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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di JNE Cabang Utama Malang, yaitu di Jalan 

Hamid Rusdi Nomor 125, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena banyaknya konsumen yang 

menggunakan JNE Cabang Utama Malang untuk mengirimkan paket-paket 

ke suatu daerah, sehingga memenuhi jumlah sampel yang telah ditentukan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara 

kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan data berupa angka-angka serta menggunakan analisis statistik 

(Sugiyono,2014). Dalam metode survey, pengumpulan data dari responden 

menggunakan kuesioner.  

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel  

Populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas (Darmawan,2013). Populasi pada penelitian 

ini adalah semua konsumen yang mengirimkan paket JNE Cabang Utama 

Malang.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-

probability sampling dengan metode accidental sampling, dimana penentuan 

sampel dilakukan secara kebetulan, yaitu konsumen yang mengirimkan paket
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dan secara kebetulan bertemu di JNE Cabang Utama Malang dapat dijadikan 

sebagai sampel oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan rumus Ferdinand (2006), yaitu : 

𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 × (5 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 10) 

Keterangan:  

n : jumlah sampel  

Penelitian ini terdapat 15 indikator, dan dipilih angka 8 sebagai angka 

pengalinya, sehingga dapat ditentukan sampel penelitian sebanyak: 

 n = 15 x 8 

n = 120  

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 120 responden. 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini diperoleh dari 

penguraian variabel-variabel penelitian. Setiap variabel dalam penelitian ini 

bertujuan untuk membantu peneliti guna mengukur variabel yang dipilih. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengauhi 

variabel terikat (Y). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan lebih sering disebut sebagai variabel 

respon atau akibat. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini, 

dapat dilihat sebagai berikut:  
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1. Ekuitas merek (X1) adalah segala aset yang terkandung dalam merek baik 

itu nama, simbol, dan dapat dijadikan pertimbangkan konsumen dalam 

membeli produk maupun jasa yang mencakup kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Massie (2013) 

mengungkapkan indikator-indikator ekuitas merek adalah sebagai berikut:  

a. Kesadaran merek  

1) Logo JNE yang mudah dikenali 

b. Persepsi Kualitas 

1) JNE mempunyai layanan-layanan yang dikenali oleh konsumen 

(REG, YES, Diplomat Service, dan PESONA) 

2) JNE mempunyai jaringan agen dan sub agen pengiriman yang luas 

c. Asosiasi Merek 

1) JNE adalah merek jasa ekspedisi yang banyak dikenal 

2) Tarif di JNE terjangkau 

d. Loyalitas Merek  

1) Menggunakan JNE tanpa terpengaruh oleh jasa ekspedisi merek lain 

2) Merekomendasikan JNE ke orang lain  

2. Kepercayaan Konsumen (X2) adalah persepsi yang terekam dalam benak 

konsumen bahwa mengirimkan paket melalui jasa ekspedisi JNE dapat 

dipercaya dan memenuhi persepsi yang ada. Menurut  Wulandari (2014), 

indikator kepercayaan konsumen adalah: 

a. Paket sampai di alamat dengan keadaan utuh 

b. Paket tidak hilang dalam pengiriman 
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c. Paket sampai di alamat tepat waktu  

d. Informasi yang diberikan JNE melalui website benar adanya.  

3. Keputusan Penggunaan (Y) adalah suatu tindakan untuk mengirim suatu 

paket melalui jasa ekspedisi JNE oleh konsumen setelah 

mempertimbangkan alternatif-alternatif pilihan yang dapat dipengaruhi 

oleh sikap orang lain dan situasi yang tidak diprediksi. Adapun indikator-

indikator keputusan penggunaan menurut Massie (2013), adalah :  

a. Menggunakan JNE dengan yakin 

b. Mencari informasi mengenai JNE 

c. Menggunakan layanan JNE setelah membandingkan dengan jasa 

ekspedisi lain 

d. Menggunakan jasa ekspedisi JNE merupakan pilihan yang tepat  

E. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer, yaitu  data yang diperoleh secara 

langsung dari responden tanpa melalui perantara (Kuncoro, 2013). Data 

primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden 

yang secara kebetulan bertemu di JNE Cabang Utama Malang.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada 
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responden. Kuesioner dianggap lebih efisien apabila peneliti mengetahui 

secara pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa  yang bisa diharapkan 

dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

dan terbuka yang dapat diberikan kepada responden secara langsung. 

(Sugiyono,2014).  

Pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden tersebut masih 

berupa data mentah. Setiap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner 

tersebut disesuaikan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu  ekuitas merek, 

kepercayaan pelanggan dan keputusan penggunaan jasa ekspedisi. 

G. Teknik Pengukuran Data

Pengukuran data dalam peelitian ini menggunakan skala Likert guna 

mengetahui tanggapan responden atas respon dari pernyataan-pernyataan 

yang diajukan. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap pernyataan-pernyataan yang  

diajukan menggunakan skala Likert  mempunyai gradasi dari sangat positif 

hingga ke sangat negatif. Ada 5 titik dalam skala Likert untuk mengetahui 

seberapa kuat responden setuju atau tidak dengan suatu pernyataan yang 

dipaparkan dalam tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 

Tabel Penilaian Jawaban 

Jenis Jawaban Bobot 

SS : Sangat Setuju 5 

S : Setuju 4 
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Jenis Jawaban Bobot 

N : Netral 3 

TS : Tidak Setuju 2 

STS : Sangat Tidak Setuju 1 

 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Suatu instrument dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan 

untuk mendapat data itu valid. Valid berarti suatu instrument tersebut dapat 

digunakan unuk mengukurapa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). 

Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r tabel. Apabila  rhitung>rtabel, berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Apabila rhitung ≤  rtabel, berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Ghozali (2013) mengungkapkan bahwa uji reliabilitas digunakan unuk 

mengukur suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan handal atau 

reliabelapabila jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu 

ke waktu. Uji reabilitas ini menggunakan teknik Alpha Cronbach yang diuji 

melalui SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas tentu 

perlu diperhatikan. Apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka pernyataan 

dalam kuesioner penelitian dikatakan reliabel. Apabila nilai alpha kurang dari 

sama dengan 0,60, maka  pernyataan dalam kuesioner penelitian tidak 

reliabel.  
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I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian menggunakan analisis regresi 

berganda dan koefisien determinasi (R2) 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa analisis regresi berganda 

bertujuan untuk meramalkan keadaan dari variabel terikat, apabila dua 

variabel bebas dijadikan prediktor yang dimanipulasi. Bisa dikatakan 

analisis regresi linear berganda bekerja ketika ada dua atau lebih variabel 

bebasnya.  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: ekuitas merek (X1), 

kepercayaan konsumen (X2), dan keputusan penggunaan jasa ekspedisi 

(Y). Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y= a +b1X1 + b2X2+ e 

Keterangan: 

Y = Keputusan Penggunaan Jasa Ekspedisi 

a  = Konstanta 

b1, b2  = Koefisien regresi 

X1 = Ekuitas Merek  

X2  = Kepercayaan Konsumen  

e     =  Margin Of Error  
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Analisis regresi linear berganda mencakup uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terbebas 

dari gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, serta 

data-data dalam penelitian terdistribusi normal. Adapun uji asumsi klasik 

dilakukan dengan cara :  

a. Uji Normalitas  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik 

histogram residual dan dapat dilakukan dengan cara melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu garis diagonalnya. Model regresi memenuhi 

asumsi normal apabila data tersebar di sekitar sumbu diagonal dan 

mengikuti arah sumbu diagonal dan grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ditemukannya 

korelasi antar variabel bebas penelitan yaitu ekuitas merek, kepercayaan 

konsumen dan variabel keputusan penggunaan jasa ekspedisi pada 

model regresi. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi korelasi 

antara variabel bebasnya. Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji 

multikolonieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Batas nilai 
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tolerance  sebesar 0,1 dan batas VIF sebesar 10. Model regresi terbebas 

dari gejala multikolonieritas dengan ketentuan: 

1) Apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai variance 

inflation factor lebih besar dari 10 maka suatu model regresi terdapat 

gejala multikolonieritas 

2) Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai variance 

inflation factor lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala 

mulikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastitas dan tidak ada 

gejala heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi apabila variance 

dan residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, sedangkan 

heteroskedastisitas terjadi apabila pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain berbeda(Ghozali, 2013).  

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan analisis 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Selain menggunakan grafik scatterplot, uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji 

glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dengan variabel 

keputusan penggunaan jasa ekspedisi agar mendapatkan kepastian 

apakah dalam analisis regresi terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal 
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tersebut perlu dilakukan karena uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan grafik scatterplot dapat menimbulkan persepsi yang 

berbeda setiap peneliti. Kriteria suatu analisis regresi terbebas dari 

gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  

d. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013) menyatakan bhwa uji autokorelasi dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu dari suatu periode dengan periode sebelumnya. 

Autokorelasi tersebut muncul sebagai akibat penelitian dilakukan 

berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Uji 

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson 

yang dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai Durbin 

Watson dengan nilai yang tertera pada tabel Durbin Watson. Regresi 

linear dapat dikatakan terbebas dari gejala autokorelasi apabila nilai dU 

< DW< 4-dU 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Ghozali (2013 )mengungkapkan koefisien determinasi ( R² ) adalah 

nilai yang digunakan untuk 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 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
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variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi (R2) untuk 

data silang (cross-section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu 

(time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

J. Uji Hipotesis  

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t atau yang biasa 

disebut dengan uji parsial dan uji kontribusi terbesar.  

1. Uji Parsial (Uji-T) 

Darmawan (2013) menyatakan uji-t digunakan untuk mengevaluasi 

perbedaan efek antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kuncoro 

(2013) menyatakan bahwa Uji-t bertujuan untuk menguji apakah masing-

masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat secara parsial dengan α = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan 

hipotesis. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji dua sisi, yang 

dilakukan karena tidak ada kejelasan arah dari suatu hipotesis. Uji dua arah 

ini dilakukan untuk menguji hipotesis satu dan hipotesis dua. Langkah – 

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :  

a) Apabila thitung< ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.   

b) Apabila t hitung> ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

c) Apabila probabilitas signifikansi >0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

d) Apabila probabilitas signifikansi <0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.   
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Keterangan : 

Ho : Ekuitas merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa ekspedisi  

Ha :  Ekuitas merekberpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa ekspedisi 

Ho : Kepercayaan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa ekspedisi 

Ha : Kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa ekspedisi.  

2. Uji Kontribusi Terbesar (Uji Dominan) 

Uji kontribusi terbesar (dominan) digunakan untuk mengetahui 

kekuatan masing-masing variabel bebas dalam menentukan variabel 

terikatnya. Tujuan dilakukan uji dominan ini untuk mengetahui variabel 

bebas manakah yang memilih pengaruh dominan terhadap variabel terikat. 

Guna variabel-variabel bebas yang diuji dan dapat dibandingkan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka satuan koefisien regresi 

variabel-variabel bebas tersebut harus distandarisisasi. Koefisien regresi  

yang distandarisasi ditunjukkan dengan nilai BETA. Karena telah 

distandarisasi maka antar variabel bebas dapat dibandingkan sehingga 

peneliti dapat menemukan variabel bebas manakah yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap variabel terikat (Ghozali,2013) 

Cara penentuan variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan 

dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai Standarized Coefficient 
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Beta. Apabila variabel bebas yang memiliki nilai Standarized Coefficient 

Beta lebih tinggi, maka variabel bebas tersebut adalah variabel yang 

memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel terikat daripada variabel 

bebas yang lain. Ghozali (2013) mengungkapkan ada dua hal yang perlu 

diperhatikan jika menggunakan standardized beta: pertama, koefisien beta 

digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel bebas secara 

relatif dan tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas. Kedua, nilai 

koefisien beta hanya diinterpretasikan dalam koneks variabel lain dalam 

persamaan regresi.  

 


