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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:59), variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti terdiri dari variabel 

bebas dan variabel terikat. Sugiyono (2014:59) mengemukakan bahwa 

variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel bebas (X) 

yang akan diteliti adalah elemen merek yang memiliki beberapa 

dimensi, yaitu nama merek, URL, logo, simbol, karakter, pengemasan, 

jingle, dan slogan.  

Sedangkan variabel terikat (Y) menurut Sugiyono (2014:59) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat (Y) yang akan diteliti adalah ekuitas 

merek yang memiliki beberapa dimensi, yaitu brand awareness, brand 

association, brand loyalty, perceived quality, dan asset merek lain. 

Adapun subjek dari penelitian ini adalah konsumen online NAH 

Project. Alasan memilih subjek penelitian tersebut karena NAH Project 

hanya menjual produk secara online dan dalam penelitian ini konsumen 

NAH Project adalah orang yang dapat menilai atau merasakan ekuitas 

dari merek NAH Project itu sendiri. Waktu penelitian yang digunakan 

penulis adalah cross sectional method, karena penelitian ini tidak 

memerlukan waktu lebih dari satu tahun. 

Berdasarkan pemaparan objek penelitian tersebut, peneliti akan 

menganalisis gambaran konsumen online NAH Project mengenai 

elemen merek NAH Project, gambaran konsumen online NAH Project 

mengenai ekuitas merek NAH Project, dan apa pengaruh elemen merek 

terhadap ekuitas merek NAH Project. 
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3.2 Metode dan Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan, penggunaan 

metode penelitian harus tepat. Dengan metode penelitian, peneliti akan 

menjelaskan bagaimana kondisi suatu variabel penelitian. Ada dua
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metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif. 

Menurut Sugiyono (2014:53), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

yang sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan  membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai variabel dependen dan independen, 

yaitu elemen merek dan ekuitas merek. 

Sugiyono (2014: 54), berpendapat bahwa penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran data yang diperoleh dilapangan 

yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, penelitian ini diperlukan 

untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini 

yang akan diuji adalah pengaruh elemen merek terhadap ekuitas merek 

NAH Project. 

3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Arikunto (2010) adalah rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang 

akan di laksanakan. Desain penelitian merupakan perencanaan mengenai 

penelitian yang akan dijalankan yang merupakan pedoman dari saat 

memulai penelitian sampai dengan menyimpulkan penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kausal. 

Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

membuktikan hubungan sebab-akibat atau hubungan memengaruhi dan 

dipengaruhi darivariabel-variabel yang diteliti. Maka dari itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua 

variabel yaitu, elemen merek sebagai variabel bebas dan ekuitas merek 

sebagai variabel terikat. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang dipilih adalah elemen 

merek, sedangkan ekuitas merek sebagai variabel terikat. Untuk 

membuat suatu kuesioner diperlukan acuan agar nilai yang diteliti dapat 

tersampaikan. Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

 

 

Elemen Merek 

Keller 

(2013:142) 

Elemen merek  

merupakan Alat 

yang dapat 

didagangkan 

untuk 

mengidentifikasi

Nama Merek 

(Brand Name) 

Mudah diingat 

Kemudahan 

mengingat nama 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat nama merek 

NAH Project  

Mudah disukai 

Kesukaan 

terhadap nama 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat suka dengan 

nama merek NAH Project 

Bermakna 

Pengetahuan 

makna nama 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda nama 

merek NAH Project 

sangat memiliki makna 

URL 
 Mudah diingat Kemudahan Ordinal Anda sangat mudah untuk 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

kan dan 

mendiferensiasik

an merek. 

 

 

 

 

 

 

 

(Uniform 

Resources 

Locators) 

 

mengingat URL 

merek NAH 

Project 

mengingat URL / Website 

merek NAH Project 

Mudah diakses 

Kemudahan 

mengakses URL 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat mudah 

mengakses URL / 

Website merek NAH 

Project 

Daya tarik 

Daya tarik URL 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda URL / 

Website merek NAH 

Project sangat menarik 

Logo dan 

Simbol 

Mudah diingat 

Kemudahan 

mengingat logo / 

simbol merek 

NAH Project 

Ordinal 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat logo / simbol 

merek NAH Project 

Daya tarik Daya tarik logo 

dan simbol merek 

Ordinal Menurut anda logo / 

simbol merek NAH 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAH Project Project sangat menarik 

Bermakna 

Kebermaknaan 

logo dan simbol 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda logo / 

simbol merek NAH 

Project sangat bermakna 

Slogan 

Mudah diingat 

Kemudahan 

mengingat slogan 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat slogan merek 

NAH Project 

Daya Tarik 
Daya tarik merek 

NAH Project 
Ordinal 

Menurut anda slogan 

merek NAH Project 

sangat menarik 

Bermakna 

Kebermaknaan 

slogan merek 

NAH Project 

Ordinal 

Menurut anda slogan dari 

merek NAH Project 

sangat bermakna 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Pengemasan 

(Packaging) 

Bermutu 

Mutu pengemasan 

(packaging) 

merekNAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

merek NAH Project 

sangat bermutu 

Daya Tarik 

Daya tarik 

pengemasan 

(packaging) merek 

NAH Project 

Ordinal 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

merek NAH Project 

sangat menarik 

 Kesesuaian 

Kesesuaian 

pengemasan 

(packaging) merek 

NAH Project 

Ordinal 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

merek NAH Project 

sangat sesuai dengan 

konsep merek 

 
Kesadaran 

Kecepatan 

memikirkan 

Kecepatan 

pemikiran pada 

Ordinal Karakteristik merek NAH 

Project sangat cepat 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

 

Ekuitas Merek 

David A. Aaker 

(1991) 

Ekuitas merek 

merupakan 

serangkaian aset 

dan kewajiban 

merek yang 

terkait dengan 

sebuah merek, 

nama, dan 

simbolnya, yang 

menambah atau 

mengurangi nilai 

Merek merek merek NAH 

Project 

masuk ke dalam pikiran 

anda 

Kecepatan 

mengenal merek 

Kecepatan 

mengenal merek 

NAH Project 

Ordinal 

Anda dapat mengenali 

merek NAH Project 

sangat cepat 

dibandingkan merek lain 

Pengenalan 

merek 

Pengenalan pada 

merek NAH 

Project  

Ordinal 

Anda sudah sangat 

mengenali merek N.A.H 

Project 

Persepsi 

Kualitas Merek 

Kepercayaan 

KualitasMerek 

Kepercayaan pada 

kualitas merek 

NAH Project 

Ordinal 

Anda sangat percaya pada 

kualitas merek NAH 

Project  

Kualitas Produk 

Kualitas produk 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda kualitas 

produk merek NAH 

Project sangat baik 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

yang diberikan 

sebuah produk 

atau jasa kepada 

perusahaan dan 

atau pelanggan 

perusahaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

Kualitas Fitur 

Kualitaspenawara

n fiturmerek NAH 

Project 

Ordinal 

Menurut anda merek 

NAH Project 

menawarkan fitur-fitur 

yang sangat baik. 

Asosiasi merek 

Keunikan 
Keunikan merek 

NAH Project 
Ordinal 

Menurut anda N.A.H 

Project sangat memiliki 

keunikan yang 

membedakannya dengan 

merek lain 

Penghargaan 

Penghargaan pada 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat menghargai 

orang yang menggunakan 

merek N.A.H Project 

Citra merek 

Kesukaan 

terhadap citra 

merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat menyukai 

citra merek NAH Project 
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Variabel 
Dimensi Indikator Pengukuran Skala Pertanyaan Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas merek 

Minat pembelian 

ulang 

Minat pembelian 

ulang merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat berminat 

membeli ulang setelah 

menggunakan produk 

merek NAH Project. 

Resiliensi 

kenaikan harga 

Resiliensi 

terhadap kenaikan 

harga 

Ordinal 

Anda akan tetap membeli 

produk merek NAH 

Project bahkan jika 

harganya sedikit lebih 

tinggi dari pesaingnya 

 

Rekomendasi 

Merekomendasika

n merek NAH 

Project 

Ordinal 

Anda sangat senang 

untuk merekomendasikan 

NAH Project pada orang 

lain 
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3.4 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sesuatu yang harus dikumpulkan lebih dulu 

oleh peneliti sebelum mengolahnya menjadi informasi.Sumber data 

adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data.Berdasarkan sumbernya, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2014:193). Dalam 

penelitian ini sumber data primer diperoleh daritim marketing NAH 

Project dan konsumen online NAH Project. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data terhadap pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

maupun dokumen-dokumen (Sugiyono, 2014:193).Sumber data 

sekunder diperoleh dari berbagai literatur, karya-karya ilmiah, website, 

dan artikel.Berikut adalah jenis dan sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini.  

Tabel 3.2 

Jenis dan Sumber Data 

No Tujuan 

Penelitian 

Data Jenis 

Data 

Sumber Data 

1 Mendapatkan 

informasi 

elemen merek 

Wawancara 

Penelitian 

elemen merek 

NAH Project 

Primer Tim 

Marketing 

NAH Project 

2 Mendapatkan 

informasi 

elemen merek 

Logo, simbol, 

dan slogan 

NAH Project 

Sekunder Website 

NAH Project 

3 Mendapatkan 

informasi 

ekuitas merek 

Wawancara 

Penelitian 

ekuitas merek 

NAH Project 

Primer Tim 

Marketing 

NAH Project 
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No Tujuan 

Penelitian 

Data Jenis 

Data 

Sumber Data 

4 Mendapatkan 

tanggapan 

mengenai 

elemen merek 

NAH Project 

Kuesioner 

penelitian 

elemen merek 

NAH Project 

Primer Konsumen 

online NAH 

Project 

5 Mendapatkan 

tanggapan 

mengenai 

ekuitas merek 

NAH Project 

Kuesioner 

penelitian 

ekuitas merek 

NAH Project 

Primer Konsumen 

online NAH 

Project 

     

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipilih adalah 

sebagai berikut. 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, majalah, 

artikel dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan teori, gambar, konsep yang berguna untuk 

keperluan penelitian. 

2. Observasi 

Menurut Arikunto (2010), observasi adalah memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi ini dilakukan 

secara langsung pada PT.Brodo Ganesha Indonesia selama dua 

bulan internship. 

3. Wawancara 

Menurut Moleong (2010:187), wawancara adalah percakapan 

oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Teknik pengumpulan 

data ini dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan terhadap tim marketing dan konsumen 

online NAH Poject. 

4. Kuesioner 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2014:230). Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh tim 

Marketing NAH Project dalam menyebarkan kuisioner secara 

online kepada konsumen online NAH Project. 

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Berhubung subjek yang dipilih adalah 

konsumen online N.A.H Project, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang sudah pernah membeli produk NAH Project 

yang berjumlah sekitar 1993 konsumen. Populasi tersebut bersumber 

dari database penjualan online NAH Project selama bulan September 

2016 hingga bulan Februari 2018 yang diolah kembali oleh peneliti. 

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, 

penulis menetapkan tingkat kepercayaan (confidence level) sebesar 90% 

dan nilai presisi sebesar 10%.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan 

bahan penelitian. Penentuan besarnya sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan rumus slovin,dalam 

Sugiyono (2014) yaitu : 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel (responden dalam penelitian) 

N = Jumlah populasi 

e = Kelonggaran sampel (10 %) 

1 = Konstanta 

 

Dengan demikian, besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

n =       1993 

      1+1993 (0,1)
2
 

n = 95,222 atau dibulatkan menjadi 100 
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Berdasarkan hasil perhitungan rumus slovin diatas, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 100 konsumen online NAH Project. 

3.5.3 Teknik Sampling 

Menurut Jonathan Sarwono (2014:2), dalam pengambilan sampel 

secara online ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu sampel 

tidak dibatasi (unrestricted sample), sampel yang disaring (screened 

sample), dan sampel yang dipilih (recruited sample). Dalam penelitian 

ini, peneliti dibantu oleh tim marketing NAH Project untuk 

mengaplikasikan recruited sample dengan memilih dan mengirimkan 

kuesioner pada alamat email yang ada didalam database penjualan NAH 

Project. Alasan memilih recruited sample karena sampel yang ada pada 

database penjualan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu 

mengenal dan pernah membeli merek NAH Project. 

Dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti tidak terlalu 

mengalami kendala yang berarti. Peneliti dibantu tim marketing NAH 

Project untuk menyebarkan 50 kuesioner perharinya. Dalam kurun 

waktu satu minggu, terdapat 198 konsumen online NAH Project yang 

mengisi kuesioner penelitian. Namun, berhubung sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, maka hanya 

100 responden pertama yang peneliti ambil untuk dijadikan sampel pada 

penelitian ini. 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

kuesioner. Di mana sebelum instrumen ini digunakan, kuesioner akan 

diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014:343), Uji validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya 

yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara cepat. 

Pengukuran validitas dapat menggunakan rumus Pearson Product 

Moment, setelah itu diuji dengan menggunakan uji t dan dilihat 

penafsiran dari indeks korelasinya.  

Rumus Pearson Product Moment:  
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Keterangan: 

Rxy = Menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan  

R = Koefisien validitas item yang dicari, dua variabel yang 

dikorelasikan  

X = Skor total pertanyaan yang dipilih  

Y = Skor toal yang diperoleh dari seluruh item  

Ʃ X = Jumlah skor dalam distribusi X  

Ʃ Y = Jumlah skor dalam distribusi Y   

Ʃ X2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X  

Ʃ Y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y  

N = Banyaknya responden  

 

Keputusan pengujian validitas item responden adalah sebagai berikut:  

1) Nilai r dibandingkan dengan nilai r table dengan dk = n-2 dan taraf 

signifikan sebesar 5%.  

2) Item pernyataan yang diteliti dikatakan valid jika r hitung > r tabel.  

3) Item pernyataan yang diteliti dikatakan tidak valid jika r hitung < r 

table. 

Pengujian instrumen dilakukan dengan rumus diatas menggunakan 

software IBM SPSS Statistics 23. Pengujian validitas ini dilakukan 

terhadap 30 responden dengan rtabel sebesar 0,361. Hasil uji validitas 

instrumen penelitian untuk variabel elemen merek dan ekuitas merek 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian Variabel X 

(Elemen Merek) 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Nama Merek (Brand Name) 

1 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat nama merek 

NAH Project 

0,497 0,361 Valid 

2 
Anda sangat suka dengan 

nama merek NAH Project 
0,660 0,361 Valid 

3 

Menurut anda nama 

merek NAH Project 

sangat memiliki makna 

0,581 0,361 Valid 
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URL (Uniform Resources Locators) 

4 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat URL / Website 

NAH Project 

0,436 0,361 Valid 

5 

Anda sangat mudah 

mengakses URL / Website 

NAH Project 

0,398 0,361 Valid 

6 

Menurut anda URL / 

Website NAH Project 

sangat menarik 

0,600 0,361 Valid 

Logo dan Simbol 

7 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat logo / simbol 

NAH Project 

0,404 0,361 Valid 

8 

Menurut anda logo / 

simbol NAH Project 

sangat menarik 

0,431 0,361 Valid 

9 

Menurut anda logo / 

simbol NAH Project 

sangat bermakna 

0,656 0,361 Valid 

Slogan 

10 

Anda sangat mudah untuk 

mengingat slogan merek 

NAH Project 

0,652 0,361 Valid 

11 

Menurut anda slogan 

NAH Project sangat 

menarik 

0,703 0,361 Valid 

12 

Menurut anda slogan dari 

NAH Project sangat 

bermakna 

0,704 0,361 Valid 

Pengemasan (Packaging) 

13 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

NAH Project sangat 

bermutu 

0,595 0,361 Valid 

14 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

NAH Project sangat 

0,626 0,361 Valid 
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Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 dengan IBM SPSS Statistics 23. 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel elemen 

merek pada tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan mengenai elemen merek dinyatakan valid, karena masing-

masing r hitung > r tabel. 

Tabel 3.4 

Hasill Pengujian Validitas Instrumen Penelitian Variabel Y 

(Ekuitas Merek) 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

16 

Karakteristik merek NAH 

Project sangat cepat 

masuk ke dalam pikiran 

anda 0,707 0,361 Valid 

17 

Anda dapat mengenali 

merek NAH Project 

sangat cepat dibandingkan 

merek lain 0,575 0,361 Valid 

18 

Anda sudah sangat 

mengenali merek N.A.H 

Project 0,698 0,361 Valid 

Persepsi Kualitas Merek (Perceived Quality) 

19 

Anda sangat percaya pada 

kualitas merek NAH 

Project  0,822 0,361 Valid 

20 

Menurut anda kualitas 

produk merek NAH 

Project sangat baik 0,832 0,361 Valid 

21 

Menurut anda merek 

NAH Project menawarkan 0,758 0,361 Valid 

menarik 

15 

Menurut anda 

pengemasan (packaging) 

NAH Project sangat 

sesuai dengan konsep 

merek 

0,723 0,361 Valid 
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No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

fitur-fitur yang sangat 

baik. 

Asosiasi merek (Brand Association) 

22 

Menurut anda N.A.H 

Project sangat memiliki 

keunikan yang 

membedakannya dengan 

merek lain 0,842 0,361 Valid 

23 

Anda sangat menghargai 

orang yang menggunakan 

merek N.A.H Project 0,753 0,361 Valid 

24 

Anda sangat menyukai 

citra merek NAH Project 0,817 0,361 Valid 

Loyalitas merek (Brand Loyalty) 

25 

Anda sangat berminat 

membeli ulang setelah 

menggunakan produk 

merek NAH Project 0,779 0,361 Valid 

26 

Anda akan tetap membeli 

produk merek NAH 

Project bahkan jika 

harganya sedikit lebih 

tinggi dari pesaingnya 0,626 0,361 Valid 

27 

Anda sangat senang untuk 

merekomendasikan NAH 

Project pada orang lain 0,777 0,361 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 dengan IBM SPSS Statistics 23. 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

ekuitas merek pada tabel 3.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan mengenai ekuitas merek dinyatakan valid, karena masing-

masing r hitung > r tabel. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2010), Reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Sugiyono (2014:268), mengungkapkan bahwa suatu data dikatakan 
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reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu 

berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila 

dipecah menunjukkan data yang sama. 

Uji reliabilitas yang peneliti gunakan adalah menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Koefisien Alpha Cronbach (Cα) merupakan statistik 

yang sering dipakai untuk menguji reliabilitas suatu instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat 

reliabilitas yang memadai jika koefisien Alpha Cronbach lebih besar 

atau sama dengan 0,700. 

Rumus untuk mengukur reliabilitas yaitu:  

 

Keterangan:  

r = Nilai reliabilitas  

k = Banyaknya butiran pertanyaan atau banyaknya soal  

Σ 2 = Jumlah varian tiap item  

2 = Varian total  

Jumlah varian tiap-tiap skor dapat dicari dengan rumus:   

 

Keterangan:  

2  = Varian skor tiap item  

Σ 2 = Jumlah kuadrat item X  

(Σ )2 = Jumlah item X yang dikuadratkan  

N = Jumlah responden  

Keputusan pengujian reliabilitas ditentukan sebagai berikut:  

1. Item pertanyaan-pertanyaan dikatakan reliable jika r hitung lebih 

besar atau sama dengan r tabel (rhitung> r tabel).  

2. Item pertanyaan-pertanyaan dikatakan tidak reliabel jika r hitung 

lebih kecil dari r tabel (r hitung< r tabel). 
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Tabel 3.5 

Hasi Pengujian Reliabilitas Variabel Elemen Merek dan Ekuitas 

Merek 

No Variabel r hitung r tabel Keterangan 

1 Elemen Merek 0,883 0,700 Reliabel 

2 Ekuitas Merek 0,940 0,700 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 dengan IBM SPSS Statistics 23. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.5 diatas, dapat diketahui 

bahwa pengujian reabilitas instrumen penelitian variabel elemen  merek 

dan ekutas merek dinyatakan reliabel, karena seluruh r hitung > r tabel. 

Menurut hasil perhitungan reliabilitas dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics 23 diperoleh nilai alpha > 0,700, yang berarti reliabilitas 

mencukupi (sufficient reliability).  

3.7 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melalui 

kuesioner. Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah 

mengolah dan menafsirkan data agar terlihat peranan antara elemen 

merek (X) dengan ekuitas merek (Y). Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Editing 

Pemeriksaan kelengkapan dan jumlah lembaran kuisioner yang 

telah diisi responden. 

2. Coding 

Pembobotan dari setiap item instrumen berdasarkan pada 

pembobotan untuk jawaban positif dimulai dari skor terbesar 

sampai terkecil dan untuk jawaban negatif sebaliknya. Pengukuran 

kuisioner dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan kuisioner 

yang dibuat dengan sistem tertutup dan terbuka. Berikut adalah 

kriteria bobot nilai yang disediakan. 
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Tabel 3.6 

Kriteria Bobot Nilai Alternatif 

Alternatif Jawaban Bobot pertanyaan 

Sangat setuju dengan pernyataan 5 

Setuju dengan pernyataan 4 

Cukup setuju dengan pernyataan 3 

Tidak setuju dengan pernyataan 2 

Sangat tidak setuju dengan 

pernyataan 
1 

 

3. Tabulating 

Menghitung hasil skoring yang dituangkan kedalam tabel 

rekapitulasi secara lengkap untuk seluruh item setiap variabel. 

Berikut adalah tabel rekapitulasi pengolahan data. 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Pengolahan Data 

Resp.  Total 

1 2 3 4 ..... N 

1        

2        

....        

N        

 

3.8 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah. Analisis data yang digunakan ada dua, yaitu analisis 

deskriptif dan analisis verifikatif. Berikut adalah paparan analisis data 

yang akan digunakan tersebut: 
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3.8.1 Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2014:207) menjelaskan bahwa statistik deskriptif 

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa 

bermaksud untuk menggeneralisasikan. Analisis ini digunakan untuk 

menggambarkan skor variabel (X) dan Variabel (Y) serta kedudukannya 

terutama untuk menggambarkan penilaian responden terhadap masing-

masing penelitian,dengan prosedur sebagai berikut:  

1. Menentukan jumlah skor kriterium (SK) dengan rumus:  

SK = ST x JB x JR  
Keterangan:  

SK = skor kriterium   

ST = skor tertinggi  

JB = jumlah bulir  

JR = jumlah responden  

 

2. Membandingkan jumlah skor hasil kuesioner dengan jumlah skor 

kriterium, untuk mencari jumlah skor hasil kuesioner dengan rumus:   

 

Keterangan:  

Σxi = jumlah skor hasil kuesioner variabel X  

x1- xn = jumlah skor kuesioner masing-masing reponden  

3. Membuat daerah kategori kontinum menjadi lima tingkatan, 

contohnya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kontinum tertinggi dan terendah. 

Tinggi: SK = ST x JB x JR  

Rendah: SK = SR x JB x JR  

Keterangan:  

ST = skor tertinggi  

SR = skor terendah  

JB = jumlah butir  

JR = jumlah responden 

b. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan rumus: 
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c. Membuat garis kontinum dan menentukan daerah letak skor hasil 

penelitian. Menentukan persentase letak skor hasil penelitian 

(rating scale) dalam garis kontinum (S/Skor maksimal x 100%). 

 

 

4. Membandingkan skor total tiap variabel dengan parameter di atas 

untuk memperoleh gambaran elemen merek(X) dan ekuitas merek 

(Y).  

 

Adapun variabel yang dideskripsikan terdiri elemen merek (X) dan 

ekuitas merek (Y). Dalam penafsiran data yang terkumpul, digunakan 

kaidah persentase dari 0 % - 100 % yang disajikan dalam tabel dan 

diagram. Kriteria penafsiran pengolahan data berdasarkan tabel berikut: 

  Tabel 3.8 

Kriteria Penafsiran Hasil Perhitungan Kuisioner 

No Kriteria Penafsiaran Keterangan 

1 0% - 20% Sangat rendah 

2 21% - 40% Rendah 

3 41% - 60% Cukup 

4 61% - 80% Tinggi 

5 81% - 100% Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2014) 

Gambar 3.1 

Contoh Garis Kontinum 
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3.8.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif adalah teknik analisis untuk menjawab 

permasalahan tentang bagaimana pengaruh elemen merek terhadap 

ekuitas merek. Langkah analisis verifikatif dengan cara mengubah data 

ordinal menjadi interval dengan menggunakan Method of Successive 

Interval (MSI). Hal tersebut dilakukan karena dalam statistika 

parametrik dengan analisis regresi harus menggunakan skala 

pengukuran interval.  

Methode of Succesive Interval merupakan metode untuk merubah 

data ordinal menjadi skala interval berurutan. Sugiyono (2014) 

menyebutkan langkah-langkah untuk melakukan transformasi data 

sebagai berikut:  

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pertanyaan.  

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, 

dilakukan perhitungan proporsisi (p) setiap pilihan jawaban, 

berdasarkan hasil jawaban responden pada setiap pertanyaan. 

3. Berdasarkan proporsi tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan 

proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan 

dan setiap pilihan jawaban.  

5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban 

melalui persamaan berikut: 

= ( )−( ) 

( )−( ) 

6. Data penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan 

ditentukan pasangan data variabel independen dengan variabel 

dependen serta akan ditentukan persamaan yang berlaku untuk 

pasangan tersebut. 

3.8.2.1 Uji Asumsi Normalitas  

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal maka digunakan uji normalitas untuk melihat 

apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini 

dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P-Plot, uji Chi Square, 

Skewnes dan Kurtonis atau uji Kolmogorov Smirnov.  

Analisis regresi merupakan bagian dari analisis data statistik parametris. 

Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa “Asumsi utama dalam melakukan 

analisis statistika parametris adalah data yang dianalisis harus 
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terdistribusi normal”. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji 

normalitas. 

3.8.2.2 Analisis Korelasi (R) 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pearsonian Coefficient Correlation atau sering juga disebut dengan The 

Product MomentCoefficient Correlation (koefisien korelasi produk 

moment). Rumusnya adalah : 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2 

= Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y
2 

= 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 3.9 

Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0 - 0,199 Sangat rendah 

0,2 - 0,399 Rendah 

0,4 - 0,599 Sedang 

0,6 - 0,799 Kuat 

0,8 – 1  Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014) 
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3.8.2.3 Analisis Regresi Sederhana 

 Menurut Sugiyono (2014:270) regresi sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Dimana :  

Y  =  Subjek dalam variabel dependen yang dipredeksikan 

a =  Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+)  maka naik, 

dan (-) maka terjadi penurunan. 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu. 

Harga a dihitung dengan rumus : 

 

Sedangkan harga b dihitung dengan rumus : 

 

X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan 

menyebabkan adanya perubahan di Y. Artinya naik turunnya X akan 

membuat nilai Y juga naik turun dan dengan demikian nilai Y ini akan 

bervariasi. Namun nilai Y bervariasi tersebut tidak semata-mata 

disebabkan oleh X, karena masih ada faktor lain yang menyebabkanya. 

Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap naik 

turunnya nilai Y dapat dihitung dengan menggunakan koefisien 

determinasi dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi 

r
2 

= Koefisien korelasi 

 

3.8.3 Uji Hipotesis 

Sugiyono (2014:99) menjelaskan bahwa, hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 
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rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dan dapat dipercaya pada variabel bebas, yaitu 

elemen merek dan variabel terikat, yaitu ekuitas merek. Setelah di uji 

maka akan diambil suatu kesimpulan penerimaan atau penolakan pada 

hipotesis yang telah dirumuskan. 

Untuk menguji signifikasi kolerasi antara elemen merek induk 

dan ekuitas sub-merek dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan 

t tabel yaitu dengan menggunakan rumus distribusi student (t student). 

Rumus dari distribusi student adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

t = distribusi student 

r = koefisien korelasi dari uji  

n = banyaknya sampel 

  


