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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.  Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek dalam keputusan pembelian peroduk 

laptop dan Netbook Asus.  

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekolompok 

manusia, suatu objek, suatu  kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan jenis penelitian Asosiatif adalah penelitian yang mencari hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam jenis penelitian Asosiatif, 

penelitian ini termasuk dalam hubungan kausal. Hubungan kausal adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat, dimana ada variabel independen dan 

variabel dependen (Sugiyono, 2010:56). 
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3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Menurut Umar (2004;42) data dibedakan menjadi dua,yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara dan pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. 

Data primer penelitian ini diperoleh dari : 

- Sejarah singkat perusahaan 

- Kuesioner 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. 

Data sekunder  penelitian ini diperoleh dari penelitian pustaka dengan 

mempelajari literatur - literatur dari buku-buku perpustakaan, catatan-

catatan kuliah, dan dari referensi-referensi yang berkaitan dengan 

manajemen pemasaran dan teori yang berkaitan dengan penulisan ini. 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian  ini yaitu dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner.  
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1. Wawancara 

Metode yang memberikan pertanyaan terstruktur kepada sampel dari  

populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada 

Mahasiswa Unila yang pernah membeli dan menggunakan produk 

Notebook Asus  

3. Studi Kepustakaan 

Merupakan penelitian secara teoritis guna memperoleh data sekunder yang 

dilakukan untuk mendapatkan teori yang diperlukan sebagai landasan bagi 

penyusunan skripsi ini. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas, masing – masing memiliki tiga pertanyaan yang harus dijawab responden. 

Setiap elemen pertanyaan diukur dengan skala likert 1-5  dari sangat tidak setuju 

sampai sangat setuju. Berikut penjelasan kedua variabel tesebut : 

1. Variabel terikat 

Sugiyono (2010:38) mendefinisikan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 
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terikat pada penelitian ini adalah  keputusan pembelian  yang 

dilambangkan dengan Y. 

 

2. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari : 

a. Kesadaran merek (brand awareness) yaitu kesanggupan seorang 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori atau produk tertentu.  

b. Asosiasi merek (brand association) yaitu segala kesan yang 

muncul dan terikat dengan ingatan konsumen mengenai suatu 

merek.  

c. Persepsi kualitas (perceived quality) yaitu persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau jasa layanan  dengan maksud 

yang diharapkan konsumen.  

d. Loyalitas merek (brand loyalty) yaitu merupakan ukuran kedekatan 

pelanggan pada sebuah merek . 
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3.3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub variabel Indikator Sala 

Ekuitas 

Merek 

Kesadaran  

Merek (brand 

awareness) 

1. Kemampuan konsumen 

mengingat merek 

2. Konsumen dapat mengingat 

Merek dan Tipe/Varian Produk 

Asus 

3. Konsumen dapat dengan cepat 

mengingat logo atau simbol 

sebuah merek tertentu 

 

 

 

 

Skala 

Ordinal 

Ekuitas 

Merek 

Asosiasi Merek 

(brand 

association) 

1. Popularitas Laptop dibenak 

konsumen  

2. Manfaat Produk 

3. Karakteristik Laptop secara 

keseluruhan 

 

 

Skala 

Ordinal 

Ekuitas 

Merek 

Persepsi kualitas 

(perceived 

quality) 

1. Kualitas produk 

2. Kemungkinan bahwa merek 

Asus memiliki tingkat  

fungsional sangat tinggi 

3. Kemudahan konsumen dalam 

mengoperasikan fitur-fitur 

Laptop 

 

 

 

Skala 

Ordinal 

Ekuitas 

Merek 

Loyalitas merek 

(brand loyalty) 

1. Komitmen konsumen pada 

laptop 

2. Kesetiaan konsumen pada 

laptop 

3. Rekomendasi konsumen kepada 

yang membutuhkan laptop  

 

 

 

 

Skala 

Ordinal 
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Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Keputusan 

pembelian 

 Mencari 

Informasi 

 Mengevaluasi 

alternative 

 Tahapan 

Keputusan 

Pembelian 

 Pertimbangan konsumen dalam 

membeli laptop  

 Kemantapan konsumen dalam 

membeli laptop  

 Kesesuaian laptop dengan 

keinginan dan kebutuhan  

 

 

 

 

 

Skala 

Ordinal 

Sumber : Variabel Penelitian  (2015) 

3.4 Penentuan Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:72), populasi adalah individu atau objek 

penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta karakteristik tertentu yang 

telah ditetapkan. Populasi dapat dipahami sebagai kelompok unit analisis 

atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan 

karakteristik. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Strata 1 dan Diploma 3 Universitas Lampung yang berjumlah 25.000 

mahasiswa,yang terbagi dalam 8 fakultas dengan rincian FEB berjumlah 

4000 mahasiswa, FKIP berjumlah 6500 mahasiswa, FH berjumlah 2600, 

FISIP berjumlah 3100 mahasiswa, FP berjumlah 3000 mahasiswa, FT 

berjumlah 2600 mahasiswa, FMIPA berjumlah 2400 mahasiswa, dan FK 

berjumlah 800 mahasiswa. 
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2. Sampel 

 Menurut Sugiyono (2005: 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang 

tepat untuk penelitian lebih dari 30 dan kurang dari 500.  Metode 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random 

sampling/probability dengan memakai teknik  stratified random sampling 

. Random sampling adalah teknik sampling dimana  setiap anggota 

populasi memiliki peluang yang sama dipilih menjadi sampel.  

 

Teknik stratified sampling adalah populasi yang dibagi kedalam strata dan 

kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung criteria yang 

ditetapkan.  

Adapun Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah  : 

 Responden adalah mahasiswa Universitas Lampung yang terbagi 

didalam 8 Fakultas. 

 Responden sudah pernah membeli laptop atau netbook merek Asus 

Sampel yang diambil adalah 100 orang sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. Adapun rincian pembagian jumlah sampel yang dibagi sesuai proporsi 

jumlah mahasiswa dari tiap fakultas sebagai berikut  : 

Jumlah sampel yang  di ambil adalah 26 orang dari Fakultas KIP, 16 orang dari 

FEB, 10 orang dari FH, 13 orang dari FISIP, 12 orang dari FP, 10 orang dari FT, 

10 orang dari FMIPA dan 3 orang dari FK. 
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Tabel 3.2 Jumlah Sampel Berdasarkan Asal Fakultas 

Fakultas Jumlah Persentase 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (6500 : 25000) x 100 = 26 orang 26 % 

Ekonomi dan Bisnis (4000 : 25000) x 100 = 16 orang 16 % 

Hukum (2600 : 25000) x 100 = 10 orang 10 % 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (3100 : 25000) x 100 = 13 orang 13 % 

Pertanian (3000 : 25000) x 100 = 12 orang 12 % 

Teknik (2600 : 25000) x 100 = 10 orang 10 % 

Mipa (2400 : 25000) x 100 = 10 orang 10 % 

Kedokteran (800 : 25000) x 100 = 3 orang 3 % 

Sumber : Diolah dari Penyebaran kuesioner (2015) 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

3.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini perhitungan validitas 

instrument digunakan bantuan software yaitu SPSS 20.0 for Windows 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0.05 (korelasi Product Momen 

Pearson). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 
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1. Bila  r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau item dalam pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 

2. Bila  r hitung ≤ r tabel maka instrumen atau item dalam pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Sugiyono (2010:3), sebuah 

instrument pengukur data dan data yang dihasilkan disebut realibel atau 

terpercaya apabila instrumen itu secara konsisten memunculkan hasil yang sama 

setiap kali dilakukan pengukuran.  

Apabila ada pertanyaan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpha if item deleted  

lebih besar dari Croanbach’s Alpha maka pertanyaan tersebut tidak realibel. Jika 

Croanbach’s Alpha > 0.05 maka pertanyaan tersebut realibel. Berikut tabel 

mengenai tingkat realibilitas berdasarkan nilai alpha : 

Tabel 3.3 Tingkat Realibilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat Realibilitas 

0,00 – 0,20 Kurang Realibilitas 

>  0,20 – 0,40 Agak Realibilitas 

>  0,40 – 0,60 Cukup Realibilitas 

>  0,60 – 0,80 Realibilitas 

>  0,80 – 1,00 Sangat Realibilitas 

Sumber : (Sugiyono, 2010) 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, sifatnya tidak dapat 

dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan 

teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan 

gambaran secara deskriptif tentang tanggapan yang diberikan responden pada 

daftar pertanyaan kuesioner dan dihubungkan dengan teori pemasaran atau 

pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan ekuitas merek dan keputusan 

pembelian melalui penilaian menggunakan rumus rentang skor tertinggi dikurangi 

skor terendah dibagi jumlah kelas (Umar, 2002) 

Rumus rentang skor :        Rs =  (m – n)\ 

             b 

Keterangan : 

Rs = Rentang Skor 

m  = skor tertinggi 

n  =  skor terendah 

b  =  jumlah kelas 

 

Tabel 3.4 Kriteria Rentang Skor 

Rentang Skor Kriteria 

100 – 179 Sangat tidak baik 

180 – 259 Tidak Baik 

260 – 339 Cukup baik 

340 – 419 Baik 

420 – 500 Sangat baik 

  Sumber : (Umar, 2002) 
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3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam hal ini pengaruh 

Kesadaran Merek (X1), Asosiasi Merek (X2), Persepsi Kualitas (X3), dan 

Loyalitas Merek (X4) terhadap keputusan pembelian (Y). Bentuk matematis 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan : 

Y  =  Keputusan pembelian 

 α =  Nilai Konstanta 

X1 =  Kesadaran Merek 

X2 =  Asosiasi Merek 

X3 =  Persepsi Kualitas 

X4 =  Loyalitas Merek 

β1-4 =  Koefisien Regresi Variabel Independen X1-4  

e =  Standard Error 

 

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (UJi F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1. X2, X3, 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dependen 

(Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α=5%. 
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Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila F hitung  ≤  F tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima bila F hitung >  F tabel 

3.7.2  Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara statisitk secara parsial adalah sebagai berikut  : 

Ho = H1 = 0 (Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas 

Merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian) 

Ha = H1 ≠ 0 ( Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas 

Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian). 


