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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif. Menurut Sugiyono (2015) 

penelitian deskriptif adalah, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan 

menurut Sukmadinata (2011) menjelaskan. Penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 

Penelitian verifikatif di gunakan untuk meneliti hubungan variabel  

independen dan variabel dependen yaitu citra merek dan kualitas produk dalam 

menentukan purchase intention konsumen Vrouwen Outfit, setelah itu di analisa 

dengan menggunakan  analisa statistik untuk akhirnya diambil kesimpulannya. 

Dalam hal ini yang ingin dianalisis adalah citra merek dan  kualitas produk dalam 

menentukan purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. 

Berdasarkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif verifikatif, dimana 

pengumpulan data dilakukan di lapangan, maka metode yang digunakan adalah 

metode survei. Menurut Lawrence dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa 

penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti 

menanyakan kepada beberapa orang tentang keyakinan, pendapat, karakteristik 

suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei 

berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian survei 

adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, 

karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis 

tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi 
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tertentu, teknik pengumpulan dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) 

dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.  

3.2  Oprasional Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen (X1 dan X2) yaitu 

citra merek dan kualitas produk, sedangkan variabel dependen (Y) adalah 

purchase intention konsumen online shop Vrouwen Outfit. 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel  

Citra Merek 

Deskripsi kesan terhadap suatu merek  produk Vrouwen Outfit yang tertanam di dalam 

benak konsumen. 

Dimensi Indikator Satuan Ukuran Skala Ukur 

Pengakuan 

Daya ingat konsumen pada 

Vrouwen Outft 

Tingkat daya ingat 

konsumen pada Vrouwen 

Outfit  

Ordinal 

Daya ingat kosumen pada 

produk busana Vrouwen 

Outfit 

Tingkat daya ingat pada 

produk busana Vrouwen 

Outfit 

Ordinal 

Menyukai produk Vrouwen 

Outfi 

Tingkat kesukaan 

konsumen pada produk 

Vrouwen Outfit  

 

Ordinal 

Menyukai produk busana 

Vrouwen Outfit 

Tingkat kesukaan 

konsumen pada produk 

busana Vrouwen Outfit  

Ordinal 

Reputasi 

Kompetensi Vrouwen 

Outfit dalam menawarkan 

produk busana   

 

Tingkat Kompetensi 

Vrouwen Outfit dalam 

menawarkan produk 

busana   

Ordinal 

Pengalaman Vrouwen 

Outfit dalam menyajikan 

produk busana  

 

Tingkat Pengalaman 

Vrouwen Outfit dalam 

menyajikan produk 

busana 

 

Ordinal 

Reputasi Vrouwen Outfit 

dalam menyajikan produk 

busana  

Tingkat Reputasi 

Vrouwen Outfit dalam 

menyajikan produk 

busana 

 

 

 

Ordinal 
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Kualitas Produk 

Kemampuan busana Vrouwen Outfit untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 

sesuai dengan kemampuan yang ditawarkan perusahaan. 

Dimensi Indikator Satuan Ukuran Skala Ukur 

Kinerja 

Kualitas bahan busana yang 

dipakai Vrouwen Outfit  

Tingkat kualitas bahan 

busana yang dipakai 

Vrouwen Outfit  

Ordinal 

Kekuatan jaitan busana 

yang dipakai Vrouwen 

Outfit  

Tingkat Kekuatan jaitan 

busana yang dipakai 

Vrouwen Outfit 

Ordinal 

Estetika 

Keindahan gambar busana 

(picture art) yang 

ditawarkan  

Tingkat Keindahan 

gambar busana (picture 

art) yang ditawarkan 

Ordinal 

Penggunaan pembungkusan 

yang baik untuk mengirim 

busana tersebut 

Tingkat Penggunaan 

pembungkusan yang baik 

dalam mengirim busana 

tersebut 

Ordinal 

Kemampuan 

melayani 

Kecepatan pengiriman 

busana dibanding tempat 

lain  

Tingkat Kecepatan proses 

pengiriman busana 

dibanding tempat lain 

Ordinal 

Kecepatan pelayanan dalam 

merespon pesan  kepada 

konsumen   

Tingkat Kecepatan 

pelayanan dalam 

merespon pesan kepada 

konsumen   

Ordinal 

Purchase Intention 

Suatu perasaan suka dan tertarik terhadap suatu produk busana, sehingga konsumen 

mencari informasi  mengenai produk busana yang dijual di Vrouwen Outfit 

Attention 

Pengetahuan konsumen 

mengnai Vrouwen Outfit  

Tingkat pengetahuan 

konsumen mengenai 

Vrouwen Outfit  

Ordinal 

Kesadaran konsumen pada 

Vrouwen Outfit  

Tingkat Kesadaran 

konsumen pada Vrouwen 

Outfit 

Ordinal 

mengetahui berbagai 

promosi mengenai 

Vrouwen Outfit  

Tingkat mengetahui 

berbagai promosi 

mengenai Vrouwen Outfit  

Ordinal 

Interest 

Ketertertarikan untuk 

mencari informasi lebih 

lanjut mengenai produk-

produk di Vrouwen Outfit  

Tingkat ketertertarikan 

untuk mencari informasi 

lebih lanjut mengenai 

produk-produk di 

Vrouwen Outfit  

Ordinal 

Ketertarikan untuk 

mengunjungi Vrouwen 

Outfit  

Tingkat Ketertarikan  

untuk mengunjungi 

Vrouwen Outfit  

Ordinal 
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 Dalam operasional variabel ini seluruh variabel diukur dengan 

menggunakan instrumen pengukuran berupa kuesioner yang memenuhi 

pernyataan-pernyataan tipe Skala Likert. Menurut Sugiyono (2015) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

3.3 Sumber Dan Cara Pengumpulan Data Atau Informasi 

3.3.1 Sumber Data Atau Informasi  

Menurut Sugiyono (2015) yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 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. Berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi dua seperti tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Jenis Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data 

Primer 

 Kuesioner  

 Wawancara dengan pemilik dan konsumen Vrouwen Outfit 

 Data laporan penjualan Vrouwen Outfit Coffee 

 

Sekunder 

 Profil Vrouwen Outfit 

 Buku referensi dan jurnal penelitian  

 Media Internet  

 

3.3.1 Cara Penentuan Sampel 

a. Penentuan Ukuran Sample  

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2015) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini , yang 
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menjadi populasi adalah seluruh konsumen yang pernah mengunjungi Vrouwen 

Outfit.  

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka dalam 

penentuan ukuran sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini dihitung 

menggunakan metode iterasi. Menurut Sitepu dalam Meiditia (2015), penggunaan 

metode iterasi sesuai dengan alat analisis yang digunakan dalam pengujian 

hipotesis. 

Langkah pengukuran sample denga iterasi :  

1. Tentukan  perkiraan besarnya koefisien korelasi   i terkecil berdasarkan 

keterangan sekunder, kepakaran peneliti dalam bidang yang akan diteliti, 

kerangka pemikiran  tertentu,  secara intuisi, atau keterangan-keterangan 

lainnya. 

2. Tentukan taraf nyata (α) dan kuasa uji (1-β) yang diinginkan dalam 

penelitian. 

3. Lihat tabel Distribusi Normal dengan memperhatikan arah uji, apakah satu 

arah atau dua arah. 

4. Secara iteratif hitung ukuran sampel. 

Pada iterasi pertama gunakan rumus  
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 Pada iterasi kedua gunakan rumus  

 121

1

2

1

















n
LnU p






   

 
 

3
2

2

11







pU

ZZ
n


 

Keterangan : 

ρ   = koefisien korelasi  

Z1-α = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z1-β = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α   = kekeliruan tipe I 

β   = kekeliruan tipe II 

n  = ukuran sampel 
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Apabila ukuran sampel (n) minimal yang diperoleh pada iteratif pertama dan 

iteratif kedua bernilai sama, maka iterasi dihentikan. Apabila belum sama lakukan 

iterasi berikutnya dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua. Demikian 

seterusnya hingga hasil ukuran sampel yang diperoleh bernilai sama. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata  (α)  = 0,05 dan kuasa uji (1 – β) 

= 0,95 serta dengan memperkirakan koefisien korelasi terkecil antara variabel Xi 

dengan variabel Y secara intuisi atau keterangan-keterangan lainnya diasumsikan 

sebesar 0,3, dari tabel normal diperoleh nilai  pada pengujian satu arah sebagai 

berikut : 

 

Iterasi Pertama : 

 

Iterasi Kedua : 

 

 

Karena dari iterasi pertama dan kedua diperoleh nilai n yang berbeda, maka 

harus dilakukan iterasi ketiga 

Iterasi Ketiga : 

 

 

Karena nilai n untuk iterasi kedua dan ketiga telah sama, maka nilai n ini 

diambil sebagai ukuran sampel minimal. Jadi jumlah sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 115 responden. 
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b. Teknik Pengambilan Sampel 

Setelah menentukan populasi yang akan diteliti, selanjutnya ialah 

melakukan pemilihan anggota populasi yang akan digunakan sebagai sampel. 

Metode sampling yang digunakan untuk menarik sampel pada penelitian ini 

adalah accidental sampling. Menurut Sugiyono (2015) Accidental Sampling 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jadi, 

ketika akan menyebarkan melalui media online saat konsumen bertanya tentang 

produk busana Vrouwen Outfit, maka konsumen tersebut akan dipilih menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Dalam pelaksanaanya, penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan media 

online aplikasi google forms dan offline melalui kaum wanita yang mengetahui 

online shop Vrouwen Outfit. Waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan 

September 2018 selama satu bulan. Waktu pengisian kuiesoner dilakukan dalam 

10 menit per orang dikarnakan penyebaran kuisoner melalui media online maka 

pengisian pun tidak di damping oleh peniliti. Penyebaran kuesioner ini dilakukan 

sebanyak 130 kuesioner, namun hanya 120 yang dapat dilampirkan dikarenakan 

terdapat kesalahan dalam pengisian kuesioner oleh responden.      
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada  penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini  

Tabel 3.3 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen Pengumpulan 

Data 
Proses Pengumpulan Data 

Data Primer 

Wawancara 

Tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan data 

primer mengenai latar belakang dan hal-hal lain 

terkait dengan masalah penelitian serta data-data 

yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. 

Kuesioner 

Kuesioner disebarkan untuk memperoleh data 

primer mengenai tanggapan mereka tentang citra 

merek dan kualitas produk dalam membentuk 

purchase intenton konsumen online shop Vrouwen 

Outfit 

Data Sekunder 

Studi literature 

Dilakukan melalui pengambilan data dari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

Vrouwen Outfit, diantaranya : Profil Vrouwen 

Outfit, Sejarah perusahaan, Dokumentasi Vrouwen 

Outfit, dll. 

3.4.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2015) validitas instrumen penelitian berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara 

validitas hasil penelitian merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2015), terdapat tiga tipe uji validitas, diantaranya: 

1. Pengujian Validitas Kontruksi 
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Untuk menguji validitas kontruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli 

(judgement experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang 

instrumen-instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberi 

keputusan: instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan 

mungkin dirombak total.  

2. Pengujian Validitas isi 

Untuk isntrumen yang berbentuk test, pengujian validitas isi dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang 

telah diajarkan. Secara teknis pengujian validitas isi  dapat dibantu dengan 

menggunakan kisi-kisi instrumen atau matruk pengembangan instrumen. 

Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur 

dan nomor butir pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari 

indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan mudah dan sistematis. 

3. Penujian Validitas eksternal  

Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria 

yang ada pada instrumen dengan data-data empiris yang terjadi di lapangan. 

Menurut Sugiyono (2015) Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment guna menghitung korelasi antara masing-masing 

pernyataan dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pernyataan-

pernyataan mana yang valid dan mana yang tidak. Biasanya, syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika korelasi antara butir dengan skor 

lebih besar atau sama dengan rtabel. Rumus untuk menguji validitas dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment: 

  
              

                              
 

Keterangan : 

r = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 
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n = Banyaknya koresponden 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y 

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

Menurut Masrun dalam Sugiyono (2015) menyatakan “Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang 

tinggi, menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula, 

biasanya syarat minimum untuk memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3”. Jadi kalau 

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid.  

Dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1.00 maka 

semakin baik pula validasinya. Hasil uji validitas dari kuesioner tergambar pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

Pernyataan Nilai Korelasi Nilai Batas Kesimpulan 

CM1 0,648 0.239 Valid 

CM2 0,679 0.239 Valid 

CM3 0,627 0.239 Valid 

CM4 0,785 0.239 Valid 

CM5 0,772 0.239 Valid 

KP1 0,510 0.239 Valid 

KP2 0,601 0.239 Valid 

KP3 0,726 0.239 Valid 

KP4 0,671 0.239 Valid 

KP5 0,693 0.239 Valid 

KP6 0,661 0.239 Valid 

KP7 0,755 0.239 Valid 

KP8 0,776 0.239 Valid 

KP9 0,754 0.239 Valid 

KP10 0,857 0.239 Valid 

KP11 0,733 0.239 Valid 

KP12 0,698 0.239 Valid 
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KP13 0,803 0.239 Valid 

PI1 0,688 0.239 Valid 

PI2 0,807 0.239 Valid 

PI3 0,853 0.239 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 (2017) 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam 

penilitian dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi >0,239. Sehingga 

indikator dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.   

3.4.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2015) Reliabilitas sebuah instrumen penelitian dapat 

dilihat jika instrumen tersebut menghasilkan data yang sama ketika digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Sedangkan sebuah hasil 

penelitian dapat dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas dimaksudkan untuk 

menguji keandalan pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap gejala yang sama.   

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan meggunakan 

metode Alpha Cronbach  dengan rumus:  

    
 

   
   

         
   

  
  

Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir dengan persamaan sebagai berikut:  

   
    

     
 

 
 

Keterangan : 

S = Varian 

X = Nilai skor yang dipilih 

n = Jumlah sampel 
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Menurut Sugiyono (2015), Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan 

bisa diproses pada tahap selanjutnya jika nilai Cronbach Alpha> 0,7. 

Hasil uji reliabilitas dari kuesioner yang digunakan terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefesien Reliabilitas Nilai Batas Keterangan 

Citra Merek (X1) 0,735 0,6 Reliabel 

Kualitas Produk (X2) 0,915 0,6 Reliabel 

Purchase Intention  (Y) 0,685 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 (2017) 

 Dari hasil uji reliabilitas kuesioner diatas bahwa ketiga variabel yang 

diteliti memiliki nilai Alpha Cronbach  lebih besar dari  nilai batas (0,6), maka 

dapat dismpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan pada masing-

asing variabel sudah mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sehingga seluruh 

pertanyaan tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.  

 

3.5  Rancangan Analisis dan Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

a. Analisis Deskriptif 

 Untuk menjawab tujuan penelitian satu, dua dan tiga hasil kuesioner yang 

telah disebarkan akan direkapitulasi dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. 

Setelah itu, masing-masing jumlah jawaban responden pada setiap nilai di item 

pernyataan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam tabel untuk membantu dalam 

menghitung jumlah skor dan presentase dari masing-masing item pernyataan. 
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Tabel 3.6 

Tabel Jumlah Skor Dan Presentse Item Pernyataan  

Item 
Nilai Jumlah 

skor 
Klasifikasi 

1 2 3 4 5 

CM1 0 0 1 2 8 24 78 312 33 165 503 84% 
 

0 1 2 8 24 78 312 33 165 503 84,00% 

CM2 1 1 1 2 3 9 87 348 28 140 500 83,00% 

CM3 0 0 0 0 3 9 85 340 32 160 509 85,00% 

CM4 0 0 0 0 7 21 90 360 23 115 496 83,00% 

CM5 0 0 0 0 2 6 79 316 39 195 517 86,00% 

KP1 0 0 0 0 3 9 77 308 40 200 517 86,00% 

KP2 1 1 0 0 14 42 75 300 30 150 493 82,00% 

KP3 0 0 0 0 9 27 71 284 40 200 511 85,00% 

KP4 4 4 0 0 31 93 64 256 21 105 458 76,00% 

KP5 0 0 0 0 10 30 66 264 44 220 514 86,00% 

KP6 0 0 2 4 8 24 73 292 37 185 505 84,00% 

KP7 0 0 0 0 14 42 73 292 33 165 499 83,00% 

KP8 0 0 2 4 10 30 72 288 36 180 502 84,00% 

KP9 0 0 0 0 14 42 74 296 32 160 498 83,00% 

KP10 0 0 0 0  10 30 72 288 38 190 509 85,00% 

KP11 0 0 0 0 3 9 87 348 30 150 507 85,00% 

KP12 0 0 0 0 7 21 76 304 37 185 510 85,00% 

KP13 0 0 0 0 12 36 80 320 28 140 496 83,00% 

PI1 0 0 3 6 17 51 79 316 21 105 478 80,00% 

PI2 0 0 8 16 30 90 58 232 24 120 458 76,00% 

PI3 0 0 3 6 14 42 64 256 39 195 499 83,00% 

RATA-RATA SKOR 498,952381  

RATA-RATA PRESENTASE  83,00% 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 (2017) 

Sebagai contoh, untuk item pernyataan CM1, responden yang memilih 

jawaban dengan nilai empat adalah sebanyak 78 orang. Untuk mendapatkan skor 

dari nilai dua maka jumlah pemilih tersebut dikalikan dengan nilainya (yaitu 

empat) maka didapatkan skor 312. Begitu pula dengan skor nilai skor lainnya. 

Jumlah skor didapatkan dengan menjumlah skor untuk setiap nilai sehingga untuk 

item pertanyaan CM1 didapatkan jumlah skor 503. 

Menghitung persentase untuk setiap item pernyataan didapatkan dengan 

cara membagi jumlah skor setiap item pernyataan dengan jumlah skor maksimal 

dari setiap item pernyataan. Item maksimal untuk setiap item pernyataan 

didapatkan dengan cara mengkalikan jumlah responden yaitu sebanyak 120 orang 
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dengan nilai maksimal yaitu lima, sehingga didapatkan nilai maksimalnya adalah 

600. Selanjutnya, nilai maksimal menjadi pembagi jumlah skor sehingga 

didapatkan presentase untuk setiap item pernyataan. 

Rata-rata skor merupakan nilai rata-rata skor yang didapatkan dengan cara 

merata-ratakan jumlah skor dari semua item pernyataan. Sementara itu, rata-rata 

presentase didapatkan dengan merata-ratakan nilai presentase seluruh item 

pernyataan. Rata-rata presentase akan digunakan untuk mengukur rata-rata 

presentase untuk setiap variabel sehingga bisa diketahui kategori apa dari nilai 

presentase untuk setiap variabel tersebut. 

b. Analisis Jenjang 

Tanggapan atau jawaban dari responden atas pernyataan di kuesioner, setiap 

itemnya mempunyai skor tertentu. Skor tertentu mempunyai rentang dari satu 

sampai dengan lima. Skor tersebut mempunyai kegunaan dalam menghitung nilai 

skor terendah dan tertinggi yang akan digunakan pada rentang klasifikasi skor 

untuk setiap variabel. 

Dalam Penelitian ini memiliki jumlah kategori yang digunakan adalah lima, 

sesuai dengan kategori yang digunakan dalam setiap pernyataan dalam kuesioner. 

Kelima kategori tersebut diharapkan mampu menggambarkan setiap variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

Untuk setiap pernyataan, nilai skor terendah adalah 120 dan yang tertinggi 

adalah 600. Skor terendah didapat dari perkalian dari jumlah pernyataan (1 butir 

pernyataan) dengan skor jawaban terendah (yaitu 1), kemudian dikalikan dengan 

total jumlah responden (120 orang). Maka akan menghasilkan skor terendah 

sebesar 1 x 1 x 120 = 120. Untuk mendapat skor tertinggi dari setiap pernyataan 

didapat dari perkalian dari jumlah pernyataan (1 butir pernyataan)  dengan skor 

jawaban terbesar (yaitu 5), kemudian dikalikan dengan total jumlah responden 

(120 orang). Maka akan menghasilkan skor tertinggi 1 x 5 x 120 = 600. 

Skor tertinggi akan menjadi pembagi untuk setiap jumlah perkalian antara 

skor dan frekuensi di setiap pernyataan yang kemudian akan dikalikan dengan 100 

persen sehingga akan diketahui peresentasenya. Persentase minimal akan 
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didapatkan dengan cara membagi skor minimal yaitu 120 dengan skor maksimal 

yaitu 600 kemudian dikalikan 100 persen sehingga diperoleh persentase 

minimalnya adalah 20 persen. Sementara itu persentase maksimalnya adalah 

seratus persen.  

Untuk membuat rentang kalsifikasi skor dari setiap pernyataan maka bisa 

digunakan rumus sebagai berikut:  

                     
                          

               
 

Dengan diperolehnya skor minimal dan maksimal tersebut, maka rentang 

dari setiap pernyataan tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus di atas. 

Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut : 

                     
       

 
    

Dengan diperolehnya rentang presentase tersebut, maka tanggapan 

responden per item pernyataan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Rentang Skor 

Rentang Skor Kategori 

514,01 – 600,00 

Sangat Ingat / Sangat Suka / Sangat Kompeten / Sangat 

Berpengalaman / Sangat Sesuai  / Sangat Kuat / Sangat Baik / 

Sangat Cepat / Sangat Mengetahui / Sangat Menyadari / Sangat 

Tertarik 

418,01 – 514,00 
Ingat / Suka / Kompeten / Berpengalaman / Sesuai / Kuat / Baik / 

Cepat / Mengetahui / Menyadari / Tertarik  

32,01 – 418,00 

Kurang Ingat / Kurang Suka / Kurang Kompeten / Kurang 

Berpengalaman / Kurang Sesuai / Kurang Kuat / Kurang Baik / 

Kurang Cepat / Kurang Mengetahui / Kurang Menyadari / 

Kurang Tertarik  

226,01 – 322,00 

Tidak Ingat / Tidak Suka / Tidak Kompeten / Tidak 

Berpengalaman / Tidak Sesuai/ Tidak Kuat / Tidak Baik / Tidak 

Cepat / Tidak Mengetahui / Tidak Menyadari / Tidak Tertarik   

120,00 – 226,00 

Sangat Tidak Ingat / Sangat Tidak Suka / Sangat Tidak 

Kompeten / Sangat Tidak Berpengalaman / Sangat Tidak Sesuai 

/ Sangat Tidak Kuat / Sangat Tidak Baik / Sangat Tidak Cepat / 

Sangat Tidak Mengetahui / Sangat Tidak Menyadari  
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3.5.1.2.  Analisis Verifikatif 

 Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur, dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Transformasi Data 

Pada teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval, jadi untuk keperluan tersebut data 

ordinal yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu dikonversi menjadi data 

interval menggunakan Methods Of Successive Interval (MSI) dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item, hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1, 2, 3, 4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4. Hitung proporsi kumulatif (pk). 

5. Cari nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan table normal. 

6. Tentukan nilai skala (Scale Value) untuk setiap Z dengan rumus: 

Scale value 

 
                                                  

                                                  
 

 

Kemudian mengubah scala value terkecil menjadi sama dengan satu dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga Transformed Scale Value (TSV). 

7. Menyiapkan pasangan data dari variable independen dan variable dependen 

dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 
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b. Uji pengaruh 

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukan ke dalam 

program kExcel. Setelah itu, data tersebut dimasukan ke dalam program SPSS 

untuk ditabukasikan. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis jalur.  

Berikut ini gambar struktur hubungan diantara variable: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Struktur Hubungan Variabel 

 

Keterangan: 

X1 = Promosi 

X2 = Kualitas Pelayanan 

Y = Keputusan Pembelian 

 

Analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program LISREL dengan bantuan program-program computer lainya seperti 

program Excel dan SPSS. Adapun langkah-langkah manual yang dilakukan 

dalam analisis jalur adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data hasil konversi dihitung koefisien korelasi sederhana antar 

variable bebas dengan rumus: 

i=1, 2, 3, 4, 5. 
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2. Hitung invers dari matriks korelasi antar sesame variable bebas 

3. Hitung koefisien jalur dengan rumus: 

       

 

   

        

Keterangan: 

Pyxi  = Merupakan koefisien jalur dari variable X terhadap variable Y  

ryxi = Korelasi antara variable Y dengan variable X 

CRij = Unsur elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks invers   

korelasi 

4. Hitung pengaruh secara keseluruhan variable Xi terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

                 

 

   

     

5. Hitung koefisien jalur variable lainya di luar variable X terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

             

Menurut Sugiyono (2012), criteria untuk menentukan korelasi tersebut 

dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Table 3.7 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

INTERVAL KOEFESIEN TINGKAT HUBUNGAN 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

O,20-0399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2012) 
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3.5.2 Rancangan Uji Hipotesis 

Setelah koefisien jalur dihitung selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 

untuk membuktikan apakah variable independen yang sedang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap variable dependen. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka 

diajukan rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan 

dibuktikan kebenaranya. Adapun rumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan 

Untuk menguji apakah variable citra merek dan kualitas produk berpengaruh 

positif terhadap purchase intention konsumen online shop Vrouwen Outfit, maka 

digunakan statistik uji F dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

1) H0 : pyx1 , pyx2 < 0 ; Tidak terdapat pengaruh positif citra merek dan 

kualitas produk terhadap purchase intention konsumen online shop 

Vrouwen Outfit. 

2) H1 : pyx1 , pyx2 ≥ 0 ; Terdapat pengaruh positif citra merek dan kualitas 

produk terhadap purchase intention konsumen online shop Vrouwen Outfit. 

Untuk menghitung koefisien jalur secara keseluruhan digunakan uji analisis jalur 

(Path analysis) dengan rumus sebagai berikut: 

    
          

           

      
            

 

Keterangan: 

K= Jumlah Variabel 

R = Nilai Koefisien 

N = Jumlah Sampel 

Apabila perhitungan tersebut telah dilakukan, maka hasil perhitungan F 

hitungdibandingkan dengan F table, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika F hitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

b. Jika F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

2. Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial 

Setelah prosedur pengujian secara simultan atau bersama-sama 

menyimpulakan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan 

pengujian secara parsial atau individual untuk menguji manakah dari kedua 
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variabel independen tersebut yang pengaruhnya signifikan terhadap purchase 

intention konsumen Vrouwen Outfit. 

Hipotesis penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial 

adalah: 

1. H0 : pyx1 < 0 ; Tidak terdapat pengaruh positif citra merek terhadap 

purchase intention produk busana Vrouwen Outfit. 

2. H1 : pyx2 ≥ 0 ; Terdapat pengaruh positif citra merek terhadap purchase 

intention produk busana Vrouwen Outfit. 

3. H0 : pyx1 < 0 ; Tidak terdapat pengaruh positif kualtas produk terhadap 

purchase intention produk busana Vrouwen Outfit. 

4. H1 : pyx2 ≥ 0 ; Terdapat pengaruh positif kualtas produk terhadap purchase 

intention produk busana Vrouwen Outfit. 

5. Selanjutnya untuk menguji koefisien jalur secara parsial digunakan rumus 

sebagai berikut:  

    
    

           

     

 

i = 1, 2 

Keterangan: 

Pyxi = Koefisien jalur atau besarnya pengaruh X1terhadap Y 

R2 = Koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variable  

             independen terhadap variabel dependen 

CR2 = Umur pada baris ke-i dan kolom ke-i dari matriks korelasi 

Apabila pengujian tersebut telah dilakukan, maka hasil pengujian tersebut 

dibandingkan dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika t hitung ≥ t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 Jika t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Sementara itu, untuk pedoman bagi interpetasi koefisien determinasi (tingkat 

pengaruh) menurut Sugiyono (2012), yaitu: 
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Tabel 3.8 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

82%-100% Pengaruh sangat tinggi atau kuat 

49%-81% Pengaruh tinggi 

17%-48% Pengaruh cukup kuat 

5%-16% Pengaruh rendah tapi pasti 

0%-4% Pengaruh rendah atau lemah sekali 

Sumber : Sugiyono (2012) 

 


