 

Interval 

•  • Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

• Tingkat 

kesesuaian 

harga dengan 

kualitas 

Interval 
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VARIABEL 
KONSEP 

VARABEL 
DIMENSI INDIKATOR UKURAN SKALA 

Desain 

Produk 

(X3) 

Desain 

produk 

merupakan 

totalitas fitur 

yang 

mempengaru

hi bagaimana 

sebuah 

produk 

terlihat, 

terasa, dan 

berfungsi 

bagi 

konsumen. 

Fungsi, 

Estetika, dan 

Daya tarik 

Kotler dan 

Keller (2012, 

hal,  332). 

• Fungsi 

 

• Fitur • Tingkat 

kelengkapan 

fitur sepatu  

Dondhicero 

Interval 

• Estetika • Tren • Tingkat 

kesesuaian 

desain 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

mengikuti 

tren 

Interval 

 • Daya Tarik 

 

 

• Unik • Tingkat 

keunikan 

desain 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 

Proses 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

 

 

Proses 

keputusan 

pembelian 

adalah proses 

perusahaan 

mencoba 

untuk 

memahami 

secara penuh 

proses 

keputusan 

pembelian 

yang 

dilakukan 

oleh 

konsumen 

dalam 

mempelajari, 

memilih, 

menggunakan

,hingga 

membuang 

produk 

tersebut. 
(Kotler dan 

keller, 2012, 

hal, 268). 

• Pengenalan 

kebutuhan 

 

• Pilihan produk 

 

 

 

 

 

• Ragam produk 

• Tingkat 

kebutuhan 

terhadap 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Tinggi 

• Tingkat 

pilihan 

produk 

sepatu 

Dondhicero  

untuk 

kebutuhan 

konsumen 

Interval 

• Pencarian 

informasi 

 

• Akses informasi 

 

 

 

 

 

 

• Pengetahuan 

produk 

• Tingkat 

kemudahan 

dalam 

mengakses 

informasi 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

• Tingkat 

pengetahuan  

terhadap 

informasi 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 
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VARIABEL 
KONSEP 

VARABEL 
DIMENSI INDIKATOR UKURAN SKALA 

• Evaluasi 

alternatif 

 

• Perbandingan 

produk 

• Tingkat 

perbandinga

n produk 

sepatu 

Dondhicero 

dengan 

produk 

merek lain 

Interval 

• Keputusan 

pembelian 

 

• Prioritas pilihan 

 

 

 

 

 

• Keyakinan 

terhadap produk 

• Tingkat 

prioritas 

keputusan 

menggunaka

n produk 

sepatu 

Dondhicero  

• Tingkat 

keyakinan 

terhadap 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

Interval 

• Prilaku 

setelah 

pembelian 

 

• Kepuasan 

pembelian 

 

 

 

 

 

 

• Pembelian ulang  

• Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pembelian 

produk 

sepatu 

Dondhicero 

• Tingkat 

pembelian 

ulang produk 

sepatu 

Dondhicero  

 

3.4 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

  Pada penelitian sumber data primer didapatkan dari wawancara 

dengan owner dari merek-merek yang diteliti. Sumber data sekunder 

diperoleh dari mengumpulkan hasil penelitian pihak lain seperti jurnal 

ilmiah, buku-buku akademis, website, artikel, dan sumber lain yang 

relevan dengan penelitian ini. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara sistematis dan ilmiah yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai fenomena dalam 
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penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari setiap hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal yang 

dipelajari untuk penelitian ini bisa didapatkan dari buku, ataupun internet 

yang dapat membantu memberi informasi dalam pemahaman, konsep 

maupun teori yang berkaitan dengan  keputusan pembelian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan tertulis kepada setiap responden yang merupakan 

pengunjung toko Dhondhicero mengenai hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu mengenai keputusan pembelian. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti 

dengan owner sepatu Dondhicero dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

4. Observasi 

observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas 

unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang 

muncul dalam objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan 

dilaporkan dalam suatu laporang yang tersusun secara sistematis 

mengikuti aturan yang berlaku. 

 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya adalah pemebeli sepatu Dhondhicero. 

Populasi dalam penelitian  ini adalah rata-rata pembeli atau konsumen per-bulan 

yang berjumalah 700 orang berdasarkan hasil wawancara dengan owner sepatu 

Dondhicero. 
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Untuk penarikan jumlah sampel penelitian, dihitung dengan rumus slovin 

yang berasal dari buku metodologi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian 

(Simamora:2004) : 

n=
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel   

e2 : Presisi yang ditetapkan 0,05 

N : Jumlah populasi 

Berdasarkan rumus slovin maka dapat diukur besarnya sampel sebagai 

berikut: 

 

𝑛 =  
700

1 + 700 (0.1)2
= 99.8 ≈ 100 

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 99,8  

yang dibulatkan menjadi 100. Survei ini dikhususkan yang telah membeli sepatu 

Dondhicero. 

3.5.2 Teknik Penarikan Sampel 

 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

Probability Sampling. Menggunakan teknik nonprobability sampling karena tidak 

adanya data tertulis pembeli sepatu Dondhicero.  

 Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena sampel 

yang dijadikan responden dengan sengaja dipilih sesuai karakteristik yang telah 

ditentukan dengan mencerminkan populasinya.  

 Alasan mengambil purposive sampling karena kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dimana 

kriteria untuk sampel pada penelitian ini diantara lain adalah:  

1. Pembelian secara online 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

 Untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian, maka diperlukan instrumen yang tepat agar data yang terkumpul sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam pengumpulan data sebuah penelitian, sering 

terjadi  instrumen bertindak sebagai alat evaluasi.  
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Instrumen  penelitian yang telah disusun kemudian diuji cobakan kepada 

responden yang berada diluar sampel penelitian untuk mendapatkan gambaran 

validitas dan reliabilitas instrumen. 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung suatu instrumen adalah rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

 

    

         

 

 (Suharsimi Arikunto, 2013:213)  

Keterangan : 

rxy = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam jumlah Y 

∑X2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi Y 

n = Banyaknya responden 

Keputusan pengujian validitas adalah menggunakan taraf signifikasi 

sebagai berikut: 

1. Item pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan valid apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih 

besar atau sama dengan  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ). 

2. Item pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan tidak valid 

apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil daripada  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ( 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ).  

 Secara teknis pengujian instrument dengan rumus diatas menggunakan 

software SPSS 24.0 for windows. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2
} {𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
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Tabel 3. 2  

Hasil Pengujian Validitas Variabel X1,X2,X3 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017 dengan SPSS 24.0  for Window 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 3  

Hasil Penggujian Validitas Y Proses Keputusan Pembelian 

Kualitas Produk 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Kualitas bahan produk sepatu Dondhicero .689 0.374 Valid 

2. Kerapihan produk sepatu Dondhicero .855 0.374 Valid 

3. Kenyamanan produk sepatu Dondhicero .865 0.374 Valid 

4. Ketahanan produk sepatu Dondhicero .873 0.374 Valid 

5. Produk sepatu Dondhicero sesuai dengan 

standar yang dijanjikan 

.799 0.374 Valid 

Harga 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Kesesuaian harga produk sepatu 

Dondhicero dengan manfaat 

.911 0.374 Valid 

2. Keterjangkauan harga produk sepatu 

Dondhicero 

.709 0.374 Valid 

3. harga produk sepatu Dondhicero lebih 

ekonomis dibandingkan dengan merek 

lain 

.746 0.374 Valid 

4. Kesesuaian harga produk sepatu 

Dondhicero dengan kualitas 

.831 0.374 Valid 

Desain Produk 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Kelengkapan fitur dari produk sepatu 

Dondhicero 

.883 0.374 Valid 

2. Desain produk sepatu Dondhicero 

mengikuti tren 

.843 0.374 Valid 

3. Desain produk Dondhicero menarik .855 0.374 Valid 

Proses Keputusan Pembelian 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Produk sepatu Dondhicero menawarkan 

pilihan kebutuhan yang dibutuhkan 

konsumen 

.889 0.374 Valid 

2. Produk sepatu Dondhicero menawarkan 

variasi pilihan kebutuhan konsumen 

.833 0.374 Valid 
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Sumber: Hasil pengolahan data, 2017 dengan SPSS 24.0 for Window 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2013) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada 

satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai 

apabila koefisien Alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70. 

Untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam penelitian ini digunakan rumus 

Cronbach Alpha’s, degan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

S 

 

Suharsimi Arikunto, (2013) 

Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyaknya butir pertanyaan 

σ t2    = Varians total 

3. Ketersediaan informasi produk sepatu 

Dondhicero melalui internet memiliki 

akses mudah 

.799 0.374 Valid 

4. Ketersediaan informasi  produk sepatu 

Dondhicero melalui internet jelas 

.685 0.374 Valid 

5. Membandingkan prouk sepatu 

Dondhicero dengan merek lain 

.522 0.374 Valid 

6. Prioritas konsumen ketika membeli 

produk sepatu Dondhicero 

.896 0.374 Valid 

7. Persepsi konsumen setelah membeli 

produk sepatu Dondhicero akan 

merekomendasikan pada konsumen lain 

.913 0.374 Valid 

8. Persepsi konsumen setelah membeli 

produk sepatu Dondhicero akan 

melakukan pembelian ulang 

.854 0.374 Valid 

r11 = [
k

k − 1
] [1 −

∑σb2

σt2
]  
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∑σb2 = Jumlah varian butir 

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan rumus tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat daftar distribusi nilai untuk setiap item angket dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Memberikan nomor pada angket yang masuk 

b) Memberikan nomor pada setiap item sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan yakni kategori 5 Skala ordinal 

c) Menjumlahkan skor untuk setiap responden dan kemudian jumlah skor 

tersebut dikuadratkan  

d) Menjumlahkan skor yang ada pada setiap item dari setiap jawaban yang 

diberikan responden. Total dari setiap jumlah skor setiap item harus sama 

dengan total skor dari setiap responden 

e) Mengkuadratkan skor-skor jawaban dari tiap-tiap responden untuk setiap 

item, dan kemudian menjumlahkannya 

2. Untuk mendapatkan koefisien reliabilitas instrumen terlebih dahulu setiap 

item tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah varians item ∑σb
2, 

langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk mendapatkan 

varians total (σ2t) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 (Suharsimi Arikunto, 2010) 

Keterangan: 

σ 2    = Varians 

∑X2 = Jumlah skor 

N     = Jumlah responden 

 

3.  Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item pertanyaan dikatakan realiabel. 

2. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item pertanyaan dikatakan tidak realiabel.  

𝜎2 =
∑𝑋2 − 

(∑𝑋)2

𝑁
𝑁
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Secara teknis pengujian instrument dengan rumus-rumus diatas 

menggunakan fasilitas software SPSS 24.0 for window. 

Tabel 3. 4  

Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Kualitas Produk, Harga, Desain 

Produk Dan Variabel Proses Keputusan Pembelian 

No Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1. Kualitas Produk .935 0.700 Realibel 

2. Harga .905 0.700   Realibel 

3. Desain Produk .887 0.700 Realibel 

4. Proses Keputusan 

Pembelian 

.937 0.700 Realibel 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017 dengan SPSS 24.0 for Window 

Hasil pengujian pada Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pengujian reliabilitas 

instrumen penelitian variabel X dan Y dinyatakan reliabel, dikarenakan masing-masing 

nilai rhitung>rtabel. Menurut hasil perhitungan reliabilitas dengan bantuan SPSS 24.00 for 

windows diperoleh nilai Alpha > 0,700, artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability). 

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dikatakan bahwa instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. Dengan demikian penelitian 

ini dapat dikatakan tidak mengalami kendala terjadinya kegagalan penelitian yang 

disebabkan oleh instrumen penelitian yang belum teruji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat faktor penyebab dan 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian antara lain : 

1. Analisis deskriptif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

keputusan pembelian konsumen terhadap sepatu Dondhicero, yang terdiri 

dari kualitas produk, harga, dan desain produk. 

2. Analisis deskriptif mengenai proses keputusan pembelian yang memiliki 

lima dimensi  yaitu, pengenalan kebutuhan, pencrian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, dan prilaku setelah pembelian. 

Melakukan rancagan analisis deskriptif, yaitu mengolah data dari 

kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Menentukan jumlah skor kriterium (SK) 

SK = ST x JB x JR 

Keterangan : 

SK = Skor kriterium 

ST = Skor tertinggi 

JB = Jumlah bulir 

JR = Jumlah responden 

2. Membandingkan jumlah skor hasil angket dengan jumlah skor 

kriterium, untuk mencari jumlah skor hasil skor digunakan rumus : 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 

Keterangan : 

𝑥𝑖 = Jumlah skor 

𝑥1 + 𝑥2 = Jumlah skor angket masing masing responden 

3. Membuat daerah kategori kontimun, untuk melihat bagaimana 

gambaran tentang variabel secara keseluruhan dari responden maka 

peneliti membagi daerah kategori menjadi tiga tingkatan yaitu 

rendah, sedang dan tinggi dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan kontinum tertinggi dan terendah dan terendah 

Kontinum tinggi dihitung dengan rumus : 

SK= ST x JB x JR 

Kontinum rendah dihitung dengan rumus  : 

SK= SR x JB x JR 

Keterangan : 

ST = Skor tertinggi 

SR = Skor terendah 

JB = Jumlah buir 

JR = Jumlah responden 

b. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan dengan 

rumus: 
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𝑹 =  
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒎 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉

𝟕
 

c. Menentukan garis kontinum dan daerah letak skor untuk variabel 

X dan variabel Y  

Dalam analisis deskriptif ini tidak dirumuskan hipotesis kerja, hanya 

menggambarkan keadaan variabel berdasarkan data kuesioner yang terkumpul. 

Adapun variabel yang dideskripsikan terdiri dari variabel kualitas produk (X1), 

harga (X2), desain produk (X3) dan variabel proses keputusan pembelian (Y). 

Dalam penafsiran data yang terkumpul, digunakan persentase dari 0 %-100 % 

yang disajikan dalam tabel dan diagram. Kriteria penafsiran pengolahan data 

berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3. 5 

 Kriteria Penafsiran Hasil Perhitungan Kuesioner 

No Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 0 % - 20 % Sangat Rendah 

2 21 % - 40 % Rendah 

3 41 % - 60 % Cukup Tinggi 

4 61 % - 80 % Tinggi 

5 81 % - 100 % Sangat Tinggi 

Sumber : Sugiyono (2014) 

Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel penelitian sebagai berikut;  

a. Analisis deskriptif  yang terdiri dari Kualitas produk, Harga dan Desain 

Produk 

b. Analisis deskriptif proses keputusan pembelian yang terdiri dari indikator 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, proses 

keputusan pembelian, dan keputusan pasca pembelian. 

3.7.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif adalah teknik analisis untuk mencari tahu seberapa 

besar pengaruh faktor Kualitas Produk, Harga dan Desain Produk terhadap proses 

keputusan pembelian sepatu Dondhicero Langkah analisis verifikatif dengan 

menggunakan teknik semantic differensial 

Menurut Sugiyono (2014) semantic differensial merupakan skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak berupa 
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pilihan ganda maupun checklist, tapi terbagi kedalam jawaban sangat positif yang 

terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri 

garis. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Berikut adalah 

contoh skala semantic. 

Keseluruhan ciri dari kualitas produk sepatu Dondhicero 

Tinggi 7 6 5 4 3 2 1 Rendah 

Rapi 7 6 5 4 3 2 1 Tidak Rapi 

Nyaman 7 6 5 4 3 2 1 Tidak Nyaman 

Tahan Lama 7 6 5 4 3 2 1 Tidak Tahan Lama 

Sesuai 

Standar 
7 6 5 4 3 2 1 Tidak Sesuai Standar 

 Responden dapat memberi jawaban, pada rentang jawaban yang positif 

sampai dengan negative tergantung pada persepsi responden terhadap pernyataan. 

Responden yang memberi penilaian dengan angka 7, berarti persepsi responden 

terhadap kualitas itu sangat positif, sedangkan bila memberi jawaban pada angka 

4 diartikan konsumen bersikap netral, apabila memberi jawaban pada angka 1 

konsumen bersikap sangat negatif. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji  

heterokesdastisitas.  

 

1)  Uji Normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi, 

dependent variable dan independent variabel keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2016).  

Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik normal P-P Plot. Adapun pengambilan keputusan didasarkan kepada:  

a.  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  
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b.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan perhitungan yang dilakukan 

aplikasi SPSS 24 for Windows. Nilai residual dapat dikatakan normal apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 

2)  Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baikseharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalahvariabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas = 0. 

Multikolineritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan variance Inflation Factor 

(VIF).   

Menurut Imam Ghozali (2016) cara mendeteksi terhadap adanya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut :   

a.  Besarnya Variabel Inflation Factor ( VIF ), pedoman suatu model 

regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai VIF ≤ 10   

b. Besarnya Tolerance, pedoman suatu model regresi yang bebas 

Multikoneritas yaitu nilai Tolerance ≥ 0,1.  

3) Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya 

(Ghozali, 2009).   

 

Tabel 3. 6  
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Pengambilan Keputusan Uji Autokolerasi 

Kriteria Hipotesis Keputusan 

0<d<dl Ditolak Ada autokorelasi positif 

d1<d<du Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

4-d1<d<4 Ditolak Ada autokorelasi negatif 

4-du<d<4-d1 Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

du<d<4-du Diterima Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. (2015). 

Berdasarkan tabel 3.6 uji utokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-

Watson. Jika nilai Durbin-Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka 

diperkirakan tidak terjadi autokorelasi. 

4)  Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali,2006). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized.  

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas 

adalah (Ghozali, 2016):  

a.  Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu  

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pearsonian 

Coefficient Correlation atau sering juga disebut dengan The Product Moment 

Coefficient Correlation (koefisien korelasi produk moment). Rumusnya adalah : 

 

 

(Suharsimi Arikunto, 2010:213)  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)
2

} {𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)
2
}
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Keterangan: 

rxy = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

Korelasi produk momen dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak 

lebih dari harga (-1< r <1), apabila r = -1 artinya korelasinya negative sempurna; r 

= 0 tidak ada korelasi; r = 1 berarti koefisien korelasinya sangat kuat. Untuk 

mendapatkan penjelasan terhadap koefisien korelasi yang diteliti. 

 

Tabel 3. 7  

Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 - 0,199 Sangat Rendah 

0,200 - 0,399 Rendah 

0,400 - 0,599 Sedang 

0,600 - 0,799 Kuat 

0,800 - 1,000 Sangat Kuat 

 Sumber:Sugiyono (2014) 

 

 

3.7.2.3 Analisis Regresi linier berganda 

Analisis Regresi Berganda Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu teknik analisis regresi analisis berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kualitas produk, harga, dan desain 

produk terhadap proses keputusan pembelian sepatu Dondhicero pada responden 

yang telah membeli atau menggunakan produk sepatu Dondhicero. Hasil dari 

analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel 
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dependen dengan suatu persamaan. Adapun persamaan regresi linier bergandanya 

adalah sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2.X2 + b3.X3 + e  

Keterangan:  

Y  = Proses keputusan pembelian  

a  = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi dari kualitas produk  

b2 = Koefisien regresi dari harga  

b3 = Koefisien regresi dari desain produk  

X1 = Kualitas produk  

X2 = Harga  

X3 = Desain produk 

3.7.2.4 Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda yang 

dilakukan dengan program SPSS 24 meliputi: 

a. Uji Signifikan Individual/Uji Parsial (Uji-t) 

Uji-t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara 

individual terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian sebagai berikut: 

Ho: b = 0, artinya tidak terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan desain 

produk secara parsial terhadap proses keputusan pembelian sepatu Dondhicero. 

Ha: b ≠ 0, terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan desain produk secara 

parsial terhadap keputusan pembelian sepatu Dondhicero. Kriteria pengambilan 

keputusan: 

Ho diterima jika thitung < ttabel pada α = 5% dan signifikansi t hitung lebih 

besar dari 0,05 

Ha diterima jika thitung > ttabel pada α = 5% dan signifikansi t hitung lebih 

kecil dari 0,05. 
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b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh kualitas 

produk, harga, dan desain produk secara simultan terhadap proses keputusan 

pembelian produk sepatu Dondhicero. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ho: b1,b2,b3, = 0 artinya, tidak terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan 

desain produk secara simultan terhadap proses keputusan pembelian produk 

sepatu Dondhicero. 

Ha: b1,b2,b3 ≠ 0 artinya, terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan desain 

produk secara simultan terhadap proses keputusan pembelian produk sepatu 

Dondhicero  

Kriteria pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika Fhitung < Ftabel pada α = 5% dan signifikansi F hitung lebih 

besar dari 0,05 

Ha diterima jika Fhitung > Ftabel pada α = 5% dan signifikansi F hitung lebih 

kecil dari 0,05. 

4. Koefisien Determinan (R2) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan adjusted R² untuk mengukur 

besarnya konstribusi variabel X terhadap variasi (naik turunnya) variabel Y. 

Pemilihan adjusted R² tersebut karena adanya kelemahan mendasar pada 

penggunaan koefisien determinasi (R²). Kelemahannya adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen maka R² pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu, menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi. Nilaiadjusted R² 

dapat naik atau turun apabila jumlah variabel independen ditambahkan dalam 

model (Ghozali:2016). Nilai R² menunjukkan seberapa besar model regresi 

mampu menjelaskan  variable terikat. 
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