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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode survei. Metode survey adalah kuesioner terstruktur 

yang diberikan ke responden dan dirancang untuk menghasilkan informasi 

spesifik (Maholtra,2009:196). Dalam penelitian ini mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan wawancara serta kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang menjelaskan pengaruh ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian pada telepon seluler merek Smartfren.  

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan pertimbangan 

bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat mendukung 

aktivitas penelitian yang dilakukan. 

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel 

dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan 

atau membawa variasi pada nilai. Variabel penelitian terdiri atas dua 
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macam yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti 

(Ferdinand, 2006). 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah: 

keputusan pembelian (Y). Variabel independen yang dilambangkan 

dengan (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinanad, 

2006). 

A. Variabel Bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah: 

1. Kesadaran merek (X1), adalah tingkat kesadaran seseorang 

untuk mengenal adanya suatu merek sebagai bagian dari 

kategori produk. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

menurut Astuti dan Cahyadi (2007), yaitu:  

a.   Kemampuan pelanggan mengenali merek 

b. Kemampuan pelanggan mengingat model varian 

c. Kemampuan pelanggan mengingat salah satu iklan 

d. Ciri khas yang membedakan produk 

2. Asosiasi merek (X2), adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan merek dalam ingatan atau sekumpulan merek yang 

berasosiasi (memiliki hubungan) yang dibentuk oleh 

konsumen atau dibentuk dalam pikiran-pikirannya. 

Kehebatan asosiasi merek adalah kemampuan untuk 

membentuk sikap positif, dan persepsi yang kuat, serta 
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alasan untuk membeli. Dari definisi tersebut maka indikator 

empiris dari variabel asosiasi merek (Astuti dan Cahyadi, 

2007), yaitu: 

a. Inovasi desain model dan teknologi 

b. Kredibilitas perusahaan 

c. Pencitraan merek produk di benak konsumen 

d. Kesesuaian terhadap gaya hidup 

3. Persepsi kualitas (X3), adalah persepsi pelanggan terhadap 

mutu dan kegunaan suatu produk dilihat dari fungsi relative 

produk dibandingkan produk lain. Ada beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur persepsi kualitas (Astuti 

dan Cahyadi, 2007), yaitu: 

a. Overall quality (kualitas keseluruhan produk), meliputi 

persepsi pelanggan terhadap penampilan suatu merek 

produk 

b. Kualitas produk dalam hal ini mengenai kekuatan 

produk dibandingkan produk merek lain 

c. Popularitas suatu merek 

d. Functional (kemudahan dalam menjalankan fitur-fitur) 

4. Loyalitas merek (X4), adalah ukuran kedekatan pelanggan 

pada suatu merek, dan perasaan positif suatu merek yang 

menyebabkan pelanggan akan cenderung menggunakan 

produk secara teratur. Berdasarkan definini tersebut, maka 
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indikator variabel loyalitas merek menurut Astuti dan 

Cahyadi (2007), yaitu: 

a. Setia menggunakan merek 

b. Merekomendasikan merek kepada yang membutuhkan 

handphone 

c. Kembali menggunakan merek di lain kesempatan 

d. Kepuasan terhadap merek 

B. Variabel Terikat (dependent variable) 

1. Keputusan pelanggan dalam membeli (Y) 

Menurut Salusu (2003: 47) mengemukakan bahwa: 

Keputusan konsumen ialah proses memilih suatu barang alternatif 

cara bertindak metode yang efisien sesuai situasi”. Selanjutnya 

Amirullah (2002: 61) bahwa: “Keputusan konsumen adalah suatu 

proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternative sesuai 

dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan 

suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Dari definisi 

tersebut maka indikator empiris dari keputusan pelanggan dalam 

membeli (Hanggadhika, 2010), yaitu: 

a. Kemantapan membeli 

b. Pertimbangan dalam melakukan pembelian produk 

c. Kesesuaian keunggulan atribut dengan keinginan dan 

kebutuhan 

d. Kemudahan mendapatkan/memperoleh 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Husein 

Umar, 2005). Ukuran populasi yang diambil dari penelitian ini tidak 

teridentifikasi atau tidak diketahui secara pasti. Populasi dari penelitian ini 

adalah konsumen handphone Smartfren. Populasi ini jumlahnya banyak, 

tersebar dan tidak diketahui secara pasti. 

Sampel menurut Istijanto (2009:113) sampel dapat didefinisikan 

sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi. Sedangkan populasi 

sendiri merupakan jumlah keseluruhan yang mencakup semua anggota 

yang diteliti.  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, teknik 

pengambilan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

metode non probability sampling dimana sampel yang akan diambil sudah 

ditentukan terlebih dahulu kriterianya (Husein Umar, 2010:159). Peneliti 

mencoba menarik anggota populasi untuk menjadi sampel berdasarkan 

kemudahan ditemui atau ketersediaan anggota populasi yang sudah 

ditentukan atau dengan melakukan metode convinience sampling (Husein 

Umar, 2010:160). Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 125 

orang karena dianggap sudah cukup dan layak untuk mewakili populasi 

serta mempersingkat waktu. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai 500 (Sugiono, 2010:52). 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini 

atau pendapat orang (responden). Maka jenis data yang digunakan 

adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang 

berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari 

obyeknya (Santosa dan Tjiptono, 2001). Data primer yang ada 

dalam penelitian ini merupakan data kuesioner dari konsumen 

handphone Smartfren di Universitas Muhammadiyah Malang 

mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian 

ini terdiri dari data penjualan Gallery Smartfren tahun 2015, 

data ini kemudian dipakai sebagai refrensi pada penelitian ini. 
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Selain itu data sekunder pada penelitian ini didapat pada situs 

maya yang berhubungan mengenai handphone Smartfren. 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuesioner, merupakan cara pengumpulan yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyaataan tertulis kepada reponden untuk dijawab (Sugiyono, 2004). 

Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan penelitian dengan kesahihan yang cukup tinggi.  

Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

yang bersumber dari tiap-tiap indikator variabel penelitian. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kombinasi pertanyaan 

tertutup dan pertanyaan terbuka yang diberikan kepada responden 

secara langsung sehingga didapatkan keobyektifan data yang tepat. 

Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pembagian kuesioner ini dengan cara 

menyebar kuesioner tersebut pada mahasiswa yang saya temui di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pertanyaan yang diajukan terdiri dari pertanyaan tertutup dan 

terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang sudah menggiring 

ke jawaban yang alternatifnya sudah ditentukan. Sedangkan 

pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak menggiring ke 
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jawaban yang telah ditentukan. Proses dalam pendistribusian kuesioner 

dilakukan dengan mendatangi secara langsung responden penelitian 

yang telah ditetapkan dan sesuai dengan keriteria yang telah 

ditetapkan. 

G. Skala Data 

Skala adalah perbandingan antar kategori sebuah objek yang diberi 

bobot nilai berbeda. Jenis-jenis skala pengukuran adalah nominal, ordinal, 

interval dan rasio. Jenis skala berbeda menyebabkan karakteristik data 

berbeda sehingga berkaitan dengan metode statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data. Jenis skala yang saya gunakan adalah skala ordinal. 

Skala ini menjadi dasar dalam Skala Likert.  

Skala yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel, baik 

variabel dependen maupun independen, adalah skala likert (1-5) dengan 

kriteria jawaban Sangat Setuju (skor 5), Setuju (skor 4), Ragu-ragu (skor 

3), Tidak Setuju (skor 2), dan Sangat Tidak Setuju (skor 1).  

 

H. Tehnik Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menghitung korelasi antara masing-

masing pernyataan dengan skor total dengan rumus korelasi product 

moment (Iqbal, 2008): 

 

 

http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/23.html
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𝑟 =  
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 

 

 Dimana, 

 r  = Koefisien korelasi  

 Y  = Nilai total skor 

 X  = Skor indikator empiris penelitian  

 N  = jumlah sampel  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai 

r hitung (correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel. Jika r 

hitung > dari r tabel (pada taraf signifikasi 5%) maka pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid. Cara melihat tabel ialah dengan melihat baris 

N-2. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

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

2001). Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika 

diujikan berulang pada sampel yang berbeda. 
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Rumus reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

koefisien Alpha Cronbach dengan rumus : 

𝑅𝑖𝑖 =  
𝑘

(𝑘 − 1)
[1 −

∑𝑆2𝑏

𝑆2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙] 

 Keterangan : 

 Rii  = koefisien reliabilitas  

 k  = jumlah item varibel  

∑𝑆2𝑏 = jumlah semua varibel  

𝑆2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = varian total 

 Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai cronbach alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach alpha (α) > 0,6 yaitu bila dilakukan 

penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan 

menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha < 

0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel 

tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang 

berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

1. Analisis Regresi Ganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi ganda. Analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan variabel 

bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai 
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vaiabel independen yang diketahui (Ghozali, 2005). Rumus regresi 

ganda yaitu : 

Y= α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

α = konstanta 

b1 = koefisien regresi dari kesadaran merek 

b2 = koefisien regresi dari persepsi kualitas 

b3 = koefisien regresi dari asosiasi merek 

b4 = koefisien regresi dari loyalitas merek 

X1 = kesadaran merek 

X2 = persepsi kualitas 

X3 = asosiasi merek 

X4 = loyalitas merek 

e = standar eror 

Dalam persamaan regresi ini, variabel dependennya adalah 

keputusan pembelian handphone Smartfren. Sedangkan variabel 

independennya adalah kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas 

dan loyalitas merek. 

2. Uji Hipotesisi 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model dapat digunakan untuk menjelaskan 
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variabel terikat yang dibuktikan dengan data empiris. Untuk 

menguji uji F tes dengan rumus : 

 

𝐹 =
𝑅2(𝐾 − 1)

(1 − 𝑅)2(𝑛 − 1)
 

Keterangan : 

F : besarnya F hitung  

N : jumlah sampel  

K : jumlah variable  

R2 : koefisien determinasi 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, maka variabel-variabel bebas 

(kesadaran merek (X1), asosiasi merek (X2), persepsi kualitas (X3), 

dan loyalitas merek (X4)) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap variabel terikatnya (keputusan 

pembelian).  

H1 : β1 ≠ 0, β2 ≠ 0, β3 ≠ 0, β4 ≠ 0, maka variabel-variabel bebas 

(kesadaran merek (X1), asosiasi merek (X2), persepsi kualitas (X3), 

dan loyalitas merek (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap variabel terikatnya (keputusan pembelian). 

Dasar pengambilan keputusannya adalah : 
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1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel  

a. Jika F hitung > F tabel dan signifikan, maka hipotesis 

ANOVA dapat diterima bahwa semua varibel bebas 

(kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek) layak untuk menjelaskan variabel 

terikat (keputusan pembelian) yang dianalisis. 

 

b. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Ini berarti 

uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2, X3, dan X4 (kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek) 

benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan 

pembelian) secara terpisah atau parsial. Uji t dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

thitung  = 
Sb

b
 

Keterangan: 

b    = koefisien regresi 

Sb  = standart deviasi dari variabel bebas 
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Hipotesis yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah: 

Ho : Variabel bebas kesadaran merek (X1), secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). 

Ho : Variabel bebas persepsi kualitas (X2), secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). 

Ho : Variabel bebas asosiasi merek (X3), secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). 

Ho : Variabel bebas loyalitas merek (X4), secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). 

Ha :  Variabel bebas kesadaran merek, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

Ha :  Variabel bebas persepsi kualitas, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

Ha :  Variabel bebas asosiasi merek, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 
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Ha :  Variabel bebas loyalitas merek, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

 

Dasar pengambilan keputusannya adalah membandingkan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu: 

a. Apabila angka probabilitas signifikansi ≥ 0.05, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 


