
22

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, yang mana

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X yakni

kemiripan, reputasi, ketidakpastian, sikap inovatif terhadap variabel Y

citra merek. Data yang akan dianalisis diperoleh dari penyebaran

kuesioner kepada responden yang pernah mengkonsumsi es krim Magnum

dan membeli produk perluasan dari Magnum yakni es krim Magnum Mini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumber asli (tanpa perantara) yaitu konsumen yang pernah membeli es

krim Magnum Mini. Data primer  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

penyebaran kuesioner pada sampel yang ditentukan, dalam hal ini orang-

orang yang pernah mengkonsumsi produk perluasan dari Magnum.

Penelitian juga akan menggunkan data sekunder yaitu data yang diambil

dari penelitian sebelumnya, internet serta literatur.
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3.2 Populasi dan Sampel

Dalam melaksanakan penelitian ini, digunakan populasi dan sampel

sebagai bahan untuk data yang diolah.

1. 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. Sugiyono

(2008:90). Dalam hal ini populasi yang diteliti adalah orang-orang yang

pernah melakukan pembelian terhadap es krim Magnum dan produk

perluasannya yaitu Magnum Mini.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan untuk penelitian, dan

sampling adalah cara pengumpulan data yang sifatnya hanya sebagian

sehingga tidak mencakup seluruh objek penelitian, hanya sebagian dari

populasi saja. Dalam penelitian ini, tehnik sampling yang digunakan

adalah dengan menggunakan metode non-probability dengan teknik

purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan berdasarkan

penilaian atau pandangan dari peneliti berdasarkan tujuan dan maksud

penelitian atau peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah orang-orang yang ada di

wilayah Bandarlampung yang pernah melakukan pembelian terhadap es

krim Magnum dan produk perluasannya yaitu Magnum Mini.
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Menurut Widiyanto (2008:58) ukuran populasi dalam penelitian ini sangat

banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar

sampel yang digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

n= Z2

4(Moe)2

Keterangan :

n = ukuran sampel

Z = score pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan

ditentukan     95%) maka Z= 1,96

Moe = margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus diatas, amak diperoleh perhitungan sebagai

berikut:

n= (1,96)2

4(10%)2

n= 96,04 ≈ 97 atau dibulatkan menjadi 100

dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti

adalah sebesar 100 responden.
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3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari atas dua macam, yaitu variabel terikat

(dependen variabel) atau variabel yang tergantung dari variabel lainnya

dan variabel bebas (independen variabel) atau variabel yang tidak

bergantung pada variabel lainnya. Variabel-variabel yang digunakan pada

penelitian ini adalah :

1. Variabel Terikat (dependen variabel), yaitu citra merek (Y) yang

diadopsi dari Martinez (2004:39-49)

2. Variabel Tidak Terikat (independen variabel), yaitu perluasan lini yang

diadopsi dari Rangkuti (2002:123), Harry (2010:32-46), dan

Bloomquist (2004:12-53) :

a. Kemiripan

b. Reputasi

c. Ketidakpastian

d. Sikap inovatif
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3.3.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel X dan Y

Variabel Sub Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala

Line
Extension

(X)

Penggunaan
merek yang sudah
ada dalam suatu
varian atau
ukuran baru

(Kotler:2009)

Tigkat keberhasilan
produk perluasan

Ordinal

Kemiripan
(similarity)

Produk yang
mengalami
perluasan
memiliki
kemiripan dengan
produk asal atau
produk induk

(Rangkuti:2002)

 Kesesuaian antara
merek asal dan
merek perluasan

 Kesesuaian
asosiasi antara
merek asal dan
merek perluasan

 Kesesuaian rasa
produk

 Tingkat
kesesuaian

 Tingkat asosiasi
merek

 Tingkat
kesesuaian rasa

Ordinal

Reputasi
(reputation)

Hasil yang
didapat atau
sebuah
popularitas yang
diperoleh dari
kualitas suatu
produk

(Rangkuti:2002)

 Popularitas
perusahaan merek
perluasan

 Popularitas
produk yang
terkait dengan
merek perluasan

 Merek dikenal
luas

 Kepopuleran
perusahaan di
mata konsumen

 Tingkat
popularitas
produk
perluasan

 Kepopuleran
merek

Ordinal

Ketidakpastian
(Perceived risk)

Aplikasi
pengetahuan
konsumen secara
tidak pasti
tentang suatu
produk sebelum
melakukan
pembelian pada
produk

(Rangkuti:2002)

 Keyakinan

 Keraguan memilih

 Pengetahuan

 Kekecewaan

 Tingkat
keyakinan

 Tingkat
keraguan

 Tingkat
pengetahuan

 Pengalaman
kecewa
terhadap produk

Ordinal
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Sumber : adaptasi dari Rangkuti (2002), dan Martinez (2004)

Sikap inovatif
(innovativeness)

Evaluasi
padaproduk  hasil
perluasan lini

(Rangkuti:2002)

 Mencari produk
baru

 Mencari merek
baru

 Mengerjakan hal
baru

 Keinginan
perubahan

 Tingkat
keinginan akan
produk baru

 Tingkat
keinginan akan
merek baru

 Tingkat
keinginan hal
baru

 Tingkat
keinginan
berinovasi

Ordinal

Brand
Image (Y)

Sejumlah
keyakinan, ide,
dan kesan yang
dipegang
seseorang tentang
sebuah objek
(Kotler:2009)

Tingkat citra produk
perluasan di mata
konsumen

Ordinal

Knowledge with
the Brand

Fit to the Brand

Pengetahuan
konsumen akan
merek tersebut
(Martinez:2004)

Konsistensi yang
didapat
konsumen antara
produk baru
dengan produk
asal
(Martinez:2004)

 Mengetahui merek

 Informasi produk

 Kesesuaian
kategori

 Kesesuaian
produk baru
dengan image

 Tingkat
pengetahuan
merek

 Tingkat
pengetahuan
produk

 Tingkat
kesesuaian
kategori

 Tingkat
kesesuaian
dengan image

Ordinal
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3.4 Validitas dan Reliabilitas

3.4.1 Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Suatu skala atau

instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi

apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Penelitian ini ketepatan alat ukur yang digunakan adalah skala likert yang

digunakan pada kuesioner. Skala likert adalah skala yang paling banyak

digunakan dan juga memiliki ketajaman lebih dibandingkan dengan alat

ukur lainnya.

Selain menggunakan kuesioner, penelitian ini juga menggunakan survey

literatur dimana peneliti mencari informasi dari penelitian terdahulu agar

variabel-variabel yang digunakan menjadi lebih tepat. Pada penelitian ini

uji validitas dilakukan menggunakan analisis faktor dengan menggunakan

bantuan program SPSS 17. Analisis ini digunakan dengan menggunakan

cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor

total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan

yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap nilai yang

ingin diungkap.

Pernyataan dikatakan valid apabila faktor loadingnya di atas 0.7. Uji

validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisoner

dalam sebuah penelitian. Suatu kuisoner dapat dikatakan valid apabila
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kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang tengah diukur oleh

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan kepada 30 responden, kemudian

diolah dengan menggunakan analisis faktor pada SPSS 17. Data

dinyatakan valid jika skor faktor loadingnya di atas 0.7.

3.4.2 Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dapat dikatakan Reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,

2007:45)

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha

Cronbach sebagai berikut:

Keterangan:

ὰ = koefisian reliabilitas Alpha Cronbach

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji

∑S2i = Jumlah varians skor item

SX2 = Varians skor-skor test (seluruh item K)

Uji Reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan

SPSS 17. Pengujian dilakukan dalam tahapan yaitu dengan

membandingkan nilai pada Cronbach’s Alpha dengan nilai pada

Cronbach’s Alpha jika item dihapus. Jika Alpha rendah, kemungkinan satu
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atau beberapa item tidak Reliable dan harus dilakukan test kelanjutan guna

melihat item-item tertentu yang tidak Reliable. Hasil uji reliabilitas dengan

nilai Cronbach’s Alpha > 0.7 =Reliable.

3.5 Metode Analisis Data

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut

diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan

dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam perhitungan statistik ini

peneliti dibantu dengan menggunakan program SPSS (Statistic Program

for Social Science) versi 17.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara satu

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini

digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara independen variabel

dengan dependen variabel apakah positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari dependen variabel apabila nilai independen

variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan

berskala Ordinal.

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+ έ

Keterangan :

Y = Citra Merek

X1 = Kemiripan

X2 = Reputasi
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X3 = Ketidakpastian

X4 = Sikap Inovatif

bX = Koefisien Regresi Variabel Perluasan lini

a = Konstanta

έ = Standard Error

3.6 Pengujian Hipotesis

Suatu perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan secara statistik

apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho

ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada

dalam daerah dimana Ho diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis

kriteria ketetapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat.

Ho: b1 = b2 = b3=b4 = 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel perluasan lini (X) terhadap variabel citra merek (Y).

Ha: b1, b2, b3,b4 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel perluasan lini (X) terhadap variabel citra merek (Y).
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Kreteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika t hitung < t table, pada ὰ = 5%

Ha ditolak jika t hitung > t table, pada ὰ = 5%

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji- F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat.

H0: b1 = b2 = b3 =b4 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan dari variabel perluasan lini (X) terhadap variabel citra merek

(Y).

Ha: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan dari variabel perluasan lini (X) terhadap variabel citra merek

(Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika F hitung < F tabel  pada ὰ = 5%

Ha ditolak jika F hitung > F tabel pada ὰ = 5%



33

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat.

3.7 Rancangan Kuesioner

Isi dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada responden terdiri

atas:

 Bagian I terdiri dari 4 pertanyaan, mengenai profil responden,

mengenai jenis kelamin, usia, pendapatan perbulan, serta pekerjaan

 Bagian II, terdiri dari 14 pertanyaan mengenai perluasan lini.

 Bagian III, terdiri dari 4 pertanyaan mengenai citra merek.


