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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di Indocell Malang yang tepatnya berada di Jalan 

Brigjen Slamet Riadi nomor 10 Oro-oro Dowo Malang, Tiga Putra Cell yang 

terletak di Jalan Pasar Besar nomor 29 Malang, dan Meteor Cell yang berada di 

Jalan Gajayana nomor 2 Malang. lokasi ini dipilih karena berdasarkan dari 

website resmi ketiga konter tersebut, konter-konter tersebut sebagian besar 

menjual Smartphone Samsung, sehingga dapat memudahkan dalam proses 

pengumpulan data. 

B. Jenis Penelitian  

Menurut Sugiono (2014) metode survei digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei 

yang termasuk dalam metode kuantitatif, dimana metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode yang sistematis terhadap bagian dan fenomena 

serta hubungan-hubungannya, metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan guna untuk mengetahui informasi tentang 

pengaruh iklan televisi dan kualitas produk terhadap citra merek Smartphone 

Samsung di Malang. 
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel   

1.   Populasi 

 Menurut Sugiono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

konsumen Handphone di Indocell, Tiga Putra Cell, dan Meteor Cell Malang. 

2. Sampel    

 Sampel menurut Sugiono (2014) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Ukuran sampel 

yang layak dalam melakukan penelitian adalah 30 sampai dengan 500. 

Karena populasi dalam penelitian ini tidak diketahui jumlah pastinya, maka 

diambil beberapa sampel untuk mewakili populasi tersebut. Pertimbangan 

atau kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang telah melakukan pembelian Smartphone Samsung di Indocell,  Tiga 

Putra, dan Meteor Cell di kota Malang. 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Rumus Ferdinand (2006) sebagai berikut: 

n = Jumlah Indikator x (5 sampai 10) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 
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Dalam penelitian ini terdapat 29 indikator, dan dipilih angka 5 untuk jumlah 

yang ditentukan, karena peneliti memiliki kriteria dalam menentukan jumlah 

responden maksimal 150 responden, sehingga dipilih angka 5 karena 

mendekati kriteria yang ditetapkan, sehingga dipilih sampel untuk penelitian 

ini yaitu : 

n = 29 x 5 

n = 145 

Dari dasar tersebut peneliti mengambil sampel pada penelitian ini berjumlah 

145 responden. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling termasuk didalam 

teknik nonprobability sampling (Sugiono, 2014). Peneliti menggunakan 

metode sampling ini karena dalam teknik purposive sampling sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Syarat 

pada sampel ini adalah pembeli Smartphone Samsung di Indocell, Tiga 

Putra Cell, dan Meteor Cell Malang yang memiliki pendapatan minimal 

Rp. 1.000.000,-  dan berusia 17 – 80 tahun. 
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Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen yaitu citra 

merek dan variabel independen yaitu iklan televisi dan kualitas produk. 

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi 

operasional variabel, dimensi, indikator dan pengukurannya ada pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Citra Merek 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

Iklan Televisi  

(X1) 

 

 

 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

Keyakinan atau 

kepercayaan yang 

terdapat di didalam 

benak konsumen saat 

melihat merek 

Smartphone Samsung. 

 

 

 

Respon  pesan 

Smartphone Samsung 

yang disampaikan 

lewat Televisi yang 

ditujukan kepada 

pemirsa 

 

 

Kecocokan 

penggunaan 

Smartphone Samsung 

memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan 

konsumen. Termasuk 

durabilitas, 

reliabilitas, 

kemudahan 

pengoperasian, 

reparasi produk dan 

atribut produknya. 

 

1. Simbol atau merek 

Smartphone 

Samsung yang 

sudah dikenal 

2. Reputasi merek 

Smartphone 

Samsung yang 

sudah dikenal 

3. Percaya pada 

merek Smartphone 

Samsung. 

 

 

1.     Attention  

2.     Interest 

3.     Desire 

4.     Action  

 

1. Karakteristik 

Smartphone 

Samsung. 

2. Konsistensi 

kehandalan 

Smartphone 

Samsung. 

3. Atribut tambahan 

dari Smartphone 

Samsung. 

4. Kesesuaian 

Smartphone 

Samsung. 

5. Daya tahan 

 

Likert 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-5 

 

 

 

Likert 1-5 

Sumber : Peneliti (diolah), 2018. 

A.   D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
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D. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikumpulkan dengan metode 

kuesioner. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara 

menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan, dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber asli tanpa 

melalui perantara untuk mengetahui variabel iklan televisi dan kualitas produk 

terhadap citra merk Smartphone Samsung yang terdapat di Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan kuesioner (angket). Menurut 

Sugiyono (2013) kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang  

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner, penyebaran kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini secara 

online yang berada di Indocell, Tiga Putra Cell dan Meteor Cell Malang yang 

membeli Smartphone Samsung.  
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 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien, kuesioner 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melaui pos atau internet. Angket 

digunakan untuk menjelaskan dan bertanya, untuk mengetahui banyaknya 

responden yang memilih Smartphone Samsung dikarenakan dapat pengaruh dari 

iklan televisi, kualitas produk dan citra merek Samsung itu sendiri. Untuk angket 

data yang diperoleh angket berupa nilai skor. 

F.  Teknik Pengukuran Data 

 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiono, 2014). Skala likert yang dipergunakan 

secara keseluruhan untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada 

setiap pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang dinilai. Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor misalnya yang 

dapat di klasifikasikan pada tabel 3.2. sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Skala Likert 

 

Pilihan Jawaban 
Skor / 

Nilai 

Keterangan 

Iklan Televisi Kualitas Produk Citra Merek 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Lemah Sangat Buruk Sangat Negatif 

Tidak Setuju 2 Lemah Buruk Negatif 

Netral 3 Cukup Kuat Cukup Baik Cukup positif 

Setuju 4 Kuat Baik Positif 

Sangat Setuju 5 Sangat Kuat Sangat Baik Sangat Positif 

Sumber : Data Sekunder dari peneliti 2018. 

 

G.  Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

 Menurut Sugiyono (2014) validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang 

dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah: 

a.) Jika nilai   ≥  , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan valid. 
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b.) Jika nilai   <   , maka item pertanyaan atau 

pernyataan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor 

total yang artinya item angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

  Menurut Hasan (2008) Reliabilitas adalah seberapa jauh 

konsistensi alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang sama dalam 

mengukur hal dan subyek yang sama. Untuk uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan metode koefisien Alpha Cronbach. Koefisien 

ini merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena 

koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, setiap pernyataan 

dalam kuesioner. 

  Menurut Ghozali (2011) nilai koefisien reliabilitas yang baik 

adalah diatas 0,6. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, 

karena jika instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka 

dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliabel (Sugiyono, 

2012). Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan 

yaitu sebagai berikut : 

a.) Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Alpha Cronbach, jika nilai 

 Alpha Cronbach  ≥  0,60 dari item pertanyaan dimensi adalah 

 reliabel. 

b.) Jika nilai Alpha Cronbach  < 0.060 dari item pertanyaan dimensi 

 variabel adalah tidak reliabel. 

 



32 
 

 
 

H.  Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

  Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti 

adalah iklan televisi, kualitas produk terhadap citra merek, dengan kata lain 

rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan jawaban 

responden tentang variabel (Umar, 2001). Adapun rumus rentang skala 

adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Rs  = Rentang Skala 

n    = Jumlah sampel 

m   = Jumlah alternative jawaban tiap item 

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperoleh perhitungan skala 

sebagai berikut: 

 

 RS =   = 116 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 116, 

dengan demikian skala penelitian setiap kriteria dapat dituangkan pada tabel 

3.3 berikut : 
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Tabel 3.3 

Rentang skala variabel Iklan televisi, Kualitas produk dan Citra merek 

Skor Iklan Televisi Kualitas Produk Citra Merek 

145-260 Sangat Lemah Sangat Buruk Sangat Negatif 

261-376 Lemah Buruk Negatif 

377-492 Cukup Kuat Cukup Baik Cukup Positif 

493-608 Kuat Baik Positif 

609-724 Sangat Kuat Sangat Baik Sangat Positif 

Sumber : Data Sekunder dari peneliti 2018. 

 

2. Regresi Linier Berganda 

  Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2012) regresi linier berganda 

digunakan oleh peneliti bila penelitian bermaksut meramalkan bagaimana 

keadaan naik turunnya variabel dependen, bila dua variabel independen 

sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi (naik turunnya nilai). Teknik 

analisis regresi linier berganda menentukan hubungan antara variabel 

independen yaitu iklan televisi dan kualitas produk terhadap 

variabel dependen citra merek (Y)  dengan model yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Y =  a + +  + e 

Keterangan : 

Y  =  Citra Merek 

a   =  Konstanta 

            =  Koefisien Regresi 

 =   Iklan Televisi 
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 =  Kualitas Produk 

e  =  Variabel Pengganggu atau Residual 

  Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah data mengalami 

penyimpangan atau tidak, perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi 

klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas,  

uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun penjelasan dari masing-

masing pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Bila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Untuk mempermudah dalam melakukan penghitungan secara 

statistik, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah 

dengan bantuan software SPSS 23.0 for Windows. Dalam uji Kolmogorov-

Smirnov Suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansinya  ≥ 

0,05. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal 

(Ghozali, 2011). 

b. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ditemukannya 

korelasi antar variabel bebas penelitan yaitu iklan televisi, kualitas produk 
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dan  variabel citra merek pada Smartphone Samsung . 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 tolerance  sebesar 0,1 dan batas VIF sebesar 10. Model regresi 

terbebas dari gejala multikolonieritas dengan ketentuan: 

1) Apabila nilai tolerance < dari 0,1 dan nilai variance inflation factor ≥ 

dari 10 maka suatu model regresi terdapat gejala multikolonieritas 

2) Apabila nilai tolerance ≥  dari 0,1 dan nilai variance inflation factor < 

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 Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Hal tersebut perlu dilakukan karena uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda setiap peneliti. Kriteria suatu 
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analisis regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansinya ≥ 0,05.  

d. Uji Autokorelasi 

 Ghozali (2013) menyatakan bahwa 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 

I. Uji Hipotesis 

1. Uji F (Uji Secara Simultan) 

  Menurut Kuncoro (2013) Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan iklan televisi  dan kualitas 

produk ) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat citra merek (Y). Di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan  

= 0,05. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis ke tiga menggunakan uji F. untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel iklan televisi dan kualitas produk 
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berpengaruh terhadap variabel citra merek, digunakan kriteria pengujian seperti 

berikut : 

a. Jika F hitung ≥ F tabel atau signifikansi ≤ 0,05, maka Ha diterima dan Ho 

 ditolak, yang berarti iklan televisi ( ) dan kualitas produk ( )

 berpengaruh signifikan terhadap citra merek (Y). 

b. Jika F hitung ≤ F tabel atau signifikansi ≥ 0,05, maka Ha ditolak dan Ho 

 diterima, yang berarti iklan televisi ( ) dan kualitas produk ( ) tidak 

 berpengaruh signifikan terhadap citra merek (Y). 

2. Uji T (Uji Secara Parsial) 

 Uji T menurut Kuncoro (2013) bertujuan untuk menguji apakah masing-

masing variabel bebas iklan televisi  dan kualitas produk (  

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat citra merek (Y)  

secara parsial dengan ɑ = 0.05 dan juga penerimaan atau penolakan hipotesis. 

Uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis satu dan hipotesis dua pada 

penelitian ini. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu dalam 

perumusan hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria yang digunakan 

sebagai berikut: 

 : Iklan Televisi tidak  berpengaruh terhadap Citra Merek. 

: Iklan Televisi Berpengaruh terhadap Citra Merek. 

: Kualitas Produk tidak berpengaruh terhadap Citra Merek. 

: Kualitas Produk Berpengaruh terhadap Citra Merek 
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Kriteria : 

1. Apabila nilai  ≥  atau -  ≥ - , maka Ha diterima 

 dan Ho ditolak.

2. Apabila nilai  ≤  atau -  ≥ - , maka Ha ditolak dan 

 Ho terima.

3. Jika probabilitas signifikansi  ≥ 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

4. Jika probabilitas signifikansi  ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.


