
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei, sedangkan metodenya adalah 

analisis deskriptif. Metode survei deskriptif merupakan metode penelitian dengan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang 

merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis. 

 

Dalam penelitian ini, data dan informasi diambil dari wanita berusia diatas 17 

tahun sebagai responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data 

terkumpul, kemudian hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif dan pada akhir 

penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan diawal 

penelitian 

 

3.2   Metode Pengumpulan Data 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Pustaka ( Library Research ) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari 

buku-buku literatur, buku-buku ilmiah, peraturan atau undang-undang, dan lain-
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lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan pearmasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung 

dengan teknik observasi, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. 

a.  Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan 

perusahaan dan kegiatan perusahaan. 

b. Kuesioner adalah penyebaran daftar pertanyaan kepada responden  

 

3.3  Variabel Operasional Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Variabel bebas atau independent variable (X) 

Adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya (dapat berdiri 

sendiri) 

Variabel ini terdiri dari : 

a. Citra perusahaan / corporate Image (X1) 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel adalah 

kepercayaan terhadap perusahaan, reputasi perusahaan, dan integritas 

perusahaan. 

b. Citra produk/ product image (X2) 

Indikator  yang digunakan adalah atribut produk, kualitas produk, 

penawaran produk. 
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c. Citra pemakai / user image (X3) 

indikator yang digunakan adalah gaya hidup/kepribadian dan kelas 

sosial 

2. Variabel terikat /  dependent variable (Y) 

Adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada 

variabel lain. 

Variabel Y adalah keputusan pembelian konsumen pada pelembab wajah 

Ponds. 

Tabel 4. Variabel Operasional 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Citra 

perusaha 

an (X1) 

a. Kepercayaan 

terhadap 

perusahaan 

 

b. Integritas 

perusahaan 

 

c. Reputasi 

perusahaan 

Perusahaan dapat 

dipercaya dan tidak 

akan menipu 

 

Perusahaan konsisten 

dengan janjinya 

 

Nama baik 

perusahaan 

Likert  

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

Citra 

produk 

(X2) 

a. Atribut produk 

 

 

 

 

b. Kualitas produk 

 

 

 

 

 

c. Penawaran 

produk 

 

 

 

1. Symbol Ponds 

2.  Merek mudah 

diingat, mudah 

diucapkan 

 

1. Ponds mengandung 

200% pelembab yang 

dapat mencerahkan 

2. Cara kerja ponds 

mengatasi masalah 

kulit wajah 

3. Isi Ponds sesuai 

kebutuhan jenis kulit 

1. Harga seuai kualitas 

2. Variasi produk 

banyak 

3. Pemakaian praktis 

Likert  

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

Citra 

konsumen 

a. Gaya 

hidup/kepribadi

Konsumen Ponds 

adalah wanita yang 

Likert  

SS    = 5 
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(X3) an 

 

 

b. Kelas social 

sadar akan pentingnya 

kecantikan 

 

Pemakai ponds adalah 

dari golongan 

ekonomi rendah, 

menengah, dan tinggi 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 

Loyalitas 

konsumen 

(Y) 

a. Loyalitas 

Konsumen 

Keputusan konsumen 

untuk tetap loya 

terhadap produk 

Ponds atau tidak. 

Likert  

SS    = 5 

S      = 4 

N     = 3 

TS   = 2 

STS = 1 
  Sumber : Rangkuti,2004 

 

3.4   Metode Penentuan Responden 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah satu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti (Kuncoro, 2003:70). 

Dalam hal ini populasi penelitian ini adalah wanita yang memutuskan 

membeli Ponds, dan yang berusia diatas 17 tahun keatas. 

  

3.3.2  Sampel 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak  terbatas, oleh karena itu 

penentuan sampel diambil dengan teknik non-probability sampling , 

yaitu purposive sampling ( judgmental sampling ). Teknik ini 

merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang 

dimiliki sampel tersebut yang dipertimbangkan memiliki hubungan 

yang sangat erat dangan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah 

konsumen yang memakai produk pelembab wajah Ponds. Jumlah 
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populasinya tidak dapat diketahui, oleh karena itu penentuan sampel 

didasarkan pada persyaratan minimal sebanyak 30 responden. Menurut 

Guilford ( J. Stanton 1997:239), semakin banyak sampel akan 

memberikan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu penelitian ini 

memakai 100 orang konsumen pelembab wajah Ponds yang ada di 

Bandar Lampung. 

 

Teknik ini dilakukan karena karakteristik populasi pembeli produk pelembab 

Ponds tidak dapat diketahui dengan pasti. Sampel yang purposif adalah sampel 

yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. 

(Mahrinasari 2004 :98). Teknik ini dipilih oleh peneliti karena peneliti juga 

memiliki keterbatasan dana dan waktu. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kualitatif 

Merupakan analisis data yang tidak berbentuk angka dan berupa 

pendapat atau keterangan mengenai situasi objek penelitian yang 

dianalisa untuk menjelaskan landasan teori. Digunakan sebagai metode 

untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan melakukan 

pendekatan kualitatif berdasarkan teori brand image dan keputusan 

pembelian konsumen. 
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3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Untuk melaksanakan analisis kuantitatif ini penulis menggunakan 

rumus koefisien regresi logistik dengan formulasi sebagai berikut : 

Y= a0 + a1X1+a2X2+a3X3 + e 

Keterangan : 

 Y  = 1 jika responden mengambil keputusan tetap loyal 

  = 0 jika responden megambil keputusan tidak loyal 

 X1 =  variabel bebas  ( citra perusahaan) 

 X2 = variabel bebas  ( citra produk) 

 X3 = variabel bebas  ( citra pemakai) 

a = Koefisien 

 

Analisis regresi logistik yaitu salah satu pendekatan model matematis yang 

digunakan untuk  menganalisa hubungan satu atau beberapa variabel independen 

dengan sebuah variabel yang bersifat diktom ( Susanto,2001 :155) 

 

3.6 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat 

mengukur data yang dibutuhkan dalam penelitian. (Sumarni,2006:223) Metode 

uji validitas ini menggunakan analisis faktor dengan bantuan software SPSS. 

 

3.7   Uji Reabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih 
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(Supardi,2005:159). Uji reliabilitas digunakan untuk  mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran terhadap hal yang sama untuk dua kali atau lebih dengan alat 

pengukur yang sama. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus Alpha 

Cronbach. Hasil uji reabilitas dengan nilai Croanbachs Alpha > item deleted, 

dengan tingkat kesalahan α = 5% (tingkat kepercayaan 95%) dan di uji dengan 

menggunakan bantuan SPSS adalah reliabel. 

 

 


