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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan sasarannya mahasiswa / mahasiswi ataupun 

karyawan yang menggunakan produk kosmetik Etude House. Pemilihan 

lokasi dipilih karena berdasarkan banyaknya mahasiswa/mahasiwi dan 

karyawan yang berada di daerah tersebut. 

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

mencari data dengan melalui angket atau kuisioner untuk pengukuran 

variabel-variabelnya. Menurut Indrawan & Yaniawati (2014), penelitan 

kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji suatu 

permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau 

hubungan-hubungannya antar variabel. 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Wiratama (2012) pengertian populasi adalah totalitas 

dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, 

jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pelanggan yang menggunakan produk kosmetik Etude House 

di Universitas Muhammadiyah Malang. Populasi dalam penelitian ini 

tersebar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 
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2. Sampel 

Menurut Wiratama (2012) pengertian sampel adalah bagian 

dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas, dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Jika kita hanya akan 

meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut 

penelitian sampel. Pada peneliti ini, jumlah sampel ditentukan 

berdasarkan pendapat dari Widayat (2004), menyatakan bahwa jumlah 

sampel untuk penelitian minimum 100 responden, maka peneliti pada 

penelitian ini menentukan jumlah sampel yang akan diuji sebanyak  

100 responden. 

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pelanggan 

yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk kosmetik 

Etude House minimal 1 kali, yang berada dibeberapa tempat 

khususnya di kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Alasan 

peneliti mengambil sampel pelanggan kosmetik Etude House yang 

berada di Universitas Muhammadiyah Malang karena berdasarkan 

target pasar dari Etude House yaitu kalangan anak muda dan 

banyaknya mahasiswa/mahasiwi dan karyawan yang berada di daerah 

tersebut. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode non probability sampling. Non Probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dimana tidak semua populasi 
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memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel (Yustiawan & Prijati, 

2016). Jenis dari nonprobability sampling yang digunakan adalah 

sampling aksidental. Menurut Riduwan (2004) sampling aksidental 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, 

artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti 

dan sesuai dengan karakteristik (ciri-ciri), maka orang tersebut dapat 

digunakan sebagai sampel (responden). 

Tidak semua atau sebagian mahasiswa/mahasiswi maupun 

karyawan Universitas Muhammadiyah Malang diambil sebagai 

sampel pada penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan secara 

kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan berdasarkan 

dari penampilan responden yang terlihat menggunakan produk 

kosmetik Etude House dengan frekuensi pembelian produk minimal 1 

kali. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel secara operasioanal 

sehingga dapat menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian dan dapat 

memudahkan pembaca. Definisi Operasional variabel-variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 . 
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Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Indikator 

Penguk

uran 

Persepsi 

Harga 

Persepsi harga adalah suatu 

pandagan konsumen/pelanggan 

mengenai suatu harga kosmetik 

Etude House. 

1. Harga terjangkau 

2. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

3. Kesesuaian harga dengan 

manfaat produk 

4. Harga yang murah 

Skala 

Likert 

Citra Merek Citra merek adalah pikiran, 

pendapat, dan persepsi yang ada 

dibenak konsumen atau pelanggan 

mengenai suatu merek produk 

tertentu. 

 

 

1. Memorability  

(bentuk kemasan produk mudah 

diingat oleh pelanggan) 

2. Recognition 

(keterkenalan merek suatu 

produk) 

3. improve appearance   (persepsi 

pelanggan setelah 

menggunakan produk bisa 

meningkatan penampilan diri 

atau percaya diri ) 

4. Percaya pada merek 

(persepsi pelanggan bahwa 

produk dapat dipercaya khasiat 

dan manfaatnya sesuai dengan 

tagline atau slogan) 

Skala 

Likert 

Loyalitas 

Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah 

perilaku pelanggan untuk 

melakukan pembelian secara terus 

menerus terhadap produk serta 

merekomendasikan produk kepada 

orang lain. 

1. Pembelian ulang (melakukan 

pembelian suatu produk 

berulang secara teratur) 

2. Rekomendasi (mereferensiksn 

kepada orang lain) 

3. Komitmen  

(menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan pesain suatu 

produk) 

Skala 

Likert 

 

Sumber: Data Dolah 
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E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Bungin (2009) data primer merupakan data yang langsung diperoleh 

dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Jenis data 

primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik 

penyebaranangket atau kuisioner kepada responden individu, kelompok, dan 

internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan 

melalui internet tujuannya untuk melihat pengaruhnya persepsi harga dan 

citra merek produk kosmetik Etude House terhadap loyalitas pelanggan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner dan dibagikan kepada responden, 

pengumpulan data tersebut berupa pertanyaan yang diajukan kepada 

responden  secara tertulis guna memperoleh data mengenai pengaruh persepsi 

harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan kosmetik Etude House. 

Kuesioner tersebut menggunakan bentuk berupa pertanyaan disertai dengan 

alternatif jawaban dan responden memilih salah satu dari alternatif jawaban 

tersebut. 

G. Teknik Pengukuran data 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data yang digunakan adalah 

skala likert. Menurut Riduwan (2004) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseoang atau sekelompok orang tetntang 

kejadian atau fenomena yang terjadi. Skala likert tersebut digunakan secara 
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luas yang megharuskan responden untuk menunjukkan pendapat yang setuju 

ataupun tidak setuju kepada setiap pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan 

dengan objek yang akan dinilai. Jawaban dari setiap pertanyaan ataupun 

pernyataan responden tersebut dihitung dengan menggunakan skor seperti 

yang terdapat di tabel 3.2 

Tabel 3.2 

 Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 Sumber: Riduwan (2004) 

H. Uji Instrumen  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan ketepatan 

atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Menurut Sugiyono dalam Riduwan (2004), apabila instrumen 

dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid, sehingga valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Untuk menguji validitas pada penelitian ini yaitu dengan 

metode rumus correlated item total corellation untuk menentukan 

item yang valid dengan kriteria penilaian uji validitas sebagai berikut: 
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a. Apabila r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan item kuisioner 

tersebut valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuisioner 

tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan pada penelitian ini  untuk menguji 

tingkat kehandalan kuisioner. Apabila diuji secara berulang-ulang 

untuk mengukur objek yang sama  akan menghasilkan data yang  

relatif sama, selama aspek yang diukur tidak berubah. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus cronbach alpha.  

Suatu instrumen akan dikatakan reliabel apabila nilai lebih besar dari 

0,60 atau 60%. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mengukur dan menilai yang 

diteliti. Pada penelitian ini rentang skala digunakan untuk 

mendeskripsikan persepsi harga dan citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan kosmestik Etude House. Tahap proses analisis rentang 

kriteria adalah sebagai berikut menentukan rentang skor terendah dan 

tertinggi dengan cara mengalikan jumlah sampel dengan bobot paling 

rendah dan paling tinggi, menentukan rentang skala dari setiap 

kriteria, menentukan skala penilaian setiap kriteria, dan menentukan 
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kriteria keputusan. Sedangkan untuk perhitungan rentang skala 

menggunakan rumus dengan persamaan (Durianto, 2003): 

𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Perhitungan rentang skala dilakukan dengan cara yaitu dengan 

mencari skor terendah dan skor tertingginya. Sampel yang digunakan 

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dan banyaknya alternatif 

jawaban berjumlah 5 (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, 

dan sangat setuju), maka: 

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = 1 x 100 = 100 

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = 5 x 100 = 500 

𝑅𝑠 =
100(5 − 1)

5
=

400

5
= 80 

Untuk membuat rentang skalanya, karena 100 merupakan nilai 

terendah maka 100 ditambah dengan Rs hasilnya: 

100 + 80 = 180 

Demikian seterusnya ditambah dengan 80 sampai dengan skor 

tertingginya yaitu 500. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka 

unuk penilaiannya digambarkan seperti tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Penilaian Variabel Hasil Rentang Skala 

 

No Skala Penilaian Persepsi Harga Citra Merek 

1 100-180 Sangat rendah Sangat tidak baik 

2 181-260 Rendah  Tidak baik 

3 261-340 Cukup tinggi Cukup baik 

4 341-420 Tinggi Baik 

5 421-500 Sangat tinggi Sangat baik 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan data yang didapat di atas kemudian data tersebut 

diolah dengan cara mengalikan setiap frekuensi jawaban (fi) dengan 

bobot (wi) setiap jawaban (fi.wi). Setelah mengetahui skor dari 

masing-masing jawaban, kemudian akan ditentukan total skor yang 

dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh skor jawaban responden 

dimana total skor ini yang akan menjadi dasar penilaian rentang skala 

pada tabel 3.3. 

2. Regresi Linier Berganda  

Regresi linier berganda pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari analisis regresi linier sederhana. Kegunaannya 

yaitu untuk meramalkan nilai terikat (Y) apabila variabel bebas 

minimal dua atau lebih (Riduwan, 2004). Dengan kata lain, regresi 

linier berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang 

sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel. Penelitian ini 

terdiri dari lebih dari satu variabel bebas yaitu persepsi harga dan citra 

merek. Penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu loyalitas 

pelanggan, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda.  
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Dalam penelitian ini metode analisis dengan regresi berganda 

dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) for 

Windows 7 atau 8, analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yang telah dikemukakan. Menurut Riduwan (2012) Rumus dalam 

menentukan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y’ = a + b1X1+ b2X2 

Keterangan: 

Y’   =    nilai yang diprediksikan (Loyalitas Pelanggan) 

X1&X2 =    Persepsi Harga dan Citra Merek 

a   =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2= 0) 

b =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan) 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji t (Hipotesis 1 dan 2) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikatnya. Dalam 

hal ini, kriteria pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas t 

hitung, jika nilai probabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (alpha) 0,05  maka dapat dikatakan bahwa persepsi harga 

dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

dan apabila t hitung lebih besar dari dari tingkat kesalahan (alpha) 

0,05  maka dapat dikatakan bahwa persepsi harga dan citra merek 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  
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Menurut Sugiyono (2013) rumus yang digunakan untuk 

pengujian t adalah sebagai berikut : 

𝑡𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 𝑛2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

𝑡𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= Nilai t 

r          = Nilai Koefisien Korelasi 

n         = Jumlah Sampel 

2. Uji Variabel Kontibusi Terbesar (Hipotesis 3) 

Pada penelitian ini, cara untuk mengetahui variabel bebas 

mana yang mempunyai pengaruh paling dominan (kontribusi terbesar) 

terhadap variabel terikat maka digunakan uji Standardized Coefficient 

Beta dengan melihat nilai yang paling besar, misalkan koefisien βeta 

citra merek ≤ nilai koefisien persepsi harga maka dikatakan bahwa 

variabel persepsi harga berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan, begitupun sebaliknya apabila koefisien βeta citra 

merek ≥ nilai koefisien persepsi harga maka dikatakan bahwa variabel 

citra merek berkontribusi terbesar pengaruhya terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 


