
BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Menurut Sugiyono dalam Chayono (2016) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Prayogo dan Liliani 

(2016), tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menjelaskan, meringkas kondisi, 

situasi, dan berbagai variabel yang muncul dalam lingkungan yang menjadi obyek 

penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono dalam Chayono (2016) populasi adalah suatu wilayah yang 

di dalamnya terdapat obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas 

tertentu, yang akan ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan ditetapkan 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 153 

orang, yang merupakan konsumen yang pernah melakukan pembelian produk Forte.  

Menurut Bungin (2015) sampel merupakan kesimpulan yang ditarik dari 

populasi dan digeneralisasi kepada populasi. Jumlah sampel dihitung berdasarkan 

rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tersebut. Pengambilan 

sampel menggunakan metode random sampling, di mana semua individu populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. 



Keterangan: 
n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Populasi 
e = Tingkat Kesalahan (5%) 
 
Jumlah minimal sampel yang harus diperoleh berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus Slovin adalah sebanyak 111 orang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan diisi oleh para 

responden yang bersangkutan. Pengukuran variabel brand awareness (X1), brand 

association (X2), dan keputusan pembelian (Y) menggunakan kuisioner dengan skala 

Likert dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. STS  : Sangat Tidak Setuju, dengan poin 1 

2. TS  : Tidak Setuju, dengan poin 2 

3. N  : Netral, dengan poin 3 

4. S  : Setuju, dengan poin 4 

5. SS  : Sangat Setuju, dengan poin 5 

Pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data 

perusahaan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan informasi, referensi dan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian. 

 

 

 



3.4 Definisi Operasional Variabel 

Table 3.1 Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator 

1 Brand 

Awareness 

(X1) 

Brand awareness (kesadaran 

merek) adalah kemampuan 

seorang calon konsumen 

untuk mengingat atau 

mengenali bahwa sebuah 

merek merupakan bagian dari 

suatu produk. 

 

Keller dalam Shaleh (2017) 

1. Saya mengingat merek Forte ketika 

ditanya mengenai  produk snake skin 

leather goods 

2. Saya mengenali merek Forte diantara 

merek-merek sanek skin leather 

goods lainnya 

3. Saya menjadikan produk merek Forte 

sebagai alternatif pilihan ketika akan 

membeli produk snake skin leather 

goods 

4. Saya masih mengingat merek Forte 

walaupun sedang menggunakan 

produk kompetitor. 

 
Adaptasi dari Keller dalam Shaleh 

(2017) 

2 Brand 

Association 

(X2) 

Asosiasi merek (brand 

association) adalah segala 

sesuatu yang diingat oleh 

konsumen mengenai sebuah 

merek baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

Aaker dalam Ardian (2016) 

1. Forte memberikan informasi 

mengenai produk maupun promosi 

online satu kali seminggu. 

2. Produk Forte mampu memenuhi 

kebutuhan atau keinginan saya. 

3. Adanya fasilitas garansi repair 

menjadi nilai lebih bagi merek Forte 

dibanding kompetitor. 

 

Adaptasi dari Aaker dalam Ardian 

(2016) 

3 Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian 

merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan 

pembeli di mana konsumen 

benar–benar melakukan 

pembelian. 

 

Kotler dalam Prayogo (2015) 

1. Saya membeli produk Forte untuk 

memenuhi kebutuhan lifestyle saya 

2. Saya mencari informasi mengenai 

produk Forte 

3. Saya lebih memilih untuk membeli 

produk Forte daripada merek lain 

4. Saya berniat untuk membeli produk 

Forte 

5. Saya puas dengan produk Forte 

 

Adaptasi dari Kotler dalam Prayogo 

(2016) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
3.5 UJI Validitas dan UJI Reliabilitas 

 Menurut Yugusna (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan 

kuisioner yang digunakan dalam penelitian. Data dapat dikatakan valid jika ada 

korelasi yang signifikan terhadap nilai totalnya. Pengukuran validitas menggunakan 



Korelasi Pearson. Jika indikator yang diukur memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 maka data dapat dikatakan valid. 

 Menurut Ghozali dalam Dewi (2015) reliabilitas adalah alat ukur instrumen 

yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur sehingga dapat digunakan 

berkali-kali oleh penelitian dan memberikan hasil yang sama. Pengukuran reliabilitas 

dilakukan menggunakan Cronbach Alpha. Data variabel dapat dikatakan reliable 

apabila nilai Alpha yang ditetapkan lebih besar dari 0,60. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Yugusna (2016) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji 

apakah ada korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat diketahui 

dari VIF. Regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10. 

3.6.1.2 Uji Heteroskesdastisitas 

 Menurut Yugusna (2016) uji heterokesdasitistas digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya kesamaan dari varian residual untuk semua pengamatan dalam model 

regresi. Pengujian heterokesdastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Jika nilai signifikan uji t lebih dari 0,05 maka tidak ada heterokesdastisitas. 

3.6.1.3 Uji Normalitas 

 Menurut Yugusna (2016) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. 



Pengujian normalitas ini menggunakan Klomogrov Smirnov. Jika nilai signifikan lebih 

besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

3.6.1.4 Uji Linearitas 

 Priyatno (2014) mengatakan bahwa uji linieritas digunakan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan yang linier diantara masing-masing variabel independen 

memiliki hubungan yang linier terhadap variabel dependen. Variabel dikatakan 

memiliki hubungan yang linier apabila nilai signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. 

3.6.2 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

3.6.2.1 Uji F 

 Menurut Yugusna (2016) uji F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang ada dalam 

model regresi. Variabel independen dikatakan berengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen apabila nilai signifikan uji F lebih kecil atau sama dengan 0,05. 

3.6.2.2 Uji T 

 Menurut Yugusna (2016) uji T digunakan untuk mengetahui berpengaruh 

signifikan atau tidak variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Jika nilai signifikan X yang dilakukan pada uji T lebih kecil atau sama 

dengan 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. 

3.6.2.3 Uji Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Priyanto (2014) koefisien korelasi digunakan untuk melihat kekuatan 

pengaruh dari hubungan antara dua atau lebih variablel independen terhadap variabel 



dependen. Nilai yang digunakan adalah -1 sampai dengan 1. Variabel independen 

dikatakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen jika nilai koefisien 

korelasi semakin mendekati nilai 1. 

 Priyanto (2014) mengatakan bahwa koefisien determinasi merupakan sebuah 

alat yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh sebuah variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam bentuk persen (%). Jika koefisien determinasi 

semakin kecil, maka semakin terbatas variabel independen menjelaskan variable 

dependen. 

 3.6.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Merici (2016) analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui 

minimal pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi 

linier berganda menghubungkan secara matematis antara variabel-variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena peneliti 

menggunakan dua variabel independen yaitu brand awareness dan brand association 

serta satu variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 

Persamaan regresi yang digunakan yaitu: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

 Y = Keputusan Pembelian 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Brand Awareness 

β 2 = Koefisien Brand Association 

 

X1 = Brand Awareness 

X2 = Brand Association 

e = Error 

 


