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BAB 3

METODE PENELITIAN

F.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana akan dilangsungkan sebuah

penelitian, demi memperoleh informasi atau data yang diperlukan mengenai

permasalahan penelitian. Peneliti memilih kota Malang sebagai lokasinya

dikarenakan objek penelitian terletak di kota Malang, yakni DW Coffee Shop yang

berada di jalan Bogor no.11, Malang. Peneliti memilih DW Coffee Shop ini

sebagai objek penelitian karena proses mempertahankan citra perusahaan di

hadapan pelanggan yang dirasa baik. DW coffee mampu bertahan hingga sekarang

ini setelah melalui masa sulit untuk mempertahankan citranya dan bersaing

dengan banyaknya cafe serupa di kota Malang.

F.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melakukan penelitian

ini. Pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2012) dalam Muslimin (2016)

menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

populasi atau sampel tertentu. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut

Muslimin (2016) yakni merupakan metode penelitian yang menekankan pada

fenomene-fenomena yang objektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian
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analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang ditetapkan.

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai

(value free) penelitian, penelitian ini ketat menerapkan prinsip objektivitas dimana

objektivitas tersebut diperoleh dari penggunaan instrumen yang telah diuji

validitas dan reabilitasnya. Kemudian tujuan utama dari metodologi ini yakni

menjelaskan sesuatu masalah tapi menghasilkan generalisasi, yang mana

generalisasi tersebut memiliki arti yakni suatu kenyataan kebenaran yang terjadi

dalam suatu realitas tentang suatu masalah  yang diperkirakan berlaku pada

populasi tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey,

penelitian survey digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang

populasi yang besar dengan menggunakan sample yang relatif kecil, Muslimin

(2016). Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yakni menggambarkan keadaan

pada saat itu, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk

membandingkan, dan untuk menentukan hubungan kejadian yang spesifik.

Penelitian survey dapat dugunakan untuk maksud penjajakan (eksploratif),

menguraikan (deskriptif), kemudian penjelasan (explanatory). Peneliti memilih

survey sebagai jenis penelitian dengan maksud ingin memberikan penjelasan

penelitian yakni explanatory dimana bertujuan untuk menjelaskan hubungan

kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian

tertentu dimasa yang akan datang, penelitian opeasional dan pengambangan

indikator-indikator sosial (Muslimin, 2016).
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F.3 Sumber Data

Menurut Bungin (2008) data adalah bahan keterangan tentang suatu objek

penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Untuk melengkapi penelitian, maka

diperlukan data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

responden. Data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil

pengisian angket atau kuesioner yang dilakukan oleh responden secara

online.

b. Sekunder, peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitian

ini, data sekunder merupakan daata yang diperoleh peneliti dari

sumber yang ada. Data sekunder diperoleh dari catatan, serta dokumen

yang ada pada DW Coffee Shop. Data yang digunakan peneliti yakni

meliputi profit perusahaan, strategi promosi perusahaan, serta data

pendukung lainnya.

F.4 Populasi dan Sampel

F.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak

diteliti, dalam hal ini dalah individu-individu responden. Unit analisis suatu

penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu, kelompok individu, teks

media massa (Hamidi, 2010).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 479, berdasarkan hasil yang

didapat dari data perusahaan dimana mereka telah menetapkan 5% dari total
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keseluruhan followers yang berjumlah 9582 account merupakan followers aktif

DW coffee shop (www.instagram.com/Dw_Coffee, diakses 11 Februari 2017).

Populasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh

peneliti sebelumnya yakni merupakan followers DW coffee, pernah datang dan

mencoba, berdomisili di kota Malang, sehingga populasi dalam penelitian ini telah

dianggap homogen.

F.4.2 Sampel

Sample adalah sebagian dari populasi yang merupakan “perwakilan” dari

populasi. Prinsip keterwakilan (representativisness) ini bukan berarti sampel

merupakan duplikasi dari populasi, karena itu meneliti sampel hasilnya tidak akan

sama persis jika meneliti populasi. Tapi jika cara penarikan sampel dari populasi

memenuhi persyaratan tertentu, maka hasilnya relatif sama (Hamidi, 2010). Maka

dalam penarikan setiap unit populasi harus terwakili, jadi untuk penarikan sampel

adalah wakil dari semua unit yang ada didalam populasi. Sedangkan sampel dari

penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

followers akun instagram @Dw_coffee.

F.4.3 Teknik Sampling

Teknik Sampling adalah cara tertentu (yang secara metodologis

dibenarkan) yang digunakan untuk menarik (mengambil, memilih) anggota

sampel dari anggota populasi sehingga peneliti memperoleh kerangka sampel dari

anggota populasi sehingga peneliti memperoleh kerangka sampel dalam ukuran

yang telah ditentukan (Hamidi, 2010). Masih menurut Hamidi (2010) secara garis
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besar teknik sampling dibagi menjadi dua yakni teknik samling tipe probability

dan non probability. Probability sampling adalah sesuatu cara menarik sampel

dari populasi dengan memberi peluang atau kemungkinan yang sama terhadap

anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan untuk non

probability sampling adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu,

sehingga yang menjadi anggota sampel adalah mereka yang telah memenuhi

pertimbangan tertentu itu.

Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, hal ini dilakukan

karena dalam penelitian ini jumlah total populasi telah jelas diketahui yakni

berjumlah 479 followers yang diambil dari 5% followers account instagram

@Dw_coffee. Menurut Sugiyono (2014) teknik probability sampling memiliki

empat jenis diantaranya Simple Random Sampling, Proportionate Stratified

Random Sampling, Disproportionate Stratified Random Sampling, dan Area

(cluster) Sampling (Sampling Menurut Daerah).

Penelitian ini menggunakan jenis teknik Simple Random Sampling untuk

menentukan sampel. Menurut Sugiyono (2014) teknik Simple Random Sampling

yakni dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam

populasi itu. Cara demikian dilakukan bila populasi dianggap homogen.

Adapun penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Roscoe dalam

Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai

dengan 500.
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2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai

negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori

minimal 30.

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota

sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan karakteristik diatas, maka peneliti memilih untuk

menggunakan poin yang ketiga, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

n = 10 X (jumlah variabel)

n = 10 X 5

n = 50

Berdasarkan hasil penghitungan diatas didapat sampel sebanyak 50 orang,

karena menurut peneliti terlalu sedikit, maka dilakukan penghitungan ulang

dengan berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang telah ditetapkan, yakni

dengan perhitungan sebagai berikut :

n = 10 X jumlah indikator

n = 10 X 13

n = 130
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil (n)

sebesar 130 orang. Jumlah ini dirasa peneliti cukup untuk mewakili populasi yang

diteliti.

F.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau

mengumpulkan data.  Data bisa diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan,

kuisioner dan dokumentasi (Hamidi, 2010).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan owner atau pemilik DW Coffee

Shop untuk mendapatkan data mengenai profil perusahaan, strategi

promosi yang dipergunakan serta data-data pendukung lainnya.

 Angket atau Kuesioner

Peneliti menggunakan kuesioner online untuk penelitian ini, karena

responden pada penelitian ini adalah followers akun instagram

@Dw_coffee di kota Malang. Kuesioner online ini dirasa peneliti dapat

menghemat biaya dan tenaga, selain itu peneliti pun dapat

menyebarkannya dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif

singkat. Kuesioner online ini nantinya akan disebar melalui sosial

media instagram berupa mention teks kepada masing-masing akun

followers account instagram @Dw_coffee.
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F.6 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan dua atau lebih variabel

yang masih perlu dibuktikan (diragukan) kebenarannya. Dengan ungkapan lain

sebuah pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang bisa benar, bisa

salah (Hamidi, 2010). Hipotesis dalam penelitian dinyatakan dalam bentuk

pernyataan (deklaratif), sedangkan hipotesis statistik dinyatakan dalam bentuk

hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis statistik atau null

hypotesis menyatakan bahwa tidak ada (nol) hubungan atau perbedaan antara dua

variabel, dan jika ada hal itu hanya merupakan suatu kebetulan, sedangkan

hipotesis tanpa arah (non-directional hypotesis) hanya menyatakan bahwa adanya

hubungan atau perbedaan antara dua variabel (Kuncoro, 2004).

Penelitian ini menggunakan empat dimensi yang dikutip dari dimensi-

deminsi pada jurnal Henning-Thurau, et al (2004) dengan judul “Electronic word-

of-mouth Via Consumer Opinion  Platform: What Motivates Consumer To

Articulate Themselves On The Internet” serta dalam penelitian Annisa Magya

Anggitasari (2016) yang berjudul “Pengaruh eWOM Terhadap Brand Image dan

Brand Trust, Serta Dampaknya pada Minat Beli Produk Smartphone Iphone

(Studi pada Masyarakat di Yogyakarta)”,  yaitu concern for other consumers,

helping the company, expressing positive feeling dan advice seeking. Peneliti

menggunakan beberapa dimensi tersebut karena dirasa cocok dengan penelitian

electronic word of mouth di media sosial terhadap brand image perusahaan.
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Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

MODEL HIPOTESIS

Gambar F.1

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017

Ha1 : Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel electronic word of

mouth terhadap variabel brand image pada DW coffee shop

Ha2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel electronic word of mouth

terhadap variabel brand image pada DW coffee shop

Ha3 : expressing positive feeling merupakan variabel yang paling dominan

mempengaruhi brand image

eWOM (X)

Concern for Other

Helping the Company

Advice Seeking

Brand Image (Y)

Ha1

Ha2

Ha3
Expressing Positive Feeling



57

F.7 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran data.

Menurut Sugiono (2014) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial atau

variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-

indikator dan kemudian dijabarkan menjadi titik tolak untuk menyusun instrumen

yang kemudian diubah menjadi pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh

responden, hal ini terjadi jika menggunakan skala likert.

Masih menurut Sugiyono (2009) skala pengukuran merupakan

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang dan

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert dengan rincian

sebagai berikut :

a. “Sangat setuju” bernilai 5

b. “Setuju” bernilai 4

c. “Netral” bernilai 3

d. “Tidak setuju” bernilai 2

e. “Sangat tidak setuju” bernilai 1
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F.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik analisis data adalah mengelompokkan

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasikan data berdasarkan

variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2000) dalam Viranti (2012),

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja  seperti yang disarankan oleh data. Tujuannya adalah

memperlihatkan hubungan-hubungan  antara fenomena yang terdapat dalam

penelitian, memberikan jawaban atas hipotesis yang diajukan, membuat

kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk

penelitian selanjutnya. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah explanatory dan regresi linier berganda. Peneliti dalam

penelitian ini melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS 24.0.

F.9 Uji Keabsahan Data

F.9.1 Uji Validitas

Arikunto (2010) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya,

instrumen yang tidak valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen
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dikatakan valid apabila r hitung lebih besar (≥) daripada r tabel. Kriteria valid

tidaknya adalah sebagai berikut :

r hitung > r tabel : valid

r hitung < r tabel : tidak valid

E.9.2 Uji Realibilitas

Menurut Arikunto (2010) reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul

data karena instrumen tersebut sudah baik. Kemudian jika menurut pendapat

Babbie (1979) dalam Hamidi (2010) reabilitas adalah tingkat keajekan hasil suatu

alat-ukur (dalam hal ini kuesioner) ketika digunakan berulang kali (dalam rentan

waktu tertentu) pada konsep yang sama.

Untuk mengetahui apakah suatu item atau variabel padat dikatakan

reliabel atau tidak yakni melalui dasar α (alpha). Jika nilai α ≥ 0,6 maka item

pertanyaan tersebut dikatakan reliabel (Sarjono & Julianita, 2011 dalam Rizqi,

2016).

F.10 Uji Asumsi Klasik

Menurut Kuncoro (2004) menjelaskan dalam praktik, beberapa masalah

sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu

model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dalam buku teks ekonometrika

termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya masalah

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.
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F.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati

normal (Ghozali, 2009). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot)

yakni dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi

komulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data akan

mengikuti garis diagonalnya. Ujinormalitas lainnya juga dapat menggunakan uji

statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov.

F.10.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2009) uji multikolinearitas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini

tidak ontogonal. Variabel ontogonal adalah variabel independen yang niali

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat melihat hipotesis :

Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas

Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas
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F.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Gozali (2009) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual

satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

F.11 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dari 2

ataupun lebih variabel bebas terhadap variabel terikat menurut Ghozali (2009).

Penelitian ini menggunakan model regresi yakni Standardized Regression, karena

data yang digunakan adalah data interval dengan menggunakan skala Likert.

Dalam standardized regression, ukuran variabel atau ukuran jawabannya

telah disetarakan sehingga tidak ada lagi unit satuan yang membedakan. Adapun

rumus dasar untuk regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan :

Y = variabel dependen (brand image)

X1 = Concern for others

X2 = helping the company

X3 = advice seeking

X4 = expressing positive feelings

b1 = koefisien regresi untuk variabel Concern for others

b2 = koefisien regresi untuk variabel helping the company

b3 = koefisien regresi untuk variabel advice seeking
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b4 = koefisien regresi untuk variabel expressing positive feelings

e = error

F.12 Uji Hipotesis

F.12.1 Uji F (Simultan)

Menurut Kuncoro (2004) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat.

Uji F juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikasi (sig) F

dengan level of significance (α), dimana:

1. Signifikansi F > 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

2. Signifikasi F ≤ 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima.

F.12.2 Uji t (Parsial)

Menurut Kuncoro (2004) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan secara individual dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Uji t juga dapat dilakukan dengan cara

melihat nilai signifikansi (Sig) dengan level of significance (α), dimana:

1. Signifikansi t > 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak dalam arti tidak

terdapat pengaruh variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

2. Signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dalam arti

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan

variabel terikat (Y).
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F.12.3 Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas mana yang paling

berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan beberapa

variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini dapat diketahui

dengan melihat nilai koevisien beta serta dari nilai t hitung yang paling besar.


