
 
 

 

 

 
 

 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

Moh. Nazir (2003: 54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.  

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan metode deskriptif 

verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran/deskripsi tentang ciri-ciri variabel kepercayaan merek 

dalam hubungannya dengan loyalitas. Sedangkan penelitian verifikatif bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan 

yang signifikan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini metode 

deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

kepercayaan merek dalam hubungannya dengan loyalitas minuman Vita Zone di 

Kota Bandar Lampung. 
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3.2 Jenis Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap sumber yang diteliti. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 

konsumen yang pernah mengkonsumsi minuman Vita Zone  Di Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak 

lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur- literatur yang 

berhubungan dan sumber-sumber lain yang mendukung antara lain internet.  

3.3.  Definisi Operasional Variabel 

 
Penelitian ini variable independent (X) yaitu Kepercayaan  merek dengan tiga sub 

variable yaitu  karakteristik merek (X1), karakteristik perusahaan (X2)  serta 

karakteristik konsumen (X3). Variable dependent (Y) yaitu loyalitas merek 

dengan empat sub variable yaitu melakukan pembelian ulang dan tidak beralih ke 

merek lain, merekomendasikan merek ke orang lain, membela merek tersebut, dan 

membeli merek tersebut di lain tempat apabila merek itu tidak tersedia. Variabel-

variabel serta indikator penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2  
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Tabel 2   Operasional Variabel X (Kepercayaan Merek ) dan Variabel Y  

  (Loyalitas Merek ) 

 

Variabel  
Konsep Variabel  Indikator Skala 

Kpercayaan 

Merek 

(variabel X) 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas 

Merek 

(variabel Y) 

 

 

 

Menurut Lau dan Lee (1999:342), 

sebagai keinginan pelanggan 

untuk bersandar pada sebuah 

merek dengan resiko-resiko yang 

dihadapi karena ekspektasi 

terhadap merek itu akan 

menyebabkan hasil yang positif 

(Lau dan Lee, 1999: 344) terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek: 

 Karakteristik Merek 

 Karakteristik perusahaan 

 Karakteristik konsumen-

merek 

 

Menurut Lamb, Hair, Daniel 

(2001: 421) mengatakan kesetian 

pada merek (brand loyalty) adalah 

preferensi konsisten pada suatu 

merek melebihi merek lainnya, 

cukup tinggi dalam beberapa 

kategori produk. 

-Merek dengan reputasi tinggi 

-Produk aman dikonsumsi 

-Konsisten dengan kualitas 

-Pemenuhan kebutuhan 

-Perusahaan terpercaya 

-Perusahaan legal 

-Peduli pada keluhan 

-Pengalaman pada produk 

-Merek favorit  

-Cermin kepribadian  

 

 

 

 

 

 Akan membeli merek 

tesebut dilain tempat jika 

merek tersebut tidak 

tersedia  

 Merekomendasikan 

merek kepada orang lain  

 Akan membela merek 

tersebut  

 Konsumen tidak akan 

mengganti merek 

dengan merek lain  

Interval 

 

Sangat 

setuju 

(80-100) 

 

Setuju 

(61-89) 

 

Netral  

(41-60) 

 

Tidaksetuju 

(21-40) 

 

Sangat 

tidak setuju  

(1-20) 

 

 

 

 

3.4  Populasi dan Sampel  

Pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survei maka perlu 

diambil sampel dan 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 kesimpulannya. 

Populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan 

yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh warga kota Bandar Lampung. Oleh karena 

populasi yang sangat besar jumlahnya, maka dibentuknya sampel. Sampel adalah 



44 
 

 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiyono 

(2009:122). Menurut Nazir (2003: 221) jumlah sampel ditetapkan atas 

pertimbangan pribadi, dengan catatan bahwa sampel tersebut cukup mewakili 

populasi dengan pertimbangan biaya dan waktu.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

non probability sampling  melalui pendekatan accidental sampling di mana 

peneliti melakukan pengambilan sampel dengan  berdasarkan  kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan  peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebaga i 

sumber data menurut Sugiyono, (2009:122). Menurut Djarwanto (2001: 245) 

populasi yang berukuran besar menggunakan sampel > 30 dan dalam penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 100 orang.  

 

3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dari variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau tanpa media perantara Supranto, J (2007: 113). Dalam 

penelitian ini data primer didapatkan dari kuesioner yang ditujukan kepada 

responden. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti Supranto, J( 2007: 113). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari 

literatur-literatur, jurnal penelitian, dan data-data kepustakaan lainnya. 

 
3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1  Kuisioner (angket)  

Metode pengumpulan data dari responden yang digunakan adalah dengan metode 

komunikasi dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang sudah mengarah ke jawaban yang 

alternatifnya sudah ditentukan (Ferdinand, 2000: 27). Pertanyaan-pertanyaan pada 

angket tertutup dibuat dengan skala Interval.  

a) Sangat Setuju, dengan interval 81-100 

b) Setuju, dengan interval 61-80 

c) Netral, dengan interval 41-60 

d) Tidak Setuju, dengan interval 21-40 

e) Sangat Tidak Setuju, diberi bobot1 dengan interval 1-20 

3.6.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dan 

literatur-literatur lain yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi 

kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggunaan data 

sebagai teori dasar yang diperoleh serta dipelajari dalam kepustakaan tentang 

masalah karateristik merek, karateristik perusahaan,karateristik konsumen-merek, 

dan loyalitas merek. 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 

3.7.1 Uji Validitas  

 

 

Pengujian validitas item-item pertanyaan dalam kuesioner bertujuan mengetahui 

apakah item-item tersebut benar-benar mengukur konsep-konsep yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini dengan tepat. Butir-butir pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini dan dipadukan dengan  penjabaran atas definisi teoritis dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Indikator masing-masing konstruk harus memiliki 

loadingfactor yang signifikan terhadap konstruk yang diukur maka dalam 

penelitian ini pengujian validitas instrument yang digunakan adalah Confirmatory 

Factor Analisys (CFA), dimana setiap item pertanyaan harus mempunyai factor 

loading yang lebih dari 0,40.  Jika masing-masing item pertanyaan belum ekstrak 

secara sempurna, maka proses pengujian validitas dengan Factor analisys harus 

diulang dengan cara menghilangkan item pertanyaan yang memiliki nilai ganda.  

3.7.2 Uji Reliabilitas  

 

 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini adalah mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah  
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 Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut reliabel.  

 Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.  

 
3.8 Analisis Data 

3.8.1 Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif adalah analisis untuk membahas dan menerangkan hasil 

penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan kalimat 

yang didasarkan pada pendekatan teoritis dan penilaian logis. Analisis ini 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dan mencari jalan 

pemecahannya dengan menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuisioner 

yang dihubungkan dengan teori pemasaran. 

 

3.8.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis ini dugunakan untuk menguji hipotesis permasalahan yaitu ada pengaruh 

menganalisis pengaruh Kepercayaan merek terhadap loyalitas merek yaitu dengan 

menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda, sebagai berikut: 

 Y = a + bX1 + bX2  + bX3  + e 

Keterangan   

 Y = Loyalitas Merek 

A  = Intersep 

b  = Koefisien 

X1  = Karakteristik Merek 

X2  = Karakteristik Perusahaan  

X3  = Karakteristik Konsumen-Merek 

e = error 
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3.9 Rancangan Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Pengujian Keberartian secara Keseluruhan 

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat secara 

keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95%  

atau  α = 5%. Besarnya pengaruh variabel kepercayaan merek  terhadap loyalitas  

juga ditunjukkan oleh nilai Koefisien Determinasi (R²) 

Kriteria pengujian pada signifikansinya adalah : 

 Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai signifikansi keseluruhan  P(Value) <  

0,05 maka terdapat pengaruh yang nyata secara keseluruhan  

 Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai signifikansi keseluruhan P(Value)  > 

0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang nyata secara keseluruhan  

 

3.9.2 Ho Pengujian Keberartian secara Parsial  

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas secara parsial terhadap peubah 

terikat dilakukan dengan menggunakan uji t dengan α 0,05  

Kriteria pengujiannya adalah : 

- Bila (P value) <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

independent secara parsial mempengaruhi variabel dependent.  

- Bila (P value) >0,05 maka H0 diterima dan Ha  ditolak. Artinya variabel 

independent secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependent.  

 


