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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi Penelitian 

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun 

penelitian maka penulis mengadakan penelitian kepada pelanggan yang 

membeli atau mengkonsumsi produk dan jasa di Erha Clinic Jl. Bromo 

Kavling 1-2 Oro-oro Dowo Klojen, Malang, Jawa Timur. Telp. (0341) 

3012543. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan dari hasil observasi, klinik ini 

memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap dalam menangani kasus 

permasalahan kulit mulai menangani kasus kulit anak kecil hingga lanjut usia. 

Disamping itu klinik ini memiliki dokter ahli dalam spesialis kulit dan 

kecantikan. Jumlah pengunjung dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi di 

klinik ini. Hal Ini yang membedakan erha dengan klinik lain tidak hanya 

fokus pada kecantikan wajah dan tubuh tetapi memberikan solusi pada 

masyarakat yang memiliki gangguan kulit. Berbagai macam produk dan 

terapi yang dibutuhkan ada membuat kepercayaan timbul untuk terus 

mengonsumsi dan menggunakan jasa atau produk dari klinik ini.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan survey yang mana informasinya 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun & Efendi 

1989: 2). 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012: 119), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah 

pelanggan yang menggunakan jasa Erha Clinic Malang.  

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2012: 120), sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Meskipun sampel 

hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang 

diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi. 

Menurut Sugiyono (2010: 131), adapun penentuan jumlah sampel sebagai 

berikut: 

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

dengan 500. 

b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai 

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

kategori minimal 30. 

c. 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. Misalnya variabel 
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penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota 

sampel = 10 x 5 = 50 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka peneliti akan 

mengambil 100 responden penelitian. Pengambilan sampel ini tidak 

melanggar aturan penentuan sampel karena pada point a jumlah sampel 

antara 30 sampai 500 dan point b jumlah sampel minimal 30, serta pada 

point c jumlah sampel minimal adalah 10 responden yang akan dikalikan 

jumlah variabel penelitian yang akan diteliti. 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode nonprobability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

hanya pelanggan dari Erha Clinic. Metode nonprobability sampling dipilih 

sebagai cara pengambilan sampel karena bila besarnya peluang populasi 

untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Wiyono, 2011). Selanjutnya 

cara yang digunakan yaitu purposive sampling yaitu penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Adapun karakteristik dan syarat yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Laki-Laki atau Perempuan 

2) Usia 17 – 60 tahun, karakteristik ini diambil dengan alasan pada usia 

17 tahun responden sudah mencapai batasan kecukupan usia untuk 

melakukan perawatan  

3) Telah melakukan transaksi pembelian minimal 2 kali pada Erha 

Clinic. Karakteristik ini diambil dengan alasan bahwa konsumen 
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yang telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 2 kali atau 

lebih, cenderung merupakan konsumen yang puas dan melakukan 

pembelian ulang. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1.  Definisi Operasional Variabel 

Menurut Singarimbun dan Efendi (1989: 46), definisi operasional 

variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain operasional variabel 

adalah semacam petunjuk keatas bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Variabel - variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas dikonotasikan dengan X, terdiri dari: kualitas produk (X1) kualitas 

pelayanan (X2), dan kepercayaan (X3) dan variabel terikat dikonotasikan 

dengan Y, terdiri dari: loyalitas pelanggan (Y). Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Produk (X1) 

Kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang 

berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan 

produk sudah layak diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan. Hal 

ini berkaitan dengan kualitas produk yang dimiliki oleh Erha Clinic. 

Adapun indikatornya sebagai berikut: 

 

 



39 

 

1) Kinerja produk 

Produk Erha Clinic mampu mengatasi persoalan kulit yang 

Anda alami  

2) Daya tahan Produk. 

Produk Erha Clinic tidak berubah warna walau sudah disimpan 

1-3 tahun. 

3) Kualitas yang dipersepsikan. 

Produk Erha Clinic aman saat digunakan pada kulit (kesehatan). 

4) Estetika 

Produk Erha Clinic dikemas dengan menarik sesuai dengan 

kegunaannya. 

b. Kualitas Pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan olrh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Hal 

ini berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Erha 

Clinic. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Kepedulian (Emphaty). 

Karyawan Erha Clinic memberikan layanan yang baik pada 

pelanggan dari awal hingga akhir. 

2) Kehandalan (Reliability). 

Erha Clinic memiliki perawat handal dalam melayani 

pelanggan. 
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3) Daya tanggap (responsiveness). 

Karyawan Erha Clinic cepat dalam menangani keluhan 

pelanggan. 

4) Bukti fisik (tangibles) 

Erha Clinic memiliki ruang tunggu yang nyaman. 

5) Jaminan (Assurance) 

Dokter Erha Clinic memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

baik dalam bidang kesehatan kulit.  

c. Kepercayaan Pelanggan (X3) 

Kepercayaan adalah suatu perasaan untuk yakin terhadap pihak 

lain maupun terhadap suatu hubungan.Adapun indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

1) Integritas (Integrity). 

Kejujuran Karyawan Erha Clinic dalam bertransaksi. 

2) Kebaikan (Benevolence). 

Dokter Erha Clinic memberikan penjelasan dengan baik dan 

bisa dimengerti. 

3) Kompetensi (Competence). 

Percaya bahwa Erha Clinic memiliki reputasi yang baik dalam 

dermatologi. 

d. Loyalitas Pelanggan (Y) 

Loyalitas pelanggan merupakan sebuah sikap yang menjadi 

dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara teratur dan 
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berulang-ulang dengan konsistensi yang tinggi disertai komitmen 

dan sikap yang positif terhadap perusahaan. Adapun indikatornya 

sebagai berikut: 

1) Rekomendasi kepada orang lain 

 Pelanggan merekomendasikan teman, saudara, keluarga, dan 

lain-lain untuk menggunakan produk Erha Clinic 

 Pelanggan merekomendasikan teman,saudara, keluarga, dan 

lain-lain untuk melakukan therapy di Erha Clinic 

2) Jika kehilangan maka akan membeli barang yang sama. 

Pelanggan tetap membeli produk-produk perawatan kulit di Erha 

Clinic 

2.  Pengukuran Data 

Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Menurut Sugiyono (2010: 93), skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena social ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian ini setiap jawaban 

atas variabel menggunakan sistem skor atau nilai dengan dasar Likert, 
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dimana jawaban responden diberi skor 1 untuk jawaban sangat tidak 

setuju (STS), skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS), skor 3 untuk 

jawaban netral (N), skor 4 untuk jawaban setuju (S), dan 5 untuk jawaban 

sangat setuju (SS) 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari 

pihak lain. Misalnya data hasil penyebaran kuisioner terhadap sampel dari 

suatu populasi, kuisioner berisi pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian dan harus diisi oleh responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari sumbernya, melainkan sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain 

yang mana sebagai sumber informasi. Seperti data hasil survei yang di 

lakukan sebelumnya oleh Top Brand.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei berupa angket atau kuisioner. Menurut Sugiyono (2005: 62), 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh 

responden. 
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G. Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau keabsahan suatu instrument. Uji validitas adalah uji yang mengukur 

tingkatan-tingkatan kevalidan suatu instrumen yang hendak diteliti 

(Arikunto, 2009: 170). Instrumen penelitian akan dikatakan valid apabila 

mempunyai validasi yang tinggi dan mampu mengukur variabel yang 

diteliti secara tepat. Besar kecilnya validitas instrumen yang diteliti 

menunjukkan sejauh mana data yang ada terkumpul dan tidak 

menyimpang dari gambaran yang terdapat pada validitas. Penelitian ini 

menggunakan uji validitas product moment (Arikunto, 2009: 171) dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦 = 

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2))(𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦2))

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 
𝑥 = skor tiap butir pertanyaan  
𝑦 = skor total butir pertanyaan 
𝑛 = jumlah sampel 
 

Suatu uji instrumen dinyatakan valid jika mempunyai r hitung lebih 

besar dari r tabel dengan uji signifikansi 0,05, sebaliknya instrument 

dinyatakan tidak valid jika r hitung kurang dari r tabel (Arikunto, 2009: 

172). 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Arikunto (2009: 171) adalah kepercayaan pada 

instrumen untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Dengan demikian reliabilitas menunjuk kepada 

tingkat kerendahan suatu uji. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui 

kestabilan alat ukur yang digunakan pada penelitian. Subjek penelitian 

dikatakan reliabel jika pengulangan pengukuran untuk suatu subjek 

penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Rumus yang digunakan 

untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2009: 180). Reliabilitas 

dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari Alpha Cronbach (α) > 0,6. 

Adapun rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut (Arikunto, 2009: 

180): 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
) 

Keterangan: 

𝑟11 = Reliabilitas instrumen 
𝑘 = banyaknya butir pertanyaan 
∑ 𝜎𝑏2 = jumlah varian butir yang di kuadratkan 
𝜎𝜏2 = jumlah varian total yang dikuadratkan 

H. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda adalah prosedur statistik untuk 

menganalisa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. 
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Apabila terdapat dua atau lebih variabel maka penelitian tersebut harus 

menggunakan analisis linier berganda yang dimana untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antara kualitas produk, kualitas pelayanan, 

kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan (Arikunto, 2009: 374) adapun 

rumus yang digunakan untuk perhitungan analisa regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Dimana:  

𝑌= Loyalitas pelanggan  

𝑎 = Konstanta 

𝑏 = Koefisien regresi  

𝑋1= Variabel kualitas produk 

𝑋2 = Variabel kualitas pelayanan 

𝑋3= Variabel kepercayaan  

𝑒= Kesalahan  

2. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2001: 83).  
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3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas 

produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 

maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji sebagai berikut: 

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel 

kualitas produk, kualitas pelayanan, kepercayaan secara individual 

mempengaruhi variabel loyalitas pelanggan (Ghozali, 2005: 84). Uji t 

adalah untuk mengetahui pengaruh antar variabel secara parsial 

(terpisah). Uji ini digunakan untuk pengambilan keputusan hipotesis 

sebagai berikut:  

1) Ho ditolak jika signifikan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 0,05 dimana kualitas

produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

2) Ho diterima jika signifikan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 0,05 dimana kualitas

produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

H3 : Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas  pelanggan. 


