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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Malang raya, lokasi ini dipilih karena di Kota 

Malang sudah banyak terdapa agen-agen resmi yang menjual produk Milagros. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Widayat (2004) mendefinisikan penelitian sebagai suatu usaha investasi 

secara terorganisir dan sisematis dalam suatu permasalahan tertentu yang 

memerlukan pemecahan. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian 

explanatory research. Menurut Sugiyono (2014), metode explanatory research 

merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal 

(sebab akibat) antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari sekumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Widayat (2004), populasi, merupakan sebuah  

kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan atau generalisasi populasi. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah semua konsumen yang membeli dan mengkonsumsi AMDK Milagros. 
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2) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

produk AMDK Milagros yang berdomisili di kota Malang yang sudah 

membeli dan mengkonsumsi AMDK Milagros. Menurut Supranto (2001), 

apabila jumlah populasi belum diketahui maka diestimasi, proporsi sampel 

yang dihitung melalui rumus sebagai berikut: 

  
 

 
 [
   

 ⁄

   
]

 

 

Keterangan : 

n =   jumlah sampel dari populasi yang ingi diketahui 

Z = angka yang menunjukkan penyimbangan nilai varians dari mean 

E =   kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

  =   tingkat kesalahan data 

Peneliti meyakni bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka kesalahan 

dugaan sampel 5% (    ) serta batas eror sebesar 10% dari besarnya sampe 

minimum, maka perhitungan sampelnya sebagai berikut : 
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Jumlah sampel dari perhitungan diatas ika dibulatkan adalah 96 responden. 

Ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100 - 200 responden (Hair, et.al, 2010) 

maka jumlah sampel sebanyak 100 responden dirasa cukup untuk mewakili populasi 

3) Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability 

sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode non 

probability sampling dipilih sebagai cara pengambilan sampel karena bila 

besarnya peluang populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Wiyono, 

2011). Selanjutnya cara yang digunakan yaitu teknik purposive sampling yang 

mana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Berikut pertimbangan atau karakteristik yang ditentukan untuk menjadi 

sampel: 

a) Usia antara 18 – 40 tahun; Alasan pemilihan usia 18 – 40 tahun karena 

faktor psikologis responden dianggap sudah berkembang dengan baik dan 

mampu memahami mengenai periklanan. 

b) Melakukan pembelian air mineral di kota Malang agar penelitian terfokus. 

 

D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

dimaksud (Widayat,2004). Untuk lebih jelasnya, rincian masing-masing variabel 

dijelaskan pada tabel 2 berikut:  
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Tabel 3.1  Definisi Operasional 

No. Variabel 
Dimensi 

Variabel 
Indikator Skala 

1 Atribut Produk suatu 

unsur-unsur produk 

yang dipandang 

penting oleh konsumen 

dan dijadikan sebagai 

dasar pengambilan 

keputusan 

Kualitas Produk a. AMDK Milagros yang 

terbukti menyehatkan 

serta mengoptimalkan 

fungsi organ tubuh.  

 

b. Sumber mata air yang 

terpecaya dan diambil 

langsung dari alam bukan 

air yang diolah dengan 

mesin. Air Milagros 

berasal dari sumber mata 

air di kaki Gunung Salak 

Sukabumi. 

Likert 

(1-5) 

  Fitur produk a. Kejernihan AMDK 

Milagros dari sumber 

mata air yang berkualitas  

 

b. AMDK Milagros terdapat 

kandungan alkalin  

dengan pH 9,8 dan 

diperkaya kandungan 

oksigen dengan molekul 

air yang mudah diserap 

oleh tubuh. 

Likert (1-5) 

  Gaya dan 

Desain Produk 

a. Warna kemasan yang 

menarik 

b. Desain label yang 

menarik 

Likert (1-5) 

  Merek Produk a. Merek yang mudah 

diingat 

b. Merek terkenal di 

masyarakat 

Likert (1-5) 

  Kemasan 

Produk 

a. Kemudahan produk untuk 

dibawa kemana-mana 

b. Kemasan produk yang 

unik dan didominasi 

dengan warna ungu pada 

kemasannya. 

Likert (1-5) 

  Layanan 

Pelengkap 

a. Adanya layanan 

pelanggan yang terdapat 

di website resminya 

milagros 

Likert (1-5) 
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No. Variabel 
Dimensi 

Variabel 
Indikator Skala 

(https://milagros.co.id/) 

 

b. Konsumen dapat 

membeli AMDK 

Milagros secara online 

maupun offline seperti di 

apotek dan di reseller 

atau stockist resmi 

AMDK Milagros 

  Jaminan atau 

Garansi 

a. Memberikan jaminan 

produk kepada konsumen 

AMDK Milagros bahwa 

produk masih tersegel 

dari pabrik.  

 

b. Perusahaan memberikan 

garansi kepada konsumen 

AMDK Milagros apabila 

ada cacat produk maka 

produk akan 

dikembalikan. 

Likert (1-5) 

2 Kepercayaan Merek 
sebagai keinginan 

pelanggan untuk 

bersandar pada sebuah 

merek dengan risiko-

risiko yang dihadapi 

karena ekspektasi 

terhadap merek itu 

akan menyebabkan 

hasil yang positif  

Brand 

characteristic 

a. AMDK Milagros yang 

berkualitas baik dan 

mampu bersaing dengan 

merek lain. 

 

b. Milagros terbukti 

memberikan banyak 

manfaat kepada 

konsumen dibandingkan 

produk AMDK lainnya 

Likert (1-5) 

Company 

characteristic 

a. Konsumen yakin bahwa 

perusahaan yang 

memproduksi AMDK 

Milagros akan selalu 

memberikan kualitas 

yang terbaik. 

 

b. Kepercayaan konsumen 

terhadap perusahan 

bahwa perusahaan akan 

selalu komitmen untuk 

melayani dengan baik. 

c.  

Likert (1-5) 

https://milagros.co.id/
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No. Variabel 
Dimensi 

Variabel 
Indikator Skala 

Consumer-

brand 

Characteristic 

a. AMDK Milagros bisa 

dikonsumsi setiap hari 

karena dapat membantu 

menjaga kesehatan tubuh. 

 

b. Konsumen menyukai 

produk AMDK Milagros 

karena terbukti 

memberikan banyak 

manfaat  

 

Likert (1-5) 

3 Keputusan pembelian suatu proses 

pengambilan keputusan dimana 

konsumen benar-benar akan melakukan 

pembelian terhadap suatu produk. 

Keyakinan untuk 

memutuskan pembelian 

AMDK Milagros atau 

membeli merek lain. 

Skala 

Guttman  

(a dan b) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sesuai 

dengan namanya, data kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan dari hasilnya dan 

dijelaskan dengan disertai tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain 

(Arikunto, 2013). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Sumber data primer adalah data langsung dikumpulkan oleh peneliti atau 

petugasnya dari sumber pertamanya (Arikunto, 2013). Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada 

sampel yang disebarkan pada responden yang telah ditentukan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner yang 

mengajukan pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. 

Kuesioner digunakan untuk memperolah data responden menegenai atribut 

produk, kepercayaan merek dan keputusan pembelian. Cara yang digunakan 

dalam penyebaran kuesioner adalah dengan menunggu responden yang membeli 

ataupun menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah mengkonsumsi 

AMDK Milagros, setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan singkat guna 

memastikan responden adalah sasaran yang tepat. Setelah mengajukan 

pertanyaan, peneliti meminta ketersediaan responden untuk mengisi kuesionernya 

saat itu juga. 

 

G. Teknik Penskalaan Data  

1) Skala Likert 

Dalam penelitian ini pengukuran data di dalam kuesioner menggunakan 

skala likert dengan metode skoring. Skala  likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2012). 

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 

yang dilambangkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Dalam hal 

ini jawaban responden dibagi menjadi 5 kategori skala likert. 
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Tabel 3.2 Skala Likert 

Pilihan Jawaban Keterangan Skor 

Sangat setuju SS 5 

Setuju  S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak 

Setuju 
STS 1 

 

2) Skala Guttman 

Pengukuran penelitian ini menggunakan skala Guttman pada variabel 

terikatnya yaitu Variabel Keputusan Pembelian (Y). Menurut Sugiyono 

(2012) skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang 

jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Pengumupulan data menggunakan 

kuisioner  dengan penilaian sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban a diberi skor 1, jika konsumen menjawab Melakukan 

pembelian AMDK Milagros . 

b. Untuk jawaban b diberi skor 0, jika konsumen menjawab Melakukan 

Pembelian AMDK merek lain. 

 

H. Uji Instrumen Data  

1) Uji Validitas 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 
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data (mengukur) yaitu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). 

Metode yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini 

adalah rumus Pearson Correlation dengan menggunakan program SPSS. 

Perhitungan tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS 15.00 for 

Windows Software. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah : 

a) Apabila nilai r hitung ≥ r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket (kuesioner) berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(artinya item angket/kuesioner dinyatakan valid).  

b) Apabila nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket (kuesioner) tidak berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (artinya item angket/kuesioner dinyatakan tidak valid). 

Nilai r hitung dapa diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut : 

   
 (∑  )  (∑ ∑ )

√[ ∑ 
 
  (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ]

 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor setiap butir 

Y = Skor total 
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2) Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013) Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji realibilitas pada 

penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 15.00 for windows 

software dengan teknik uji Alpha Cronbach. Teknik ini dapat digunakan 

untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. 

Berikut adalah rumus uji reliabilitas: 

  [
 

   
] [  

   
 

  
 ] 

Keterangan : 

α  = Cronbach’s Alpha 

N  = Banyaknya pertanyaan 

Ʃ  
  = Jumlah Varians butir tiap pertanyaan  

Ʃ  
  = Jumlah Varians total 

Ketentuan – ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan 

yaitu sebagai berikut : 

a) Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Alpha Cronbach’s, jika nilai Alpha 

Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan dimensi adalah reliabel. 

b) Jika nilai Alpha Cronbach’s <0,60 dari item pertanyaan dimensi 

variabel adalah tidak reliabel. 

 

I. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Logistik. Regresi 

logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis 

variabel dependen yang kategori dan variabel independen bersifat kategori, 
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kontinu, atau gabungan dari keduanya. Analisis regresi logistic digunakan untuk 

memperoleh probabilitas terjadinya variabel dependen yang bersifat kualitatif di 

mana variabel kualitatif ini bisa mempunyai dua kelas atau kategori (binary). 

Selanjutnya, rumus yang dapat digunakan sebagai perhitungan analisis 

regresi logistik adalah sebagai berikut: 

Prob (event) 
 

     
 

Dimana :                

Keterangan: 

Z = keputusan pembelian ulang 

   = konstanta 

   = atribut produk (independen) 

   = kepercayaan merek (independen) 

   = koefisien logistik    

   = koefisien logistik   

 

J. Pengujian Hipotesis  

1. Penilaian seberapa baik (goodness of fit) 

Goodness of fit dalam regresi logistik adalah untuk mengetahui kebaikan 

model (Widarjono, 2010). Adapun formula Nagelkerke sebagai berikut: 

    
  

   

  [ ( )]  ⁄  

Keterangan : 

   = koefisien determinasi 

L (0) = likehood model hanya dengan konstanta 

N = jumlah observasi 
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2. Uji hipotesis I 

Pengujian Hipotesis (signifikansi) koefisien logistik dapat dilakukan 

dengan nilai alpha, dimana pengujian hipotesis dengan membandingkan atau 

melihat besarnya nilai alpha dibandingkan dengan nilai signifikansinya 

(Widayat, 2004).  

Pengujian hipotesis (signifikansi) koefisien logistik dapat dilakukan 

dengan menggunakan nilai signifikansi dibandingkan dengan nilai Alpha.  

a) Ho; β=0 ; Variabel atribut produk tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

Ha; β ≠ 0 ;Variabel atribut produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

b) Ho; β = 0 ;Variabel kepercayaan merek tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

Ha; β ≠ 0 ;Variabel kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

Keterangan: 

a) Hipotesis nol (Ho) diterima jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar (≥) dari 

Alpha (α), yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

b) Hipotesis nol (Ha) ditolak jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil (≤) dari 

Alpha (α), yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

3. Uji Hipotesis II 

Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan maka 

digunakan partial correlation (korelasi parsial). Besarnya berkisar antara -1 

sampai dengan +1.Nilai positif menunjukkan bahwa kenaikan nilai dari 
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variabel tersebut berdampak pada kenaikan likehood terjadi peristiwa 

tersebut, demikian sebaliknya. 

Adapun untuk mengetahui kontribusi masing-masing dimensi variabel 

bebas dapat diketahui dari partial correlation atau korelasi parsial (R) 

masing-masing variabel bebas. Menurut Widayat (2004), partial correlation 

(R) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   √
                 

    ( )
 

Keterangan: 

R = Koefisiensi korelasi parsial 

K= Banyaknya dimensi variabel bebas 

LL(0)= Likehood yang didasarkan pada model tanpa memasukkan variabel 

bebas. 

 


