
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain penelitian 

Desain riset adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka dapat disimpulkan bahwa 

desain yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

dan verifikatif. menurut Sugiyono (2007:14) bahwa “Metode deskriptif analisis 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya. Sedangkan verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan alat uji statistik (Umi Narimawati, 2007:61). Penulis menggunakan 

alat uji statistik regresi linier berganda pada penelitian ini. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2010:38) menyatakan bahwa, merupakan Suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini Pengaruh Kepercayaan Merek 

terhadap Loyalitas Pelanggan dengan melakukan penelitian di CV Aan Ibrahim 

Brother’s  dengan mengambil responden dari pengguna produk CV Aan Ibrahim 

Brother’s. 

 

3.3 Jenis dan Sumber data 

3.3.1 Jenis Data 

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik 

secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

melalui penilaian menggunakan skor dengan rumus rentang skor adalah 

skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah kelas (Husein, 2002: 

321). 

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka 

yang dapat dihitung, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti                              

(Husein, 2002: 322). 

 

3.3.2 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tanpa melalui perantara) dengan menggunakan metode survei (Setiyawati, 2009). 
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Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data kuesioner dari 

konsumen CV Aan Ibrahim Brother’s yang terpilih menjadi responden. 

 b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Setiyawati, 2009: 43). 

Data sekunder yang ada dalam penelitian ini: data yang diperoleh dari manajemen 

CV Aan Ibrahim Brother’s. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1.Kuesioner 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, 

dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan pada responden untuk 

ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan 

(Kurniawan 2011: 40).  

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan (Library Research), yaitu yang dilakukan dengan membaca 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, skripsi maupun tesis 

sebagai acuan penelitian terdahulu, dan dengan cara browsing di internet untuk 

mencari artikel serta jurnal-jurnal atau data yang dapat membantu hasil dari 

penelitian (Diab 2009: 35). 
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3.5 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010: 59). Variabel penelitian 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

    sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen 

    dalam penelitian ini adalah saluran distribusi dan kelengkapan produk. 

2. Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

    akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini yang 

    dijadikan sebagai variabel dependen adalah citra merek. 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

 

3.6.1 Populasi 

 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2010:117) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

 CV Aan Ibrahim Brother’s di Bandar Lampung. Karena populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Bandar Lampung yang merupakan 

konsumen dari CV Aan Ibrahim Brother’s dan jumlahnya banyak, maka 

dilakukan pengambilan sampel untuk penelitian ini. 
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3.6.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan adanya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian ini adalah 

konsumen CV Aan Ibrahim Brother’s yang pernah melakukan pembelian produk 

CV Aan Ibrahim Brother’s sebanyak 3 kali. 

Teknik yang digunakan  dalam  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini 

adalah non probability dengan metode  purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja . Maksudnya, 

peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh 

peneliti. Purposive sampling juga bisa berarti sampling yang menentukan target 

kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah 

langka atau sangat sulit untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, 

purposive sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan. Menurut Widiyanto 

(2008:58) untuk ukuran populasi dalam penelitian yang tidak dapat diketahui 

dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang digunakan dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n = ukuran sampel 

Z = score pada tingkat signifikasi tertentu ( derajat keyakinan ditentukan   

95%) maka Z=1,96 

Moe = Margin of eror, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%  

Dengan menggunakan diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

n=      (1,96)2      . 

         4(10%)2 

 

n= 96,04= 97 atau dibulatkan menjadi 100 respdenon 

dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebesar 100 responden. 

3.7 Definisi operasional variabel 

Tabel 3 Definisi operasional variabel 

Variabel Sub. Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kepercayaan 

Merek (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Merek (X1), yaitu 

keputusan konsumen untuk 

mempercayai suatu merek, hal ini 

disebabkan konsumen melakukan 

penilaian sebelum membelinya. ( 

Lau dan Lee: 1999 ) 

 

 

 

 

1. Reputasi 

Merek 

2. Prediksi 

Merek 

3. Kompetensi 

merek 

 

 

 

 

Skala likert 1-5 

, dengan teknik 

sangat tidak 

setuju sampai 

dengan sampai 

setuju. 
 

 

 

 

n=      Z2      . 

     4(Moe)2 
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Variabel 
 

Sub. Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Perusahaan (X2), 
yaitu Pengetahuan konsumen 

terhadap perusahaan kemungkinan 

akan mempengaruhi penilaiannya 

terhadap merek perusahaan  

 

4. Percaya pada 

perusahaan 

5. Reputasi 

perusahaan 

6. Motivasi 

perusahaan 

7. Integritas 

perusahaan 

 

 

 

 

 Karakteristik Konsumen-Merek 

(X3) yaitu, meliputi kemiripan 

antara konsep diri konsumen 

dengan kepribadian merek, 

kesukaan terhadap merek, 

pengalaman terhadap merek. 

( Lau dan Lee: 1999) 

 

 

8. Kesamaan 

antara 

kepribadian 

pelanggan 

dengan citra 

merek 

9. Merek yang 

sesuai 

keinginan 

10. Memiliki 

pengalaman 

yang baik 

pada 

pengalaman 

ini 

Dukungan 

dari konsumen 

lain     

11. Dukungan 

dari konsumen 

lain 
Loyalitas 

Pelanggan (Y) 

 

12. Sikap 

pelanggan 

13. Tindakan 

pelanggan 

 
 
 
 

Skala likert 1-5 , 

dengan teknik 

sangat tidak 

setuju sampai 

dengan sampai 

setuju. 

 

 

 

3.8 Analisis data 

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus di olah dan  

di analisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.  
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Tujuan  metode  analisis  data  adalah  untuk  menginterprestasikan  dan  menarik  

kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. 

 

3.9 Uji Validitas 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur  

dapat melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat  

dikatakan  mempunyai  validitas  yang  tinggi  apabila  alat  tersebut menjalankan  

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Menurut Azwar 1997 dalam( Kurniawan, 

2011: 44) tes yang menghasilkan data yang tidak  relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai  tes  yang  memiliki validitas rendah.  

Pengujian validitas merupakan proses menguji butir-butir pertanyaan yang  

terdapat dalam sebuah angket, apakah isi dari butir pertanyaan tersebut sudah  

valid. Suatu angket  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  suatu  angket mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut (Santoso, 

2000 dalam kurniwan, 2011: 44). Pengujian validitas dalam penelitian ini hanya  

dilakukan terhadap variabel-variabel yang mencakup multiple items/ pernyataan 

dengan  menggunakan  analisis  faktor  (factor  analysis)  Suatu  butir  dianggap 

valid  apabila  memenuhi  KMO  >  0,5 dan  loading  factor  (component  matrix) 

yang  dihasilkan  memenuhi  kaidah  pengujian,  yaitu  lebih  besar  dari  0,7  

(Hair 2010: 137). 
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3.10 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2006: 41) reliabilitas sebenarnya  adalah  alat  untuk mengukur 

suatu  kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu  

kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji 

reliabilitas sampel ini digunakan  testing  kehandalan “Croanbach  Alpha”  yang  

akan  menunjukkan  ada  tidaknya  konsistensi  antara pertanyaan dan  sub bagian 

kelompok pertanyaan. Konsistensi internal, ditujukan untuk  mengetahui  

konsistensi  butir  –  butir  pertanyaan  yang  digunakan  untuk mengukur  

contruct.  Suatu  construct  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan 

nilai Croanbach Alpha  > 0,60 (Ghozali 2006: 59). 

3.11 Rentang Skor  

Rentang skor digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar Responden 

mengapresiasi terhadap kuesioner yang diberikan. Berikut kriteria penilaian untuk 

rentang skor menurut menurut Umar (2002: 201) :  

 

Rumus = Skor Terbesar – Skor Terendah 

   Jumlah Kelas 

 

Rentang skor  =  500 – 100  =  80 

        5 
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Kriteria penilaian:  

100-179 = Sangat Kurang  

180-259 = Kurang  

260-339 = Cukup  

340-419 = Baik  

420-500 = Sangat Baik 

 

3.12 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Djarwanto 1993 dalam (Kurniawan 2011: 47) analisis  Regresi  berganda  

dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh karakteristik  merek,karakteristik  

perusahaan  dan  karakteristik  merek  konsumen terhadap loyalitas pelanggan. 

Adapun persamaannya adalah :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e  

Keterangan : 

Y :  Loyalitas pelanggan 

a   :  Konstanta 

X1   :  Karakteristik merek 

X2   :  Karakteristik perusahaan 

X3   :  Karakteristik merek konsumen 

b1,2,3  :  Koefisien regresi    

e   :  Standar error 


