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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian dilakukan di Jl. Raya Tlogomas 

No.246, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 

Kampus 3 UMM. Lokasi ini dipilih karena banyak mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang menggunakan hijab dan menjadikan kosmetik 

sebagai pelengkap sehari-hari. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digusnakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan metode survei. Metode survei dalam penelitian digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan 

menggunakan sampel yang relatife kecil. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untik dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
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mahasiswi yang berada di Universitas Muhammadiyah Malang. Karena 

populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswi di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan jumlah yang sangat banyak maka 

dilakukan pengambilan sampel untuk penelitian ini. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sehingga sampel merupakan 

bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus 

menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-

pertimbangan yang ada. Dalam pengambilan sampel ini penulis 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu 

seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui 

sebelumnya (Notoatmodja, 2010). Dari pengertian diatas agar 

memudahkan penelitian, penulis menetapkan sifat-sifat dan karakteristik 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai ketentuan, mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang, berjenis kelamin perempuan, wanita berhijab, 

pernah menggunakan produk maskara Maybelline paling tidak satu kali, 

berumur sekitar 18 – 22 tahun. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2017), jadi dalam 

penelitian ini menggunakan sampel 100 responden. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel penelitian menurut (Sugiono, 2012) adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel 

Dependen dan Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan variabel 

yang dipengaruhi variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. 

Berikut penjelasannya: 

a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah loyalitas konsumen 

b. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas produk 

dan brand image. 

Definisi oprasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator 

yang membentuknya. . Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Loyalitas Konsumen (Y) 

a) Melakukan pembelian ulang secara teratur. Ukurannya: Pembelian 

produk secara teratur atau rutin. 

b) Membeli diluar lini produk atau jasa. Ukurannya : Pembelian terhadap 

produk Maybelline lainnya. 

c) Mereferensikan produk kepada orang lain, artinya menarik pelanggan 

baru untuk perusahaan. Ukurannya : Merefensikan produk terhadap 

orang lain. 
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d) Menunjukkan kekebalan akan daya tarik dari pesaing. Ukurannya : 

Penolakan terhadap produk pesaing 

2) Kualitas produk (X1) 

a) Kinerja (performance), tingkat kemenarikan produk dari mascara 

Maybelline adalah menyempurnakan tampilan make-up yang 

membuat bulu mata terlihat natural hingga tebal dramatis 

b) Daya tahan (Durability), ketahanan produk dalam pemakaian mascara 

Maybelline adalah 24 jam karna bersifat waterproof. 

c) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu sejauh 

mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi 

tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. 

d) Fitur (features), karakteristik pelengkap khusus yang dapat menambah 

pengalaman pemakaian produk, maskara Maybelline dilengkapi 

dengan sikat maskara yang mampu melentikan, memanjangkan, 

menebalkan bulu mata. 

e) Estetika adalah menyangkut penampilan produk yang dapat dinilai 

dengan panca indera.(tingkat keindahan design). Mascara Maybelline 

mempunyai packaging yang eye catching yaitu warna – warna 

mascara nya yang menarik perhatian. 

3) Citra merek  (X2) 

a) Recognition (Pengenalan), tingkat dikenalnya sebuah merek oleh 

konsumen dengan Store Maybelline yang mudah dikenali dengan 

warna cover biru dan tulisan merek Maybelline yang menyala. 
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b) Reputation (Reputasi), tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah 

merek karena telah terbukti mempunyai “track record” yang baik. Track 

record dari mascara Maybelline adalah menanamkan dibenak konsumen 

bila mascara Maybelline memiliki hasil yang lentik dan elegan. 

c) Affinity (Daya Tarik), semacam daya tarik yang mempunyai hubungan 

emosional dengan konsumennya. Konsumen akan mengatakan hal-hal 

positif mengenai maskara Maybelline kepada orang lain. 

d) Brand Loyalty (Kesetiaan Merek), menyangkut ukuran dari kesetiaan 

pelanggan terhadap suatu merek yang bersangkutan. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Sumber 

data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, yaitu mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang pernah menggunakan produk Maybelline. 

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti, dari 

sumber pertama dengan cara penyebaran kuisioner terhadap konsumen maskara 

Maybelline New York dan dari data tersebut akan diolah menggunakan SPSS 21.0 

for windows dan dijadikan sebagai tolak ukur dari penelin ini. 

 

F. Metode pengumpulan data 

Metode Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan 
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menggunakan banyak waktu. Metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah daftar 

pernyataan atau pertanyaan yang dikirim langsung (melalui pos, internet, atau 

perantara) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Widayat, 2004).  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Kuesioner atau angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung 

yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah 

satu jawaban yang dianggap benar. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

dengan model Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono,2017). Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan Skala Likert mempunyai arti dari yang sangat positif sampai 

dengan negatif. Berikut tabel skala likert yang peneliti gunakan: 

Tabel 3.1 Nilai Dengan Dasar Skala Likert 

NO. Keterangan Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu: untuk 

jawaban SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban N memiliki 

skor 3, jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1. 

Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memiliki data 

meneganai penilaian yang diberikan oleh setiap konsumen yang 

menggunakan produk Maybelline untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

sesuatu instrument (Arikunto, 2002:144), sebuah validitas dikatakan valid 

jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas sebaiknya dilakukan 

pada setiap butir pernyataan diuji validitasnya. Hasil r hitung dibandingkan 

dengan r tabel dimana df=n-2 dengan sig 5% (Sujarweni, 2015) dimana: 

a. Jika r hasil positif dan r hasil &gt; r tabel maka variabel tersebut valid 

c. Jika r hasil tidak positif serta r hasil &lt; r tabel maka variabel tersebut 

tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Pengujian reliabilitas pada instrumen yang dapat diberikan skor 

dapat dilakukan dengan teknik “sekali tembak” yaitu diberikan satu kali 

saja kemudian hasilnya dianalisis dengan rumus Alpha (Arikunto, 

2010:180). Rumus tersebut adalah sebagai berikut : 



36 
 

𝑟11 = [
k

k−1
] [1 −  

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana : 

𝑟11 = reliabilitas instrumen  

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Berdasarkan uji coba instrumen nanti apabila sudah valid dan 

reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk 

pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60 (Ghozali, 

2013). Suatu instrument dikatakan reliabel apabila alpha ≥ 0,6. Jika 

sebaliknya alpha < 0,6 maka tidak reliabel. Alat ukur dikatakan memiliki 

reliabilitas apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Widayat, 

2004). Ini berarti reliabilitas berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau 

ketepatan, peramalan dari hasil riset.  

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendaparkan regresi yang baik 

serta harus memenuhi asumsi yang disyaratkan yaitu memenuhi uji asumsi 

normalitas, Uji Multikolinearitas, dan uji Heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. 

Kalau nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistic 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2005). Untuk 

menguji normalitas data akan digunakan analisis Kolmogorov-Smirnov 

test. Apabila probabilitas > 0,05 maka distribusi data normal dan bila 

probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

 Pendeteksi terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai variance inflating factor (VIF) dari hasil analisis regresi, 

tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Santoso, 

2002:203). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dari besarnya VIF (Variance Inflating Factor) dan tolerance. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menurut Santoso 

(2002:206) adalah: 

a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Uji heteroskedastisitas diuji 

dengan output SPSS pada grafik scatter-plot dengan cara melihat ada 

tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

antara lain nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya 

(ZPRED).  

 Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur, maka mengindikasikan telah terjadi gejala heteroskedastisitas 

dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Mengetahui gejala heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

2. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah pengaruh secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui  pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

𝐘 = 𝛂 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 
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Keterangan :  

Y: Loyalitas Konsumen (Y) 

α: Konstanta  

bi: Koefisien regresi 

X1:  Kualitas Produk (product quality) 

X2: Brand Image (citra merek) 

 

I. Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikasi dari hipotesa 

dalam penelitian ini oleh karena itu perlu dilakukan uji sebagai berikut : 

a. Uji T 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu penjelas atau independen (kualitas produk dan citra merek) secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (loyalitas 

konsumen). Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan 

membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel (Ghozali 

2013:98). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:194) uji t digunakan untuk 

mengetahui masing-masing sumbangan variabel independen (kualitas 

produk dan citra merek) secara parsial terhadap variabel dependen 

(loyalitas konsumen), menggunakan uji masing-masing koefisien regresi 

variabel independen (kualitas produk dan citra merek) apakah mempunyai 

pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel dependen (loyalitas 

konsumen) untuk menguji apakah masing-masing variabel independen 
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(kualitas produk dan citra merek) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat secara parsial dengan α = 0,05. Maka cara yang dilakukan 

adalah bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen (kualitas produk 

dan citra merek) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (loyalitas 

konsumen) dan bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara 

parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. 

b. Uji F 

  Menurut Sugiyono (2011:192) uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak 

terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama 

dengan α = 0,05. Maka cara yang dilakukan adalah: 

a. Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen.  

b. Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara simultan 

tidak mempengaruhi variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi  

  Kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

atau nilai R pada analisis regresi linear sederhana dengan mudah dapat 

diketahui berdasarkan nilai r hasil analisis korelasi, karena jumlah variabel 

bebas hanya satu, tetapi nilai R tersebut dalam analisis regresi linear 

berganda memerlukan perhitungan tersendiri. Nilai R dalam konteks 

regresi linear berganda dikenal dengan nama koefisien korelasi ganda. 
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Koefisien kolerasi ganda adalah angka yang menunjukkan kekuatan 

hubungan bersama-sama antara dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Koefisien determinasi berganda atau disimbolkan dengan 

diperoleh dari pengkuadratan atas koefisien korelasi ganda atau R, 

sehingga = R x R. Koefisien determinasi berganda atau merupakan nilai 

yang penting dalam analisis regresi linear yang dapat digunakan keperluan 

mengukur kontribusi seluruh variabel bebas (X1, X2,...Xn) dalam terhadap 

variabel terikat atau Y. Nilai terletak antara 0 dan 1.  

d. Uji Dominasi Kontribusi

Uji Dominasi Kontribusi dilakukan untuk mengetahui variabel yang 

dominan dengan melihat tabel standardized coefficient beta. standardized 

coefficient beta merupakan variabel-variabel yang datanya telah distandarisasi 

dengan menggunakan standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel 

dependen maupun variabel independennya. standardized coefficient beta 

digunakan pada persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan 

efektif yang diberikan antara variabel independen terhadap dependen, tapi 

hanya berlaku pada saat itu juga dengan sampel itu pula. 

Sebagai contoh jika pada variabel kualitas produk (X1) memiliki nilai 

standardized coefficient beta yang lebih besar daripada variabel citra merek 

(X2), maka varibel kualitas produk (X1) memiliki pengaruh yang lebih 

besar/dominan terhadap loyalitas konsumen (Y). Jadi, semakin tinggi nilai 

standardized coefficient beta pada suatu variabel maka dapat dikatakan bahwa 

semakin besar pula pengaruh variabel tersebut pada variabel dependen. 


