
45 
 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

  

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu 

data. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010:13) mendefinisikan bahwa 

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, tentang suatu hal objektif, valid dan reliable 

tentang suatu hal (Variabel tertentu)”. Berdasarkan latar belakang dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

objek penelitian ini adalah  pada Someday Clothing Bandung. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti Pengaruh Brand image dan Lokasi 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Someday Clothing di Kota Bandung. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Someday memulai usahanya dalam bidang Clothing pada awal 

tahun 2014 tepatnya pada bulan Mei yang memiliki alamat di Jalan Sultan 

Tirtayasa No.24 Bandung. Pada awalnya usaha ini didirikan oleh Cendy 

Azmy dengan didukung oleh kecintaannya terhadap seni grafis dan desain 

produk serta melihat peluang pasar yang cukup menjanjikan dalam 

industry clothing dalam negeri. Someday clothing sendiri memilih vendor 

untuk memproduksi semua barang yang dijual maka dari itu Someday 

Clothing hanya memiliki karyawan operasional sebanyak 2 orang yang 

terdiri dari kasir dan designer. Someday Clothing menjual berbagai macam 

produk seperti: T-shirt, sweater hoodie, celana jeans, topi, tas dan berbagai 

macam produk. Someday Clothing adalah sebuah perusahaan yang 

dilandasi oleh street culture dan mempunyai marketplace untuk remaja 

dan dewasa yang memiliki passion akan sebuah budaya fashion street 

wear. Someday Clothing sendiri merupakan sebuah tagline yang artinya 

sebuah peremajaan pada sebuah konsep dan kemasan di dalam grafis dan 
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produk Someday Clothing itu sendiri, dalam kata lain ini adalah sebuah 

rebranding yang perusahaan tawarkan kepada konsumen dalam 

memperbaiki struktur kinerja, kualitas dan passion di dalam nya yang 

lebih plural dan global.  

Untuk pemasaran awal perusahaan ini hanya mengandalkan 

penjualan di toko saja, tetapi melihat perkembangan Clothing dalam negeri 

saat ini khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan Bali, maka manajemen melakukan 

perluasan pasar yaitu dengan mengikuti event yang ada di kota besar 

tersebut seperti kickfest dan Jakcloth contohnya yang ada di kota Jakarta. 

 

3.1.2 Visi dan Misi Toko 

Visi 

- Menjadi toko fashion yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa 

dengan ciri khas unik, serasi, harmoni, namun trendy dan menjadi 

salah satu bagian dari trend mode fashion dunia 

- Menjadi toko yang menjadi tujuan utama anak muda dalam berbelanja 

pakaian dan aksesoris 

Misi 

- Selalu mengutamakan kualitas dan bertemu tinggi 

- Membangun kepercayaan yang tinggi dengan pelanggan 

- Menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif agar bisa bersaing 

dengan industry fashion nasional dan internasional  

- Membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pengusaha, 

karyawan dan membantu fakir miskin 

 

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi di toko Someday Clothing terbilang masih 

sederhana, karena langsung owner tersebut terjun langsung untuk 

menjalankan bisnis toko ini. Mulai mendata laporan keuangan, membuat 

stretegi pemasaran, merekrut karyawan, hingga mengerjakan bagian 
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produksi mulai dari mengontak supplier hingga memproduksi pakaian 

tersebut, namun terdapat beberapa karyawan untuk membantu usaha 

tersebut seperti Designer dan kasir untuk menjaga toko tersebut. Berikut 

gambaran umum struktur organisasi perusahaannya 

. 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Someday Clothing 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan  

  Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang 

seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Tujuan 

dari penelitian deskriptif  adalah untuk membuat gambaran secara 

sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan 

antar fenomena yang ingin diselidiki. 

 Menurut Sugiono (2016:147) metode penelitian deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

 “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

 menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

 menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

Owner 

(Pemasaran, Keuangan, 

Produksi, HRD) 

Designer Kasir 
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 tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

 atau generalisasi.” 

3.2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

  Menurut Sugiyono (2016:137). Bila dilihat dari sumber datanya, 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. 

 Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui 

penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari bahan-bahan lain yang berasal dari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data dibedakan menjadi dua 

seperti berikut: 

Tabel 3.1  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data Bentuk Data 

Sekunder Someday Clothing Profil Someday Clothing 

Internet e-news, e-jurnal, e-book 

dan lainnya. 

Perpustakaan Jurnal, artikel, buku dan 

lainnya. 

Primer  Someday Clothing Hasil wawancara dan 

observasi 

 Konsumen Kuesioner  

    Sumber: Sugiono (2016) 

3.2.3 Populasi dan Penentuan Sampel  

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

Someday Clothing. 
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Sampel menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik 

dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. 

Oleh karena itu, sampel yang diambil harus benar benar representatif atau 

dapat mewakili, akibatnya sampel selalu merupakan bagian yang lebih 

kecil dari populasi. Dalam data yang akan diteliti, teknik pengambilan 

sampel (sampling) yang digunakan adalah dengan non probability 

sampling. Pengertian metode non probability sampling menurut Sugiyono 

(2016:84) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak diberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. 

Jenis teknik non probability sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampling insidental. Menurut Sugiyono (2013:122) 

sampling insidental adalah teknik  penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

kebetulan ditemui adalah cocok sebagai sumber data. 

Dalam penentuan jumlah sampel, menurut Sugiyono (2016:142) 

menyatakan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 

adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Oleh karena itu apabila populasi 

besar dan penelitian tidak mungkin dapat mempelajari semua yang ada 

pada populasi, maka peneliti dapat mengambil sebagian sampel untuk 

diteliti yang tentunya mewakili populasi tersebut. Sampel dari penelitian 

ini adalah sebagian dari konsumen Someday Clothing. 

Sehubung dengan populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti sehingga untuk menentukan ukuran sampel, 

penelitian berpedoman pada pendapat Malhotra (2010:394) yang 

menyatakan bahwa jumlah sampel minimal adalah 4 atau 5 kali dari 
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jumlah item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Jumlah pertanyaan 

dalam kuesioner penelitian ini adalah sebanyak 20 pertanyaan. Sehingga 

jumlah minimal ukuran sampel pada penelitian ini adalah:  

20 x 5 = 100 

Dari perhitungan diatas, penetapan jumlah sampel minimal yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Namun 

untuk mengurangi tingkat kesalahan,maka jumlah sampel ditetapkan 

sebesar 100 responden. Jumlah tersebut diperkuat oleh Sugiyono 

(2016:129) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai 500. 

3.2.4 Operasional Variabel  

Menurut Sugiyono (2016:38) Variabel penelitian merupakan segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Menurut Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel bebas 

(Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau Independen yaitu Brand 

Image (X1) dan Lokasi (X2). 

 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Menurut Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel terikat 

(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel 

terkait yaitu Loyalitas Konsumen (Y). 
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Lokasi 

(X2) 

Lokasi mengacu pada 

berbagai aktivitas 

pemasaran yang 

berusaha memperlancar 

dan mempermudah 

penyampaian atau 

penyaluran barang dan 

jasa produsen kepada 

konsumen. Tjiptono 

(2015:345) 

1. Aksesabilitas  Akses menuju jalan 

utama mudah 

(kestrategisan lokasi toko 

someday clothing) 

 Ketersediaan angkutan 

umum menuju toko 

someday clothing 

 Kemudahan alur pejalan 

kaki menuju toko 

someday clothing 

 Jalan masuk atau keluar 

Ordinal 

Variable Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala 

Brand 

image 

( X1) 

Brand image adalah 

bagaimana presepsi 

konsumen 

menganggap atau 

menilai (Brand) 

suatu perusahaan 

secara aktual, seperti 

tercermin dalam 

asosiasi yang terjadi 

dalam memori 

konsumen.” 

Philip Kotler 

(2012:153): 

Brand 

Favorability 
 Variasi produk 

 Harga Kompetitif 

 Percaya diri 

konsumen 

Ordinal 

 

 

Brand Strength 

 

 Kualitas produk 

 Nama  mudah diingat 

 Nama menunjukkan 

kesesuaian dengan 

manfaat dan mutu 

 Mudah mendapatkan 

produk. 

Ordinal 

 

 

Brand 

Uniqueness  

 

 Ciri khas tersendiri 

 Logo/lambang 

perusahaan. 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 
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2. Karakteristik 

lokasi 

 Luasnya area parker toko 

someday clothing 

 Visibilitas toko someday 

clothing dari jalan utama 

 Kondisi toko someday 

clothing cukup luas dan 

terawat 

 

Ordinal 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

Kotler & Keller 

(2012:149) menyatakan 

bahwa :  

“Loyalitas atau 

kesetiaan adalah 

komitmen yang 

dipegang kuat untuk 

membeli atau 

berlangganan lagi atau 

produk jasa tertentu di 

masa depan meskipun 

ada pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran” 

 

1. Melakukan 

pembelian 

ulang secara 

teratur. 

 

 Bersedia melakukan 

pembelian ulang  

 

Ordinal  

2. Melakukan 

pembelian antar 

lini. 

 

 Bersedia melakukan 

pembelian ulang 

berbagai jenis produk 

perusahaan 

Ordinal  

3. Mereferensikan 

kepada orang 

lain. 

 

 Merekomendasikan pada 

orang lain  

Ordinal  

4. Menunjukan 

kekebalan 

terhadap 

tarikan pesaing 

 

 Ketidak tertarikan 

terhadap produk pesaing 

Ordinal  

 

3.2.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data  yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut sifatnya data yang 

diperoleh menjadi dua bagian  yaitu: 
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1. Data Kualitatif 

Data yang dapat mendukung hasil penelitian sehingga dapat 

memperkuat hipotesisya. Analisis kualitatif dapat disajikan berupa tabel 

dan definisi berupa penjelasan tabel tersebut. 

2. Data Kuantitatif 

Data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat menjawab 

hipotesis yang diajukan. Analisa kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan statistik.  

3.2.6 Skala Pengukuran  

Penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2016:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam skala 

likert, maka yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel lalu 

indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item 

instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Didalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan mengolah 

nya dari kuesioner dengan cara memberikan memberikan bobot dari 

pertanyaan menurut skala likert. Menurut Sugiyono (2016:93) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini 

fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik yang selanjurtnya disebut 

sebagai variabel penelitian. 

 Adapun kriteria penilaian dapat di lihat dari tabel 3.3 skala likert seperti : 

Tabel 3.3 Alternatif Jawaban Responden 

Pertanyaan Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

    Sumber: Sugiyono (2016:93) 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka digunakan interval 

untuk menentukan panjang kelas interval, maka digunakan rumus menurut 

Sudjanan (2008:79) sebagai berikut: 
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𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
Rentang

Banyak Kelas Interval
 

Dimana :  

Rentang           = Data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas   = 5 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah: 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
5 − 1 

5
= 0,80 

 Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4  

Interpretasi Kriteria Penilaian Rata-rata 

Brand Image Lokasi Loyalitas 

Interval Interpretasi Interval Interpretasi Interval Interpretasi 

1,00 - 1,79 Sangat baik 1,00 - 1,79 Sangat baik 1,00 - 1,79 Sangat Rendah 

1,80 – 2,59  Buruk 1,80 – 2,59  Buruk 1,80 – 2,59  Rendah 

2,60 – 3,39 Cikup Baik 2,60 – 3,39 Cikup Baik 2,60 – 3,39 Cikup Tinggi 

3,40 – 4,19 Baik  3,40 – 4,19 Baik  3,40 – 4,19 Tinggi 

4,20 – 5,00 Sangat Baik 4,20 – 5,00 Sangat Baik 4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 
Sumber: data diolah oleh peneliti,2018 

3.3 Teknik Pengolahan Data  

Menurut Sugiyono (2016:92) menyatakan bahwa instrumen 

penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang merupakan 

penjabaran indikator-indikator variabel, sebelum digunakan untuk 

mengumpulkan data lapangan terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas 

dan reliabilitasnya.  

3.3.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2016:267) menyatakan bahwa validitas 

merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan data yang sangat dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui akurat atau sah atau tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r 

hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total 

correlation) dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – k, dalam hal 

ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item 

 Kriteria penilaian uji validitas adalah: 

a. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner dikatakan valid 

b. Jika r hitung > r tabel, maka item kuesioner dikatakan tidak valid 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Susan Stainback (1998) dikutip dalam Sugiyono 

(2016:267) menyatakan bahwa reabilitas adalah: 

“Relibility is often defind as the consistency and stability of fata or 

findings. From a positivistic perspective, reliability typically is 

considered to by synonimous with the consistency of data produced by 

observations made by different researchers (e.g interrater reliability), by 

data the same researher at different times (e.g test retest) , or by splitting 

a data set in two parts (split-split) 

Artinya 

“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data 

dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang 

sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam 

 waktu berbedmenghasilkan data yang sama, atau sekelompok 

data dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda.” 

Suatu instrumen penelitian mengindikasi memilih reliabilitas yang 

memadai jika koefisien cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 

0,60. Kriteria uji reliabilitas adalah α (alpha) > 0,60 (artinya variabel 

dinyatakan reliabel). 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan atau 

keandalan kuesioner dalam mengukur. Pengujian ini dilakukan dengan uji 

cronbach alpha yang dianggap sesuai untuk pengujian terhadap item-item 

penelitian yang menggunakan program SPSS 16.0  for  windows. 

Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan 

reliability analysis dengan teknik croncbach alpha yang mempunyai rumus 

sebagai berikut:  
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𝛼 =  [
𝑛

𝑛 − 1
] . [

𝑆2 −  ∑ = 2 𝑆𝑖2𝑛
𝑖

𝑆2
] 

Keterangan : 

α      = Koefisien reliabilitas instrumen cronbach alpha 

n      = Jumlah butir Pernyataan  

S
2 
   = Variabel skor secara keseluruhan 

Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai 

varian tiap butir dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑆 =  
∑ 𝑋2 .  

(∑ 𝑋2)
𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

S      = Varian 

X     = Nilai skor yang dipilih  

3.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian ini untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, 

tidak bias dan konsisten, sebelum dilakukan analisis regresi linier 

berganda terhadap hipotesis penelitian maka terlebih dahulu perlu 

dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas dua data yang diolah sebagai 

berikut: 

3.3.3.1 Uji Normalitas  

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas yang bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali 

(2012:110) tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau menekati normal. Prengujian 

normalitas data dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. Residual 

berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

Kaidah yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu skor sig. Yang ada 
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pada hasil perhitungan kolmogorov smirnov. Apabila angka sig lebih besar 

atau sama dengan 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

Uji normalitas diperlukan karena melakukan pengujian-pengujian 

variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika dilanggar maka uji statistik akan menjadi tidak 

valid dan statistik parametrik tidak akan dapat digunakan. 

 Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah: 

1. Jika dalam menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukan distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram atau menunjukan distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.3.3.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Indrawati (2015:190) mengungkapkan “model 

multipel regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang 

tinggi diantara variabel-variabel independen karena akan 

menyebabkan nilai koefisien regresi berfluktuasi tinggi sehingga 

mengurangi keyakinan akan hasil pengujian. Uji multikolinieritas 

dapat diuji menggunakan nilai tolerance dan varian inflation faktor 

(VIF) sebagai berikut menurut sumber spssindonesia.com : 

Melihat nilai tolerance 

 Jika nilai tolerance > 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas 

 Jika nilai tolerance < 0,10 maka artinya terjadi multikolinearitas 

Melihat nilai variance inflation factors (VIF) 

 Jika nilai VIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas 

 Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi multikolinearitas 

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Indrawati (2015:191) dalam bukunya berjudul metode 

penelitian manajemen dan bisnis Konvergensi, model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melihat 
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apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikasi > 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.3.4 Analisis Linear Berganda 

Menurut Sugiyono  (2016:188) menyatakan bahwa regresi linier 

berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila 

dua atau lebih variabel independen sebagai predikator dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Penelitian ini menggunakan jenis uji regresi berganda 

karena memiliki lebih dari satu variabel independen (norma, 

subjektif,sikap,kontrol keperilakuan yang depresi) yang mempengaruhi 

variabel. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh brand image 

dan lokasi terhadap loyalitas konsumen Someday Clothing. 

Menurut Sugiyono (2016:192) persamaan regresi untuk dua 

predikator adalah sebagi berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

 Keterangan: 

Y  = Variabel dependen (loyalitas konsumen) 

X1  = Variabel independen (brand image) 

X3  = Variabel independen (lokasi) 

a   = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi untuk brand image 

b2  = Koefisien regresi untuk lokasi 

3.3.5 Uji Hipotesis 

3.3.5.1 Uji simultan (Uji F)  

Menurut Ghozali (2012:98) “Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksud 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
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dependen atau terikat.” Salah satu cara melakukan Uji F adalah dengan 

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka kita menerima 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen. 

 Pengujian dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis Secara Simultan 

b. Menentukan Tingkat Signifikasi 

Menentukan tingkat signifikasi sebesar 5% (α = 0,05) 

c. Rumus Uji F 

Adapun rumus dari Uji F yaitu: 

𝐹ℎ =  

𝑅2

𝑘
(1 − 𝑅2) (𝑛 − 𝑘 − 1)

 

  

Keterangan : 

Fh = Fhitung yang akan dibandingkan dengan Ftabel 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah anggota sampel 

a. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian 

hipotesis dengan kriteria yang telah di tetapkan. 

Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan kriteria : 

a. H0 diterima bila Fhitung < Ftabel 

b. H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel 

    nilai didapat dari: 

    df1 (pembilang) = jumlah variabel independen (k-1)  

     df2 (penyebut) = n – k 

     Keterangan : 

     k = Jumlah variabel (bebas+terikat) 

     n = Jumlah observasi/sampel pembentuk regresi 

     dengan perhitungan : 

    df1 = 3 (jumlah variabel bebas + terikat) – 1 = 2 

     df2 = 100 (responden) – 3 = 97 

 Formula hipotesis statistik simultan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Ho: r1 = r2 = 0 artinya Brand image dan lokasi secara tidak 

signifikan mempengaruhi loyalitas kosumen pada Someday 

Clothing Bandung. 

b. Ha: r1 ≠ r2 ≠ 0 artinya brand image dan lokasi secara 

signifikan mempengaruhi loyalitas konsumen pada Someday 

Clothing Bandung. 

 3.3.5.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2012:98) uji statistik t pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan 

nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t 

hasil perhitungannya lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

 Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis penelitian secara parsial 

b. Menentukan Tingkat Signifikasi 

 Menentukan tingkat signifikasi sebesar 5% (α = 0,05) rumus t hitung. 

 Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. 

 

Hasil F hitung dibandingkan dengan ttabel dengan kriteria: 

 H0 diterima bila thitung < ttabel 

 H0 ditolak bila thitung > ttabel 

 Nilai didapat dari: df = n-k-1 

 Keterangan: 

 n = Jumlah observasi (responden) 

 k =  Variabel independen 

 Formula hipotesis statistik parsial dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Ho: r = 0, artinya brand image secara tidak signifikan mempengaruhi 

loyalitas konsumen pada Someday Clothing Bandung. 

b. Ho: r ≠ 0, artinya Brand image secara signifikan mempengaruhi 

loyalitas konsumen pada Someday Clothing Bandung.  

c. Ho: r = 0, artinya lokasi secara tidak signifikan mempengaruhi 

loyalitas konsumen pada Someday Clothing Bandung.  

d. Ho: r
 
≠ 0, artinya lokasi secara signifikan mempengaruhi loyalitas 

konsumen pada Someday Clothing Bandung. 

 

3.3.6 Analisis Koefisien Determinasi  

Menurut Ghozali (2012:97) “Koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-veriabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

 Rumus yang digunakan yaitu: 

𝐾𝑑 = 𝑟𝑠
2  𝑋 100% 

  Keterangan: 

 Kd = Koefisien determinasi 

 rs
2   

= Koefisien korelasi 


