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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

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

data sekunder. 

1. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner. Kuesioner dilakukan 

untuk data kuantitatif yaitu hasil dari isian responden. Kuesioner dalam 

penelitian ini menggunakan skala ordinal likert. Skala likert adalah skala yang 

didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons penyataan 

berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur 

(Sanusi, 2014:59). Kriteria yang digunakan dalam kuesioner sebagai berikut, 

Tabel 3.1 Skala Pengukuran 

No Jawaban Kode Bobot 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Netral N 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 Sumber : Sugiyono, (2013:137). 

 

Cara peneliti dalam menyebarkan kuesioner adalah dengan mengunjungi 

beberapa tempat yang dimungkinkan mendapat responden pengguna Vaseline 

Healthy Whitening Solution seperti: 
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a. Mengunjungi beberapa Supermarket dan Minimarket di Bandar Lampung. 

b. Mengunjungi toko-toko yang menjual Vaseline Healthy Whitening 

Solution. 

c. Mengunjungi beberapa konsumen yang menggunakan Vaseline Healthy 

Whitening Solution. 

2. Data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber yaitu,  

a. Buku-buku teks, yaitu merupakan sumber utama yang pada umumnya 

menjadi sasaran peneliti untuk memperoleh informasi ilmiah yang relevan 

dengan masalah penelitian (Sanusi, 2014:32). 

b. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Dalam bahan tersebut, peneliti 

mendapatkan dua keuntungan, yaitu peneliti dapat membandingkan dan 

memosisikan permasalahan yang dikaji dengan permasalahan yang sudah 

diteliti oleh orang lain, selain itu peneliti dapat bekerja sambil belajar 

tentang cara-cara bagaimana orang lain menjawab permasalahan penelitian 

melalui kegiatan penelitian (Sanusi, 2014:33).  

c. Jurnal Ilmiah. Informasi ilmiah yang berupa hasil-hasil penelitian ini 

merupakan bahan pustaka yang sangat berharga bagi peneliti untuk 

melakukan penelaahan terhadap temuan-temuan empiris peneliti 

sebelumnya dengan topik yang sama (Sanusi, 2014:33). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu 

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014:87). Populasi 
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dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan hand and body lotion 

Vaseline Healthy Whitening Solution di Bandar Lampung yang jumlahnya tidak 

diketahui. Pada penelitian ini populasi yang diambil berukuran besar dan 

jumlahnya tidak diketahui secara pasti.  

 

3.2.2 Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 

2014:87). Pada penelitian ini, peneliti menghadapi kasus di mana jumlah populasi 

yang ada sangat banyak dan sulit diketahui atau tidak diketahui jumlah 

sampelnya, sehingga pengambilan sampel menggunakan menggunakan metode 

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dan mempunyai ciri-ciri spesifik (Sanusi, 2014:95).  

 

Pengambilan sampel secara purposive pada riset ini menggunakan kriteria sesuai 

dengan tujuan, masalah, dan pengukuran variabel. Kriteria sampel yang 

digunakan adalah, 

1. Pengguna produk hand and body lotion Vaseline Healthy Whitening Solution 

yang bersedia menjadi responden. 

2. Responden yang dipilih adalah konsumen yang sedang membeli hand and 

body lotion Vaseline Healthy Whitening Solution. 
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Untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria tersebut, peneliti menyebarkan 

kuesioner dan mengadakan wawancara langsung kepada sampel responden ke 

tempat pusat perbelanjaan seperti Supermarket, Minimarket, dan toko-toko yang 

menjual hand and body lotion Vaseline Healthy Whitening Solution, pada waktu 

periode selama beberapa waktu, sehingga mendapatkan jumlah sampel 100 yang 

telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas.  

 

Menurut Supranto (2001:115), jika jumlah populasi belum diketahui maka perlu 

diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, 

       1   
z α

  2   
2
 

n =   

       4       E 

 

di mana, 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh 

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean 

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami 

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti 

 

Bila tingkat kepercayaan 95%, artinya peneliti meyakini kesalahan duga sampel 

hanya sebesar 5% (α=5%) serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti 

hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh 

melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel 

minimum adalah, 

       1   
z 0,05

  2     
2
 

n =   

       4        0,1 
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       1   1,96   
2
 

   =   

       4       0,1 

 

       1  

n =         384,16   = 96,04 = 96 responden 

       4  

 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 sampel dengan 

pembulatan dari 96 responden, yang dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi.  

 

3.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

 

3.3.1 Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2012:58), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas (independent variable), dan variabel 

terikat (dependent variable).  

 

3.3.2 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel-variabel bebas yang diteliti adalah pengaruh karakteristik merek, 

karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen-merek sebagai dimensi 

pengukur kepercayaan merek. Variabel terikat pada riset ini berupa loyalitas 

konsumen. Indikator-indikator dari variabel-variabel karakteristik merek, 

karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen-merek, serta indikator dari 

variabel loyalitas konsumen menggunakan indikator yang dikembangkan dan 

diteliti oleh Lau dan Lee (1999). 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Sub. Variabel Elemen Pembentuk Indikator Skala 

Kepercayaan 

Merek (X) 

Karakteristik Merek 

(X1). 

Karakteristik merek 

memainkan peran 

penting apakah 

pelanggan 

memutuskan untuk 

percaya pada suatu 

merek (Lau dan 

Lee, 1999:345). 

Reputasi Merek, 

berkenaan dengan 

opini dari orang lain 

bahwa merek itu 

baik dan dapat 

diandalkan. 

 Reputasi merek yang 

baik. 

 Reputasi merek yang 

dapat diandalkan. 

 Perkataan orang lain 

tentang merek. 

 Perkataan orang lain 

tentang merek yang 

dapat diandalkan. 

 Kinerja merek. 

 Komentar tentang 

merek. 

Likert 

Prediksi Merek, 

yaitu merek yang 

memungkinkan 

pelanggan untuk 

mengharapkan 

bagaimana sebuah 

merek akan 

memiliki 

performance pada 

setiap pemakaian. 

 

 Harapkan ketika 

membeli merek suatu 

produk. 

 Mengantisipasi merek 

dengan benar. 

 Kualitas merek yang 

konsisten. 

 Tampilan merek yang 

konsisten. 

 Kinerja merek di masa 

mendatang. 

 Harapan konsumen 

terhadap kinerja 

merek. 

Kompetensi Merek, 

yaitu merek yang 

memiliki 

kemampuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

pelanggan, dan 

dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

 

 Merek terbaik di 

kategori produknya. 

 Perbandingan dengan 

merek lain. 

 Kinerja merek dari 

merek lain. 

 Kefektifan suatu 

merek. 

 Kebutuhan konsumen 

terhadap merek. 

 Tugas merek. 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Sub. Variabel Elemen Pembentuk Indikator Skala 

 Karakteristik 

Perusahaan (X2), 

ditujukan untuk 

mempengaruhi 

kepercayaan 

konsumen pada 

merek di 

perusahaan, 

reputasi 

perusahaan, motif 

yang dirasakan 

perusahaan, dan 

integritas 

perusahaan (Lau 

dan Lee, 1999:347). 

Percaya pada 

perusahaan, 

pelanggan yang 

percaya terhadap 

perusahaan 

kemungkinan 

percaya terhadap 

mereknya. 

 

 Kepercayaan terhadap 

perusahaan. 

 Citra perusahaan yang 

baik. 

 Percaya perusahaan 

sepenuhnya. 

 Kenyamanan 

menggunakan merek. 

 Keandalan perusahaan. 

Likert 

Reputasi 

Perusahaan, yaitu 

ketika pelanggan 

mempersepsikan 

opini orang lain 

bahwa perusahaan 

dikenal adil dan 

jujur, maka 

pelanggan akan 

merasa lebih aman 

dalam memperoleh 

dan  menggunakan 

merek perusahaan. 

 Reputasi perusahaan 

dalam menghadapi 

pelanggan. 

 Pikiran pelanggan 

terhadap perusahaan. 

 Komentar terhadap 

perusahaan. 

 

Motivasi 

perusahaan, yaitu 

ketika pelanggan 

mempersepsikan 

suatu perusahaan 

layak dipercaya dan 

bertindak sesuai 

dengan kepentingan 

mereka, maka 

pelanggan akan 

mempercayai merek 

perusahaan tersebut. 

 Perusahaan tidak hanya 

peduli pada keuntungan. 

 Perusahaan tidak hanya 

peduli pada 

kesejahteraannya. 

 Keputusan dan tindakan 

perusahaan dalam  

mempengaruhi 

pelanggannya. 

Integritas 

perusahaan, yaitu 

persepsi pelanggan 

yang melekat pada 

sekumpulan dari 

prinsip–prinsip yang 

dapat diterima. 

 Konsistensi tindakan 

perusahaan. 

 Ketepatan janji 

perusahaan. 

 Kejujuran perusahaan. 

 Etika perusahaan. 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Sub. Variabel Elemen Pembentuk Indikator Skala 

 Karakteristik Konsumen-

Merek (X3), meliputi 

kesamaan antara konsep 

diri konsumen dengan 

kepribadian merek, 

kesukaan terhadap 

merek, pengalaman 

terhadap merek, dan 

pengaruh dukungan dari 

rekan (Lau dan Lee, 

1999:348). 

Kesamaan antara 

kepribadian 

pelanggan dengan 

citra merek, yaitu 

seorang pelanggan 

akan mengevaluasi 

dan menilai sebuah 

merek jika suatu 

merek memiliki 

kesamaan dengan 

dirinya sendiri. 

 Citra merek yang modern. 

 Citra merek yang sebanding 

dengan diri sendiri. 

 

  Kesukaan dengan 

merek, yaitu faktor 

yang menunjukkan 

ketertarikan 

konsumen terhadap 

suatu merek. 

 Saya menyukai merek ini. 

 Ketertarikan merek ini dari 

yang lain. 

 Merek kesukaan. 

 

 

 

  Pengalaman dengan 

merek, yaitu ketika 

konsumen 

memperoleh 

pengalaman lebih 

dengan sebuah 

merek, maka mereka 

akan memahami 

merek dengan lebih 

baik dan 

menumbuhkan 

kepercayaan lebih 

terhadap merek 

tersebut. 

 Jangka waktu penggunaan 

merek. 

 Lamanya penggunaan merek. 

 Intensitas penggunaan merek. 

 Sudah menggunakan merek 

sebelumnya. 

 

 

  kepuasan dengan 

kinerja merek, yaitu 

hasil dari evaluasi 

subjektif bahwa 

merek alternatif 

yang dipilih 

memenuhi atau 

melampaui 

ekspektasi 

konsumen. 

 

 Merek bekerja sebaik yang 

dipikirkan. 

 Kepuasan dalam membeli 

merek. 

 Kenyamanan terhadap 

merek. 

 Keputusan dalam membeli 

merek. 

 Kesenangan dalam membeli 

merek. 

 Pengalaman dalam 

menggunakan merek. 

 Keyakinan dalam membeli 

merek. 

 



37 
 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Sub. Variabel Elemen Pembentuk Indikator Skala 

  Dukungan dari 

konsumen lain, yaitu 

faktor yang penting 

dalam menentukan 

perilaku individu 

adalah pengaruh 

individu lainnya, 

dan menyatakan 

bahwa pengaruh 

sosial merupakan 

faktor yang penting 

dalam menentukan 

perilaku konsumen. 

 

 Rekomendasi merek dari 

konsumen lain. 

 Dukungan dari orang 

lain. 

 Konsumen lain akan 

senang jika mengetahui 

membeli merek ini. 

 

 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

Komitmen 

konsumen 

terhadap produk 

yang 

memungkinkan 

konsumen 

melakukan 

pembelian 

merek yang 

sama secara 

berulang (Lau 

dan Lee, 

1999:351). 

  Selalu membeli merek. 

 Tidak akan membeli 

merek lain. 

 Membeli di lain waktu 

ketika merek tidak 

tersedia di toko. 

 Membeli di tempat lain 

ketika merek tidak 

tersedia di suatu toko. 

 Membela merek. 

 Merekomendasikan 

merek. 

 Mengatakan tentang 

kebaikan merek. 

Likert 

Sumber: diadopsi dari Lau and Lee, 2015. 

 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.4.1 Uji Validitas  

 

Uji validitas merupakan uji untuk mengetahui keakuratan data alat ukur kuesioner 

yang digunakan dan untuk mengetahui seberapa cermat kuesioner melakukan 

fungsi ukurnya. Uji validitas kuesioner dapat dilakukan dengan menggunakan 

validitas instrumen. Sesuai dengan pendapat Sanusi (2014:76), validitas instrumen 
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penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk, yaitu validitas yang mengacu 

pada konsistensi dari semua komponen kerangka konsep. Uji validitas konstruk 

dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan 

antar skor item instrumen dalam suatu faktor, dan mengkolerasikan skor faktor 

dengan skor total.  

 

Apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa dengan signifikansi di 

bawah 0.05 dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serta Communalities minimal 0.5 

dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut (Santoso, 2002:101).   

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan 

ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa 

dengan bantuan SPSS. Menurut Sugiyono (2012:132) pengujian reliabilitas 

ditunjukkan oleh koefisien Alpha Croanbach dan dapat diolah dengan bantuan 

SPSS 20.0. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpa if item 

deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka pernyataan tersebut tidak 

reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil pengujian dikatakan 

reliabel jika nilai Alpa Croanbach > 0.7 dan nilai Alpa Croanbach hitung lebih 

besar dari pada Croanbach’s Alpa if item deleted (Ferdinand, 2002:63).  

 

3.5 Analisis Data 

 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang digunakan 

oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk 
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pengujiannya (Sanusi, 2014:115). Analisis data yang digunakan yaitu analisis 

regresi linear berganda. Analisis linear berganda pada dasarnya merupakan 

perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas 

yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas, dengan 

demikian regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan matematika 

sebagai berikut, 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +e 

di mana: 

Y  = Loyalitas Konsumen 

X1  = Karakteristik Merek 

X2  = Karakteristik Perusahaan 

X3   = Karakteristik Konsumen-Merek 

a  = konstanta 

b1, b2, b3 = koefisien regresi 

e  = variabel pengganggu 

 

3.6 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikan koefisien regresi linear 

berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian 

(Sanusi, 2014:144). 
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3.6.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 

Menurut Suliyanto (2011:55), Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% .  

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5%  

H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5% 

 

3.6.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

 

Menurut Suliyanto (2011:55) uji digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independent X1, X2, dan X3 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

Kreteria pengambilan keputusan: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel, pada α = 5% 

H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung ≥ ttabel, pada α = 5% 

 


