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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan kegunaan tertentu Sugiyono (2013:2). Melalui penelitian, 

manusia dapat menggunakan hasilnya, secara umum data yang diperoleh dari 

penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah Sugiyono 

(2017:116) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif dan 

verikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono 

(2017:61) sebagai suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan 

terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. 

Sedangkan metode verikatif menurut Sugiyono (2017:63) adalah metode penelitian 

melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan 

perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan 

hipotesis ditolak atau diterima. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono 

(2014:8) adalah metode penelitian yang berlandakan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
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menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Penelitian 

Definisi variabel dan operasionalisasi variabel penelitian merupakan 

variabel-variabel yang harus didefinisikan dengan jelas agar tidak terjadi pengertian 

berarti ganda. Definisi variabel juga menjadi batasan sejauh mana variabel 

penelitian dapat dipahami oleh peneliti. Dengan variabel inilah penelitian bisa 

diolah sehingga dapat diketahui cara pemecahan masalahnya. Untuk melakukan 

pengolahan data, diperlukan unsur lain yang berhubungan dengan variabel seperti 

konsep variabel, sub variabel, indikator, ukuran dan skala yang ada di dalam 

masing-masing variabel penelitian.  

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (Independent), variabel 

terikat (Dependent), dan variabel antara (Intervening). Menurut Sugiyono 

(2017:39) variabel bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).  

Variabel bebas disimbolkan dengan simbol (X). Kemudian, variabel 

terikat (Dependent) menurut Sugiyono (2017:39) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

disimbolkan dengan simbol (Z). Serta variabel antara (Intervening) menurut 

Sugiyono (2017:39) adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara 

variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 
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mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel intervening 

disimbolkan dengan simbol (Y). Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel yang 

menjadi variabel bebas (independent) yaitu Digital Marketing (X1), People (X2), 

dan Brand Awareness (X3) kemudian Keputusan Pembelian (Y) merupakan 

variabel antara (Intervening), dan Loyalitas Konsumen (Z) sebagai variabel terikat 

(Dependent). Variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini dapat didefinisikan 

banyak menurut para ahli yang menjabarkan pengertian variabel variabel sebagai 

berikut:  

1. Pemasaran Digital (Digital Marketing) X1 

Menurut Ryan Kristo Muljono (2018:5) Digital marketing menggunakan 

internet dan teknologi informasi sebagai media pemasaran. Kebutuhan untuk 

menggunakan media internet sebagai mediia pemasara untuk memperluas dan 

meningkatkan fungsi marketing tradisional. Definisi ini berkonsentrasi pada 

seluruh marketing tradisional.  Jadi digital marketing membantu mempertemukan 

penjual dan pembeli yang ditunjang oleh kemajuan teknologi. 

2. Orang (People) X2  

Orang (people) adalah para pelaku / karyawan yang berada di lingkungan 

dimana jasa tersebut disampaikan yang memiliki peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Pelanggan sering menilai jasa 

yang mereka terima berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang menyediakan 

jasa tersebut. Selain itu, kualitas interaksi yang dilakukan oleh pegawai tergantung 

pada bagaimana sikap, perilaku, dan keahlian mereka saat memberikan pelayanan 

kepada pelanggan yang menggunakan atau membeli jasa mereka (Fandy Tjiptono, 

2014:299). 
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3. Kesadaran Merek (Brand Awareness) X3 

Menurut Paulina Van Rate (2016) adalah sebagai berikut: Peran brand 

awareness dalam membantu suatu merek dapat dipahami bagaimana brand 

awareness tersebut menciptakan suatu nilai. Nilai-nilai tersebut adalah Jangkar 

yang menjadi pengait bagi asosiasi lain, Familiar (menjadi terkenal), Komitmen, 

Mempertimbangkan merek. 

4. Keputusan Pembelian (Y)  

Keputusan pembelian didefinisikan oleh Kotler & Keller, dapat diartikan oleh 

Benyamin Molan (2016:196) bahwa Keputusan pembelian adalah perilaku 

mempelajari seseorang, grup dan organisasi untuk memilih, membeli, 

menggunakan dan mengelola produk, jasa, ide maupun pengalaman untuk 

menemukan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan.. Sementara itu keputusan 

pembelian menurut Griffin dan Ebert yang di alih bahasakan oleh Zoelkifli Kasip 

(2014:283), menyatkan bahwa “Keputusan pembelian didasarkan pada motif 

rasional logis dan atribut produk biaya kualitas dan kegunaan. Motif emosional 

melibatkan faktor non obyektif dan mencakup sosialisasi, imitasi lainnya dan 

estetika”. 

5. Loyalitas Konsumen (Z)  

Menurut Kotler dan Keller (2016:153) definisi dari loyalitas pelanggan adalah 

sebagai berikut : “A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preffered a 

product or service in the future despite situational influences and marketing efforts 

having the potential to cause switching behavior.” Sedangkan, dimensi atau ciri-

ciri dari pelanggan yang loyal terhadap suatu produk atau jasa perusahaan dapat 
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dilihat dari satisfaction, repeat purchase, word of mouth / buzz, evangelism, dan 

ownership (Kotler dan Keller, 2016:650). 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Suatu penelitian perlu untuk membuat sebuah operasionalisasi variabel 

penelitian agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan 

adanya operasionalisasi variabel penelitian dapat membantu peneliti dalam 

menentukan dimensi, indikator, ukuran dan skala yang digunakan dari setiap 

variabel penelitian. Selain itu, operasionalisasi variabel berguna agar penelitian ini 

tetap berada sesuai dengan konteks yang ada pada variabel-variabel penelitian . 

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini di tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Varibel 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Nk 

Digital 

Marketing 

 

Digital 

marketing 

menggunakan 

internet dan 

teknologi 

informasi 

sebagai media 

pemasaran. 

Kebutuhan 

untuk 

menggunakan 

media internet 

sebagai media 

pemasaran 

untuk 

memperluas 

dan 

meningkatkan 

fungsi 

 Tanda 

(Traffic) 

Meningkatkan 

hasil pencarian 

website pada 

posisi halaman 

pertama di 

pencarian mesin 

pencari 

Tingkat tranding 

pencarian di 

media sosial 

Ordinal 1 

 Konten dan Iklan 

Menarik yang  

dibuat oleh 

Distro Asbhoel 

Berapa durasi 

waktu dalam 

menjelaskan 

kelebihan dan 

kekurangan 

produk 

Berapa pengikut  

dan tanggapan 

pada setiap 

platfrom media 

Sosial Berapa 

respon komentar 

pelanggan dan 

waktu yang 

mereka habiskan 

Ordinal 2 
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Lanjutan tabel 3.1 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Nk 

marketing 

tradisional.  

 

Ryan Kristo 

Muljono 

(2018:5) 
 

Konversi 

(Conversion) 

 untuk menonton 

di platform 

media sosial 

Ordinal 3 

 memanfaatkan 

pesan elektronik 

untuk memesan 

produk 

Seberapa 

banyak produk 

yang dijual 

melalui online 

store 

Ordinal 4 

Hubungan 

(Engagement) 

Jumlah 

pembelian 

produk oleh 

seorang 

konsumen 

Banyaknya 

membeli produk 

yang dilakukan 

konsumen 

terhadap barang 

yang ditawarkan 

Ordinal 5 

 Jumlah orang 

ketiga yang 

membantu 

memasarkan 

Produk 

Berapa mitra 

kerja yang 

mendukung 

memasarkan 

produk 

Ordinal 6 

 Jumlah calon 

pembeli online 

yang 

menanyakan 

Seberapa 

banyak pembeli 

yang datang dan 

membeli 

melalui online 

Ordinal 7 

People 

 

para pelaku 

atau karyawan 

yang berada di 

lingkungan 

dimana jasa 

tersebut 

disampaikan 

yang memiliki 

peranan dalam 

penyajian jasa 

produk 

sehingga dapat 

mempengaruhi  

Sikap Sikap baik 

pelayan 

Tingkat 

kesopanan 

Ordinal 8 

Tingkat 

keramahan 

Tingkat 

kerapihan 

penampilan 

Perilaku Perilaku baik 

kepada 

pelanggan 

Perilaku 

pelayanan 

kepada 

pelanggan 

Tingkat perilaku 

kepada 

pelanggan 

Tingkat 

pelayanan 

terbaik kepada 

pelanggan 

Ordinal 9 
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Lanjutan tabel 3.1 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Nk 

persepsi 

pembeli. 

(Fandy 

Tjiptono, 

2014:299). 

Keahlian Pengetahuan 

terhadap 

bahan,harga dan 

ketersedian 

produk 

Tingkat stock 

ukuran dan 

ketersedian 

produk 

Ordinal 10 

Brand 

awareness 

 

mendefinisikan 

merek sebagai 

nama,istilah, 

tanda, simbol , 

atau desain, atau 

kombinasi 

semuanya, yang 

dimaksudkan 

untuk 

mengidentifikasi 

barang atau jas 

yang 

ditawarkan. 

 

Arif Rahman 

(2010:179) 

Tidak 

mengetahui 

merek 

(Unware of 

brand) 

Tidak mengenali 

merek 

Seberapa minat 

membeli 

produk 

Ordinal 11 

Pengenalan 

merek 

(Brand 

reconigtion) 

Memberikan 

pertanyaan akan 

ciri ciri produk 

Pernyataan 

yang diberikan 

membantu ciri 

ciri produk 

Ordinal 12 

Pengingatan 

merek 

(Brand 

recall) 

Pengingat 

produk untuk 

pertama kali 

diingat 

Seberapa ingat 

terhadap produk 

Ordinal 13 

Puncak 

Pikirian (Top 

Of mind) 

Menjadikan 

pilihan utama 

dari beberapa 

alternatif pilihan 

Seberapa 

banyak 

alternatif 

pilihan  

Ordinal 14 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan 

pembelian 

adalah perilaku 

mempelajari 

seseorang, grup 

dan organisasi 

untuk memilih, 

membeli, 

menggunakan 

dan mengelola 

produk, jasa, ide 

maupun  

Pemilihan 

Produk 

Pemilihan 

produk sesuai 

dengan 

kebutuhan  

Tingkat 

keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

produk 

Ordinal 15 

Pemilihan 

merek  

Pemilihan 

Merek untuk 

memutuskan 

pembelian 

Tingkat 

memutuskan 

pembelian suatu 

produk 

 16 

Pemelihan 

penyalur 

Siklus 

pembelian 

produk distro 

secara offline 

store atau online 

store  

Tingkat 

keputusan 

pembelian 

dalam offline 

store atau 

online store 

Ordinal 17 
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Lanjutan tabel 3.1 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Nk 

pengalaman 

untuk 

menemukan 

apa saja 

yang 

dibutuhkan 

dan 

diinginkan 

Kotler & 

Keller, 

dapat 

diartikan 

oleh 

Benyamin 

Molan 

(2016:196) 

Jumlah 

Pembelian 

Jumlah pembelian 

berdasarkan 

kebutuhan  

 

Tingkat keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

jumlah kebutuhan 

produk  

 

Ordinal 18 

Waktu 

pembelian 

Siklus pembelian 

produk distro 

secara rutin dalam 

waktu tertentu  

Tingkat keputusan 

pembelian dalam 

suatu waktu  

 

Ordinal 19 

Loyalitas 

Konsumen 

 

Menurut 

Kotler dan 

Keller 

(2016:153) 

definisi dari 

loyalitas 

pelanggan 

adalah 

sebagai 

berikut : “A 

deeply held 

commitment 

to rebuy or 

repatronize 

a preffered 

a product 

or service 

in the future 

despite 

situational 

Kepuasan 

(Satisfaction)  

 

Puas terhadap 

penggunaan 

produk  

 

Tingkat kepuasan 

pelanggan  

Ordinal 20 

Produk mampu 

memenuhi 

ekspektasi 

pelanggan  

 

Tingkat memenuhi 

ekspektasi 

pelanggan  

Ordinal 21 

Pembelian 

ulang 

(Repeat 

Purchase) 

Penggunaan 

Produk fashion 

secara berulang-

ulang 

Tingkat pembelian 

produk secara 

berulang 

Ordinal 22 

Dari mulut 

ke mulut 

(Word of 

Mouth / 

Buzz) 

 

Merekomendasikan 

produk kepada 

orang lain  

 

Tingkat 

merekomendasikan 

produk kepada 

orang lain  

 

Ordinal 23 

Meyakinkan 

(Evangelism)  

Mengajak orang 

lain untuk 

menggunakan 

produk  

Tingkat mengajak 

orang lain untuk 

menggunakan 

produk  

Ordinal 24 
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Lanjutan tabel 3.1 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala Nk 

influences 

and 

marketing 

efforts 

having the 

potential to 

cause 

switching 

behavior.” 

Sedangkan, 

dimensi 

atau ciri-ciri 

dari 

pelanggan 

yang loyal 

terhadap 

suatu 

produk atau 

jasa 

perusahaan 

dapat dilihat 

dari 

satisfaction, 

repeat 

purchase, 

word of 

mouth / 

buzz, 

evangelism, 

dan 

ownership 

 

(Kotler dan 

Keller, 

2016:650) 

Kepemilikan 

(Ownership) 

 

Membantu 

mensukseskan 

sebuah produk  

 

Tingkat rasa 

tanggung jawab 

sebagai bagian 

dari kepercayaan 

diri memakai 

produk tersebut  

 

Ordinal 25 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2019 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian populasi dan 

populasi yang ada pada penelitian ini serta akan dijelaskan mengenai ukuran sampel 

yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Dimana sampel tersebut akan menjadi 
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responden atau sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan 

berguna untuk penyelesaian penelitian ini.  

3.3.1 Populasi 

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 kesimpulan (Sugiyono, 2017:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan konsumen pengguna 

Produk Distro Asbhoel Store yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Penulis 

menentukan populasi dari jumlah pengunjung selama satu minggu dengan jumlah 

pengunjung sebanyak 788 pengunjung. Yang dipaparkan pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Jumlah pengunjung Asbhoel dalam Satu Minggu 

Hari Jum’at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 

Pengunjung 125 181 168 74 68 80 92 

Sumber: Hasil Penelitian pada tanggal 6-12 September 2019 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel 

merupakan salah satu unsur dari populasi yang hendak dijadikan suatu objek 

penelitian. Apabilan penelitian menggunakan sampel, maka yang bisa didapat yaitu 

ciri-ciri sampel yang diharapkan bisa menaksir ciri-ciri populasi, sampel adalah 

bagain dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.  
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Dalam penelian ini tidak seluruh anggota populasi diambil menjadi sampel, 

malinkan hanya sebagain dari jumlah populasi yang diambil. Hal ini dikarekan 

keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi 

waktu, tenaga, maupun dana. Oleh karena itu sampel yang diambil harus betul-betul 

sangat representatif (benar-benar mewakili). Anggota sampel yang tepat digunakan 

menurut Sugiyono (2017:119) dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan 

yang dikehendaki. Semakin besar jumlah sampel dari populasi yang diteliti, maka 

peluang kesalahan semakin kecil dan begitu sebaliknya. Kesimpulannya sampel 

yang diambil harus dapat mewakili populasi. 

Sampel tersebut diambil dari populasi dengan menggunakan presentase 

tingkat kesalahan yang dapat ditolelir sebesar 10%. Penentuan ukuran sampel 

responden menggunakan rumus Slovin, yang ditujukan sebagai berikut: 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐍(𝒆)𝟐
 

Dimana:  

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi Total Pengunjung Distro Asbhoel Bandung  

(Jum’at 6 september – Kamis 12 September = 788 orang) 

e  = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir (tingkat 

kesalahan dalam sampling ini adalah 10%) 

Rumus: 𝑛 =
788

1+788(0,1)2  =  
788

8,88
 

=  88,73 orang digenapkan menjadi 100 orang 
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Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh ukuran sampel (n) dalam 

penelitian ini sebanyak 88 orang namun penulis menggenapkan menjadi 100 

konsumen yang akan dijadikan ukuran sampel penelitian karena agar penelitian 

yang dihasilkan lebih tepat atau tingkat kesalahannya lebih kecil.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitan ini adalah teknik non 

probability sampling yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang yang sama atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2017:82).  

Teknik non probability sampling yang digunakan yaitu dengan sampling 

incidental yaitu teknik penentuan sampel penelitian berdasarkan kebetulan yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan 

sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui peneliti itu cocok 

untuk diambil sebagai sumber data Sugiyono (2017:83). Dalam penelitian ini, 

sampelnya adalah Konsumen atau pengunjung Distro Asbhoel Store Kota Bandung. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis, dalam  Sugiyono (2017:455), Data 

yang diperlukan untuk penelitian ini didapat dari penelitian di distro asbhoel yang 

berada dikota bandung dari Februari 2019 sampai penelitian selesai Agustus 2019. 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 
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karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Untuk memperoleh 

sebuah jawaban dari permasalahan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku, penelitian 

terdahulu, dan laporan duplikasi yang mempunyai hubungann erat dengan objek 

penelitian yang kemudian dianalisis.  Untuk menentukan sebuah alasan dan 

jawaban dari permasalahan. 

3.4.1 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan sumber 

data yang dapat membantu proses penyelesaian penelitian ini. Beberapa metode 

tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dengan 

cara wawancara, kuesioner dan obervasi serta keadaan langsung yang ada di 

lapangan pada saat itu.  

a. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui secara lebih detail mengenai data dan informasi untuk 

kepentingan penelitian dengan cara melakukan sesi tanya jawab yang dilakukan 

secara langsung dengan responden ataupun dengan pihak organisasi atau 

perusahaan terkait dengan pertanyaan yang menunjukan seberapa minat serta 

ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 
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b. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner merupakan alat ukur yang dilakukan dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang kemudian akan dijawab langsung oleh responden. Kuesioner yang 

dibagikan kepada responden untuk mengetahui karakteristik responden dan 

pendapat mengenai masalah penelitian yaitu pengaruh digital marketing, people, 

dan brand awareness terhadap keputusan pembelian dan implikasinya terhadap 

loyalitas pelanggan.  

c. Obeservasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sutrisno dalam Sugiyono, 2017:145). 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Proses 

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati secara 

langsung bagaimana kondisi dari objek penelitian dan juga melihat bagaimana 

kaitannya dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan untuk diteliti oleh 

peneliti.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian kepustakaan yaitu merupakan pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data file laporan perusahaan dan data-data lain yang berhubungan 

dengan penelitian yang dapat membantu proses penyelesian penelitian, seperti :  

a. Buku  

Buku yang digunakan adalah yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat 

membantu memperlengkap informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah 

penelitian.  
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b. Jurnal  

Jurnal yaitu data pendukung yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lainnya dan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dianggap relevan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan.  

c. Internet  

Yaitu dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan topik 

penelitian, yang dipublikasikan di internet baik yang berbentuk jurnal ataupun 

karya tulis. 

3.5 Uji Instrumen  

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur nilai variabel yang diteliti 

guna memperoleh data pendukung dalam melakukan suatu penelitian. Jumlah 

instrument yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel 

yang akan diteliti. Bila variabel penelitiannya empat, maka jumlah intrumen yang 

digunakan untuk penelitian juga empat.  

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui 

pengaruh Data yang telah didapatkan akan dilakukan analisis data untuk 

mengetahui pengaruh digital marketing (variabel X1), people (variabel X2), dan 

brand awareness (variabel X3) terhadap keputusan pembelian (variabel Y) dan 

implikasinya pada loyalitas konsumen (variabel Z). Maka analisis kuantitatif yang 

dilakukan untuk setiap jawaban kuesioner menggunakan skala diferensial semantik 

yang tersusun dalam satu garis kontinum dengan jawaban sangat positif terletak 

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

atau sebaliknya (Sugiyono, 2017:141). 
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Penggunaan skala diferensial semantic untuk menilai persepsi seseorang 

terhadap suatu objek atau pribadi yang menarik dari berbagai dimensi. Dengan 

skala diferensial semantic maka data yang diperoleh adalah data interval yang 

berisikan serangkaian karakteristik bipolar seperti panas-dingin, popular-tidak 

popular, terkenal-tidak terkenal, bersaudara-memusuhi.  

Berikut merupakan penggunaan skala sematik diferensial yang dapat dilihat 

pada halaman selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

 

1 2 3 4 5 

 Sangat Tidak Setuju Sekali    Sangat Setuju Sekali 

Gambar 3.1 

Skala Sematik Diferensial 

Berdasarkan table diatas, maka dapat diketahui penggunaan skala sematik 

diferensial menghasilkan jawaban pertanyaan berupa kecenderungan dimana 

apabila responden menjawab 1-3 maka responden dikatakan cenderung negatif atau 

cenderung tidak baik, 4-5 maka responden menjawab cenderung positif atau 

cenderung baik. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur 

yang digunakan,alat pengukuran tersebut yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara pemberian pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden untuk membantu penulis melakukan penelitian, yaitu uji validitas (test 

of validity) dan uji reliabilitas (test of reliability). 

3.5.1 Uji Validitas 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. 
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Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur itu menunjukan ketepatan dan 

kesesuaian. Menurut Sugiyono (2017:121) instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Untuk mencari nilai korelasinya peneliti menggunakan metode Pearson Product 

Moment dengan rumus sebagai berikut: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√{𝒏 ∑ 𝑿
𝟐

− (∑ 𝑿)
𝟐

{𝒏 ∑ 𝒀
𝟐

− (∑ 𝒀)
𝟐

}

 

Keterangan:  

rxy  = Menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 

R  = Koefisien validitas item yang dicari, dua variabel yang dikorelasikan 

X  = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX  = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX2  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY2  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

Uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

software SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai rtabel 

Dalam kajian ini, uji validitas kuesioner dilakukan secara satu arah karena 

hipotesis yang dirumuskan menunjukan arah positif. 
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2. Mencari rhasil 

Nilai rhasil setiap item kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada kolom corrected 

item – total correlation dala hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Nilai-nilai 

tersebut menunjukan nilai korelasi butir-butir pertanyaan terhadap skor totalnya. 

Nilai hitung tersebut dibandingkan dengan rhasil 

3. Mengambil keputusan 

Dasar pengambulan keputusan pengujian hipotesis adalah: 

a. Jika rhasil > rtabel, maka butir variabel dinyatakan valid 

b. Jika rhasil < rtabel, maka butir variabel dinyatakan tidak valid 

 Atau menggunakan out off point 0,3 jika nilainya lebih besar dari 0,3 maka 

dianggap valid (Sugiyono, 2017:161).  

Dasar mengambil keputusan:  

Apabila nilai korelasi (r hitung) diatas 0,3 maka dapat dikatakan item 

tersebut memberikan tingkat kevalidan yang cukup, sebaliknya apabila nilai 

korelasi (r hitung) dibawah 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

   Dalam instrument penelitian ini disamping harus valid, juga harus dapat 

dipercaya atau reliabel Menurut Sugiyono (2017:168) Instrumen yang reliable 

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas menunjukan sejauh mana tingkat 

kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden lain atau dengan kata 

lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda 
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interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut (Juanim, 2018:13) maksud dari 

uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan, konsistensi meskipun 

kuesioner ini digunakan kembali di lain waktu. Uji reliabilitas ini dilakukan 

terhadap item pernyataan dalam kuesioner. 

 Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach (Ca) merupakan 

statistik yang paling umum digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen 

penelitian. Suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas 

memadai jika koefisien Alpha Cronbach lebih besar atau sama 0,60 (r > 0,60). Bila 

kriteria pengujian terpenuhi maka kuesioner dinyatakan reliable. 

3.6 Metode Analisis Data yang Digunakan  

Metode analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena 

datanya kuantitatif, maka metode analisis data menggunakan metode statistik yang 

sudah tersedia (Sugiyono, 2017:246). Metode analisis data dalam penelitian ini 

dengan metode analisis deskriptif dan verifikatif. 

3.6.1 Method of Succesive Interval (Uji MSI) 

Setelah memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner, data yang di 

dapat masih dalam bentuk skala ordinal. Peneliti harus merubah data tersebut dari 

skala ordinal menjadi skala interval. Hal tersebut karena peneliti menggunakan 

metode analisis linier berganda dalam pengolahan datanya. Sebelum data di 

analisis dengan menggunakan metode analisis jalur, untuk data yang berskala 

ordinal harus dirubah menjadi data dalam bentuk skala interval. Perubahan data 
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dari skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan teknik Method of 

Succesive Interval (MSI). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan dengan tegas (variabel sikap yang diukur) 

2. Menentukan berapa responden yang akan memperoleh skor-skor yang telah 

ditentukan dan dinyatakan sebagai frekuensi. 

3. Setiap frekuensi pada responden dibagi dengan keseluruhan responden, disebut 

dengan proporsi. 

4. Menentukan proporsi kumulatif yang selanjutnya mendekati atribut normal.  

5. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar kita tentukan nilai Z.  

6. Menentukan nilai skala (scale value / SV) 

𝑺𝑽 =
𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒕 𝑳𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕 − 𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒕 𝑼𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑼𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕 − 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑳𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕
 

Dimana :  

SV (Scala Value)  = rata-rata interval  

Density at lower limit   = kepadatan batas bawah  

Density at upper limit  = kepadatan batas atas  

Area under upper limit  = daerah dibawah batas atas  

Area under lower limit  = daerah dibawah batas bawah 

7. Menggunakan nilai transformasi (Nilai untuk skala interval) dengan 

menggunakan rumus : 

𝐘 = 𝐒𝐕 + (𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐒𝐤𝐚𝐥𝐚 + 𝟏) 

Pengolahan data yang dilakukan peneliti menggunakan media komputerisasi, 

yaitu dengan menggunakan program SPSS for windows untuk memudahkan dan 

mempercepat proses perubahan data dari skala ordinal ke skala interval. 
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3.6.2 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 

tentang ciri-ciri responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis deskriptif terhadap variabel independen dan dependen yang 

selanjutnya dilakukan pengklarifikasian terhadap jumlah total skor responden. Dari 

jumlah skor jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian 

untuk setiap item pertanyaan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Hasil pengoperasian variabel disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

(kuesioner/angket) dimana digital marketing (variabel X1), people (variabel X2), 

dan brand awareness (variabel X3) terhadap keputusan pembelian (variabel Y) dan 

implikasinya pada loyalitas konsumen (variabel Z). setiap item dari kuesioner 

tersebut memiliki lima jawaban dengan bobot atau nilai yang berbeda. 

Setiap pilihan jawaban akan diberi skor, maka responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan (item positive) atau tidak mendukung 

pernyataan (item negative). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang 

diajukan pernyataan positif dan negatif adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

No Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Bila Positif Bila Negatif 

1.   SS (Sangat Setuju) 5 1 

2.  S (Setuju) 4 2 

3.  CS (Cukup Setuju) 3 3 

4.  TS (Tidak Setuju) 2 4 

5.  STS (Sangat Tidak Setuju) 1 5 

Sumber: Sugiono (2017:94) 

 

Setiap pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan satu variabel 

tersebut penelitian dalam operasionalisasi variabel ini diukur oleh instrument 
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pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe 

skala sematik diferensial 

 Untuk menganalisis setiap pernyataan atau indikator, hitung frekuensi 

jawaban setiap kategori (pilih jawaban) dan jumlahkan. Setelah setiap indicator 

mempunyai jumlah, selanjutnya membuat garis kontinum. 

𝑵𝑱𝑰 (𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑱𝒆𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍) =
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 − 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏
 

Setelah nilai rata-rata maka jawaban telah diketahui, kemudian hasil 

tersebut diinterpretasikan dengan alat bantu tabel kontinum, yaitu : 

Tabel 3.4 

Kategori Skala 

No Alternativ Jawaban Bobot Nilai 

1.  Sangat Tidak Baik 1,00 – 1,80 

2.  Tidak Baik 1,81 – 2,60 

3.  Cukup Baik 2,61 – 3,40 

4.  Baik 3,41 – 4,20 

5.  Sangat Baik 4,21 – 5,00 

Sumber : Sugiyono (2017:97) 

a. Indeks minimum : 1  

b. Indeks maksimum : 5  

c. Interval  : 5-1 = 4  

d. Jarak interval  : (5-1) : 5 = 0,8  

Sangat Tidak 

Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

          

   1,00                 1,80              2,60      3,40      4,20      5,00 

Gambar 3.2 

Garis Kontinum 



128 

 

 

 

3.6.3 Analisis Verifikatif 

Menurut Sugiyono (2013:54), analisis verifikatif adalah suatu penelitian 

yang ditunjukan untuk menguji teori, dan penelitian akan coba menghasilkan 

informasi ilmiah baru yakni status hipotesis yang berupa kesimpulan apakah suatu 

hipotesis diterima atau ditolak. Metode analisis yang digunakan untuk analisis 

verifikatif adalah dengan menggunakan metode analisis jalur.  

3.6.3.1 Metode Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis jalur (path analysis). 

Analisis Jalur adalah bagian dari model Regresi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainya. 

Sistem hubungan sebab akibat tersebut menyangkut dua jenis variabel yaitu 

variabel bebas atau yang lebih dikenal dengan independen variabel yang biasa di 

simbolkan dengan huruf X1, X2,…. Xm, dan variabel terikat atau variabel yang 

dipengaruhi, yang dikenal dengan dependen variabel yang biasa disimbolkan 

dengan huruf Y1, Y2,…. Yn (Juanim, 2004:18).  

Pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel dapat berupa 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (direct & indirect effect), atau 

dengan kata lain analisis jalur memperhitungkan adanya pengaruh langsung dan 

tidak langsung. Berbeda dengan nilai regresi biasa dimana pengaruh independen 

variabel terhadap dependen variabel hanya berbentuk pengaruh langsung. Pengaruh 

tidak langsung suatu independen variabel terhadap dependen variabel adalah 

melalui variabel lain yang disebut variabel antara (intervening variable) (Juanim, 

2004:18-19). 
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Pengaruh langsung yang ada di dalam penelitian ini adalah pengaruh 

variabel digital marketing, people, dan brand awareness terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung yang ada di dalam penelitian 

ini adalah pengaruh variabel digital marketing, people, dan brand awareness 

terhadap variabel loyalitas pelanggan melalui variabel antara yaitu keputusan 

pembelian.  

Kualitas variabel dalam analisis jalur dibedakan menjadi dua golongan 

yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel 

yang variabelitasnya di asumsikan terjadi oleh bukan karena penyebab-penyebab di 

dalam model, atau dengan kata lain variabel ini tidak ada yang mempengaruhi. 

Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang variasinya ter jelaskan oleh 

variabel eksogen atau pun variabel endogen dalam sistem (Juanim, 2004:20). 

Variabel eksogen pada penelitian ini adalah digital marketing, people, dan brand 

awareness Selanjutnya, variabel endogen pada penelitian ini adalah keputusan 

pembelian dan loyalitas pelanggan. Model hubungan antara variabel yang telah 

dijelaskan tersebut dapat dilihat melalui diagram jalur pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Diagram Jalur Secara Keseluruhan 

𝜌zy  𝜌yx2 

Digital 

Marketing 

Brand 

Awareness 

People 

rx1x2 

rx2x3  

rx1x3  
Keputusan 

Pembelian 

Loyallitas 

Pelanggan 

𝜌yx1 

𝜌yx3 

𝜌zx3 

𝜌zx1 

𝜌zx2 

ε1 ε2 
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Besarnya pengaruh variabel eksogen dan variabel endogen dapat dilihat 

melalui koefisien jalur. Koefisien jalur mengidikasikan besarnya pengaruh 

langsung dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang 

dipengaruhi atau dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen. Koefisien-

koefisien jalur biasanya dicantumkan pada diagram jalur tepat pada setiap garis 

jalurnya yang dinyatakan dengan nilai numerik. Di dalam mengestimasikan 

koefisien jalur, jika hanya satu variabel eksogen X mempengaruhi secara langsung 

terhadap variabel endogen (Y dan Z) maka 𝑃𝑌𝑋 di estimasi dengan korelasi 

sederhana (simple correlation) antara X dan Y; jadi 𝑃𝑌𝑋 = rxy (Juanim, 2004:20). 

Selain penggunaan analisis jalur untuk menyatakan model yang dianalisis, 

analisis jalur juga dapat ditampilkan dalam bentuk persamaan yang biasa disebut 

persamaan struktural. Persamaan sktruktural menggambarkan hubungan sebab 

akibat antar variabel yang diteliti yang dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematis (Juanim, 2004:23). Analisis ini dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝑌 = 𝑝𝑌𝑋1𝑋1 + 𝑝𝑌𝑥2𝑋2 + ⋯ 𝑝𝑌𝑥𝑛𝑋𝑛+ ∈1 

𝑍 = 𝑝𝑍𝑥1𝑋1 + 𝑝𝑍𝑋2𝑋2 + ⋯ 𝑝𝑍𝑥𝑛𝑋𝑛 + 𝑝𝑍𝑦𝑌 +∈2 

Analisis jalur dapat memperhitungkan langsung pengaruh langsung dan 

tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh dari satu variabel independen 

ke variabel dependen, tanpa melalui variabel dependen lainnya. Sedangkan untuk 

pengaruh tidak langsung adalah situasi dimana variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen melalui variabel lain yang disebut dengan variabel intervening. 

Adapun yang disebut dengan pengaruh total adalah penjumlahan pengaruh 

langsung dan tidak langsung (Juanim, 2004:25). 
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Untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, 

dan pengaruh total antara variabel digital marketing (X1), people (X2), dan brand 

awareness (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dan loyalitas konsumen (Z) 

akan di jelaskan sebagai berikut:   

1. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

Pengaruh langsung yaitu pengaruh dari X terhadap Y dan Y terhadap Z. 

DE yx1 : X1 Y 

DE yx2 : X2 Y 

DE yx3 :  X3 Y 

DE zx1 :  X1 Z 

DE zx2 :  X2 Z 

DE zx3 :  X3 Z 

DE zy    : Y    Z 

2. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

Pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh dari X terhadap Z melalui Y. 

IE zyx1  : X1  Y  Z 

IE zyx2  : X2  Y  Z 

IE zyx3  : X3  Y  Z 

3. Pengaruh Total (Total Effect) 

Pengaruh total adalah hasil penjumlahan X terhadap Y baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

TE yx1  : DEyx1 + IEzyx1  

TE yx2  : DEyx2 + IEzyx2  
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TE yx3  : DEyx3 + IEzyx3  

TE zx1  : DEzx1      

TE zx2  : DEzx2     

TE zx3  : DEzx3        

TE zy  : DEzy  

Tabel 3.5 

Matriks Besaran Pengaruh Variabel 

Variabel 
Pengaruh 

Langsung 

PengaruhTidak 

Langsung Melalui 

Total Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 
X1 X2 X3 

X1 𝜌𝑦𝑥1
2 - 

ρ𝑦𝑥1
rx1

x2ρ𝑦𝑥2
 

ρ𝑦𝑥1
rx

1x3

ρ𝑦𝑥3
 

ρ𝑦𝑥1
rx1x2ρ𝑦𝑥2

 + 

ρ𝑦𝑥1
 rx1x3ρ𝑦𝑥3

 

𝜌𝑦𝑥1
2 + 

(ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2ρ𝑦𝑥2
 + 

ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3ρ𝑦𝑥3
) 

X2 𝜌𝑦𝑥2
2 

ρ𝑦𝑥1
rx1

x2ρ𝑦𝑥2
 

- 

ρ𝑦𝑥2
rx

2x3

ρ𝑦𝑥3
 

ρ𝑦𝑥1
rx1x2ρ𝑦𝑥2

 + 

ρ𝑦𝑥2
 rx2x3ρ𝑦𝑥3

 

𝜌𝑦𝑥2
2 + 

(ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2ρ𝑦𝑥2
 + 

ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3ρ𝑦𝑥3
) 

X3 𝜌𝑦𝑥3
2 

ρ𝑦𝑥1
rx1

x3ρ𝑦𝑥3
 

ρ𝑦𝑥2
rx2

x3ρ𝑦𝑥3
 

- 
ρ𝑦𝑥1

rx1x3ρ𝑦𝑥3
 + 

ρ𝑦𝑥2
 rx2x3ρ𝑦𝑥3

 

𝜌𝑦𝑥1
2 + 

(ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3ρ𝑦𝑥3
 + 

ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3ρ𝑦𝑥3
) 

Total 
𝜌𝑦𝑥1

2 +
ρ𝑦𝑥2

2 +
ρ𝑦𝑥1

2 

ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2

ρ𝑦𝑥2
+

 ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3

ρ𝑦𝑥3
 

ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2

ρ𝑦𝑥2
+

 ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3

ρ𝑦𝑥3
 

ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3

ρ𝑦𝑥3
+

 ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3

ρ𝑦𝑥3
 

(ρ𝑦𝑥1
rx1x2ρ𝑦𝑥2

 + 

ρ𝑦𝑥1
 rx1x3ρ𝑦𝑥3

) 

+(ρ𝑦𝑥1
 rx1x2ρ𝑦𝑥2

 

+ ρ𝑦𝑥2
rx2x3ρ𝑦𝑥3

) 

+ (ρ𝑦𝑥1
rx1x3ρ𝑦𝑥3

 

+ ρ𝑦𝑥2
rx2x3ρ𝑦𝑥3

) 

{𝜌𝑦𝑥1
2 + 

(ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2ρ𝑦𝑥2
 + 

ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3ρ𝑦𝑥3
)} 

+ { 𝜌𝑦𝑥2
2 

+ (ρ𝑦𝑥1
 

rx1x2ρ𝑦𝑥2
 + 

ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3ρ𝑦𝑥3
)} 

+ { 𝜌𝑦𝑥1
2 

+ (ρ𝑦𝑥1
 

rx1x3ρ𝑦𝑥3
 +  
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Lanjutan Tabel 3.5 

 

3.6.4 Analisis Korelasi 

      Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan atau 

kekuatan antara variabel penelitian digital marketing (X1), people (X2), dan brand 

awareness (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dan loyalitas konsumen (Z), 

korelasi yang digunakan adalah korelasi berganda dengan rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

𝑟 =
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖

∑ 𝑌2
 

Dimana:  

r  = Koefisien korelasi berganda 

JK(reg) = Jumlah kuadrat regresi dalam bentuk deviasi 

∑ 𝑌2  = Jumlah kuadrat total korelasi 

Untuk memperoleh nilai 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖, maka perhitungan menggunakan rumus: 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖= b1∑ 𝑋𝑌 
Dimana :  

∑ 𝑋𝑌= JK XY =∑ 𝑋𝑌 - 
(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

𝑛
 

Untuk memperoleh nilai ∑ 𝑌
2
, maka digunakan rumus : 

∑ 𝑌
2
 = JK Y2 = ∑ 𝑌

2
- 

(∑ 𝑌)2

𝑛
 

Variabel 
Pengaruh 

Langsung 

PengaruhTidak 

Langsung Melalui 

Total Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 
X1 X2 X3 

      

ρ𝑦𝑥2
 

rx2x3ρ𝑦𝑥3
)} 
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 Berdasarkan nilai r yang diperoleh, maka dapat dihubungkan -1 < r <1, 

yaitu: 

a. Apabila r = 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X,Ydan variabel Z 

b. Apabila r = -1, artinya terdapat hubungan antara variabel negatif 

c. Apabila r = 0, artinya tidak terdapat korelasi 

d. Apabila nilai r berada diantara -1  dan 1, maka tanda (-) menyatakan adalanya 

korelasi tidak langsung antara korelasi negative dan tanda positif (+) menyatakan 

adanya korelasi langsung atau korelasi positif. 

Interpretasi terhadap hubungan korelasi atau seberapa besarnya pengaruh 

variabel-variabel tidak bebas agar dapat diketahui dengan jelas, peneliti 

menggunakan pedoman yang dikemukakan Sugiyono (2017:148). Berikut adalah 

tabel interpretasi mengenai hubungan korelasi antar variabel: 

Tabel 3.6 

Interpretasi Terhadap Hubungan Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2017:148) 

3.6.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel digital marketing (X1), 

people (X2), dan brand awareness (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dan 

implikasinya pada loyalitas konsumen (Z) yang dinyatakan dalam bentuk 
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persentase. Rumus perhitungan pada analisis koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 

𝐾𝑑 = 𝑟2𝑥 100% 

Sumber : www.spssstatistik.com, 2019 

Dimana :  

Kd = Koefisien determinasi  

r2  = Besarnya koefisien korelasi berganda 

Karena terdapat dua sub struktur maka harus dilakukan dengan dua tahap 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Struktur I : 

Kd = Seberapa besar perubahan variabel terikat (keputusan pembelian)  

r2 = Besarnya koefisien korelasi ganda 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :  

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen lemah.  

b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat.  

Struktur II : 

Kd = Seberapa besar perubahan variabel terikat (loyalitas konsumen)  

r2 = Besarnya koefisien korelasi ganda 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :  

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen lemah.  

b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat.  
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3.6.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah 

ada atau tidak pengaruh dari variabel independen yaitu variabel digital marketing 

(X1), people (X2), dan brand awareness (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) 

dan implikasinya pada loyalitas konsumen (Z), baik dilakukan secara simultan 

maupun parsial. Uji hipotesis pada penelitian ini melalui 2 struktural, yaitu 

struktural I mengenai pengaruh digital marketing, people, dan brand awareness 

terhadap keputusan pembelian dan struktural II mengenai pengaruh digital 

marketing, people, brand awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas 

pelanggan. Uji hipotesis untuk korelasi ini dirumuskan dengan hipotesis nol (H0) 

dan hipotesis alternatif ( Ha).  

3.6.6.1 Struktural I 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan meotode analisis jalur untuk 

struktural I digunakan untuk menyatakan hubungan kausal dari 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, dan error 

terhadap Y atau hubungan kausal digital marketing, people, dan brand awareness 

terhadap keputusan pembelian  dengan persamaan sebagai berikut :  

Y = p X1 +p X2 + p X3 + ε 

Pada struktural I ini dilakukan uji hipotesis secara simultan (Uji F) dan uji 

hipotesis secara parsial (Uji t), sebagai berikut :  

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)  

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikan secara simultan atau keseluruhan dari variabel independen terhadap 
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variabel dependen melalui variabel intervening yaitu digital marketing, people, dan 

brand awareness terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian. 

Pengujian ini dilakukan dengan uji F untuk mengetahui tingkat signifikannya 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐹ℎ =
𝑟2/𝑘

(1 − 𝑟2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Sumber : Sugiyono (2017:192) 

Dimana :  

r = koefisien korelasi ganda yang telah banyak ditentukan  

k = banyaknya variabel bebas  

n = ukuran sampel  

Rancangan hipotesis untuk uji F pada Struktur I adalah sebagai berikut :  

a. H0 : pYX1,pYX2,pYX3 = 0 (tidak terdapat pengaruh digital marketing, people, 

dan brand awareness terhadap keputusan pembelian secara bersama-sama)  

b. Ha : pYXi ≠ 0 (terdapat pengaruh digital marketing, people, dan brand 

awareness terhadap keputusan pembelian, minimal satu variabel independen)  

Keterangan: pYX1,pX2,pX3 = nilai korelasi digital marketing, people, dan 

brand awareness. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

a. Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel Ha diterima untuk nilai positif.  

b. Terima H0 jika Fhitung > Ftabel Ha diterima untuk nilai negatif.  

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)  

Hipotesis parsial diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain, apakah hubungan tersebut saling 
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mempengaruhi atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, untuk mengetahui 

tingkat signifikannya menggunakan rumus sebagai berikut :  

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 3

√1 − 𝑟𝑝
2
 

Sumber : Sugiyono (2017:194) 

Dimana :  

r = korelasi parsial yang ditemukan  

n = jumlah sampel  

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  

Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau tingkat signifikannya dalam 

penelitian ini ditetapkan sebesar 5%. Rancangan hipotesis untuk uji t adalah sebagai 

berikut :  

a. H0 : pYX1, pYX2, pYX3 = 0 (tidak terdapat pengaruh digital marketing, people, 

dan brand awareness terhadap keputusan pembelian secara parsial)  

b. Ha : pYX1, pYX2, pYX3 ≠ 0 (terdapat pengaruh digital marketing, people, dan 

brand awareness terhadap keputusan pembelian secara parsial)  

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

a. Tolak H0 jika thitung > ttabel Ha diterima untuk nilai positif.  

b. Terima H0 jika thitung <  ttabel Ha diterima untuk nilai negatif.  

3.6.6.2 Struktural II 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan meotode analisis jalur untuk 

struktural II dapat digunakan untuk menyatakan hubungan kausal dari X1, X2, X3,  

Y dan error terhadap Z atau hubungan kausal dari digital marketing, people, dan 
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brand awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen dengan 

persamaan sebagai berikut :  

Z = p X1 + p X2 + p X3+ pY+ ε 

Pada struktural II ini di lakukan uji hipotesis secara simultan (Uji F) dan 

uji hipotesis secara parsial (Uji t), sebagai berikut :  

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)  

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikan secara simultan atau keseluruhan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen melalui variabel intervening yaitu digital marketing, people, dan 

brand awareness terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian. 

Pengujian ini dilakukan dengan uji F untuk mengetahui tingkat signifikannya 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐹ℎ =
𝑟2/𝑘

(1 − 𝑟2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Sumber : Sugiyono (2017:192) 

Dimana :  

r = koefisien korelasi ganda yang telah banyak ditentukan  

K = banyaknya variabel bebas  

N = ukuran sampel  

Rancangan hipotesis untuk uji F pada Struktur II adalah sebagai berikut :  

a. H0 : p ZX1, p ZX2, p ZX3, p ZY, = 0 (tidak terdapat pengaruh digital marketing, 

people, dan brand awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas 

konsumen secara bersama-sama)  
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b. Ha : p ZYXi ≠ 0 (terdapat pengaruh digital marketing, people, dan brand 

awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas pelanggan, minimal 

satu variabel independen)  

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

a. Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel Ha diterima untuk nilai positif.  

b. Terima H0 jika Fhitung < Ftabel Ha diterima untuk nilai negatif.  

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)  

Hipotesis parsial diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain, apakah hubungan tersebut saling 

mempengaruhi atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, untuk mengetahui 

tingkat signifikannya menggunakan rumus sebagai berikut :  

𝑡 =
𝑟𝑝√𝑛 − 3

√1 − 𝑟𝑝
2

 

Sumber : Sugiyono (2017:194) 

Dimana :  

rp= korelasi parsial yang ditemukan  

n = jumlah sampel 

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  

Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau tingkat signifikannya dalam 

penelitian ini ditetapkan sebesar 5%. Rancangan hipotesis untuk uji t adalah sebagai 

berikut :  

a. H0 : p ZX1, ZX2, ZX3, pZY = 0 (tidak terdapat pengaruh digital marketing, 

people, dan brand awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas 

konsumen secara parsial)  
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b. Ha : pYX1, p YX2, p YX3 p ZY ≠ 0 (terdapat pengaruh digital marketing, people, 

dan brand awareness, dan keputusan pembelian terhadap loyalitas pelanggan 

secara parsial)  

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

a. Tolak H0 jika thitung > ttabel Ha diterima untuk nilai positif.  

b. Terima H0 jika thitung < ttabel Ha diterima untuk nilai negatif.  

3.7 Rancangan Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa closed question atau multiple choice 

question. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan kepada responden yang 

telah disediakan pilihan jawabannya. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan 

skala semantic defferensial yang terdiri dari 5 skor penilaian untuk masing-masing 

pernyataan atau pertanyaan dimana jawaban pada sisi paling kiri merupakan 

jawaban sangat positif dan jawaban pada sisi paling kanan adalah jawaban sangat 

negatif. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian penulis gunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: Distro Asbhoel Bandung dijalan Tirtayasa No.41, 

Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115 

Waktu penelitian dimulai sejak penulis mendapatkan persetujuan judul 

dan   membuat proposal dimulai bulan April sampai Desember 2019. 

 


