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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan 

dilakukan di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) Kampus III Jalan 

Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas dengan sasaran para mahasiswa sebagai 

respondennya. 

B. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), dimana 

peneiti akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan berupa 

pengumpulan data, misalnya dengan melakukan pengamatan seperti 

menyebarkan kuisoner, melakukan test atau 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 kualitas 

produk dan iklan terhadap citra merek Teh Pucuk Harum. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen yaitu 

citra merek dan variabel independen berupa kualitas produk dan iklan. Berdasarkan 

teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi operasional 

variabel, dimensi, indikator dan pengukurannya pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi Konsep 

(Variabel) 

Definisi  

Operasional 

Dimensi Indikator 

Kualitas Produk 

(X1) adalah 

kemampuan 

suatu barang 

untuk 

memberikan 

hasil atau 

kinerja yang 

sesuai dari apa 

yang diinginkan 

konsumen 

sehingga produk 

tersebut dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

pemakainya 

(Kotler, 2003). 

Kemampuan 

Teh kemasan 

Teh Pucuk 

Harum untuk 

meberikan hasil 

sesuai dengan 

apa yang 

diinginkan 

konsumen 

sehingga produk 

tersebut dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

pemakainya. 

a. Kinerja 

(performance) 

yaitu manfaat 

atau khasiat 

utama dari 

produk yang 

dibeli. 

 Menghilangkan 
rasa haus 

 Rasa manisnya 

tidak nyangkut di 

leher  

b. Daya tahan 

(durability) 

yaitu 

ketahanan 

berapa lama 

produk dapat 

digunakan. 

 Daya tahan 1 

tahun 

 Teknologi 
canggih 

(Advanced 

Sterlizing 

Technology) 

c. Kehandalan 

(reliability) 

yaitu persepsi 

pelanggan 

terhadap 

keandalan 

produk. 

 Pucuk daun teh 

pilihan 

 Bebas dari 
pengawet serta 

pemanis buatan 

d. Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

(specification) 

yaitu 

karakteristik 

sebuah produk 

dalam 

memenuhi 

spesifikasi 

tertentu. 

 Terdaftar di 
BPOM 

 Bersertfikat halal 

dari MUI 
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Definisi Konsep 

(Variabel) 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

  e. Fitur (features) 

yaitu 

karakteristik 

produk yang 

dirancang untuk 

menyempurnakan 

fungsi produk. 

 Desain 
kemasan yang 

mudah untuk 

dibuka 

 Mudah dibawa 

kemana saja 

f. Kemampuan 

memperbaiki 

(serviceability) 

yaitu kemampuan 

produk dalam 

memberikan 

pelayanan, 

mudah, cepat, 

dan kompeten. 

 Mudah 
didapatkan 

dimana saja 

 Informasi 
lengkap 

melalui 

website dan 

social media 

g. Keindahan 

(aesthetics) yaitu 

daya tarik 

keindahan yang 

dimiliki dengan 

menunjukkan 

penampilan 

produk. 

 Desain 
kemasan 

yang unik 

 Warna 

kemasan 

yang menarik 

h. Kesan Kualitas 

(perceived 

quality) yaitu 

produk yang 

dihasilkan 

memberikan 

pengaruh yang 

baik. 

 Aroma khas 

wangi teh 

 Bahan baku 
berkualitas 

baik 
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Definisi Konsep 

(Variabel) 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Iklan (X2) adalah 

elemen 

komunikasi 

pemasaran yang 

persuasif, 

nonpersonal, 

dibayar oleh 

sponsor dan 

disebarkan 

melalui saluran 

komunikasi massa 

untuk 

mempromosikan 

pemakaian barang 

atau jasa (Bearden 

dan Thomas, 

2007). 

Bentuk 

komunikasi 

pemasaran 

untuk 

mempersuasi 

pemirsa yang 

disebarkan 

melalui saluran 

televisi untuk 

mempromosik

an Teh Pucuk 

Harum 

a. Menimbulkan 

perhatian yaitu 

iklan yang 

ditayangkan 

dapat menarik 

perhatian dibuat 

dengan gambar, 

tulisan warna 

serta kata-kata 

yang serasi dan 

mencolok 

 Gambar 
menarik 

 Ungkapan 

menarik “Rasa 

teh terbaik ada 

di pucuknya” 

 

  b. Menarik yaitu 

iklan yang 

diberikan dapat 

menimbulkan 

perasaan ingin 

tahu pada merek 

yang diiklankan. 

 Figur iklan 

menarik  

 Alur cerita 
menarik 

  c. Dapat 

menimbulkan 

keinginan yaitu 

membuat 

konsumen ingin 

mencoba merek 

yang diiklankan. 

 Ingin mencoba 
Teh Pucuk 

Harum 

 Ingin 

mengkonsumsi 

Teh Pucuk 

Harum 

  d. Menghasilkan 

suatu tindakan 

yaitu konsumen 

akan mengambil 

tindakan untuk 

membeli ulang 

merek yang 

diiklankan 

 Tindakan 
membeli 

 Tindakan 

membeli ulang 
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Definisi Konsep 

(Variabel) 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Citra merek 

adalah persepsi 

dan kepercayaan 

yang dipegang 

oleh konsumen, 

yang tercermin 

atau melekat 

dalam benak dan 

memori dari 

seorang 

konsumen itu 

sendiri (Kotler 

dan Keller, 2012). 

Persepsi yang 

terbentuk dari 

informasi atau 

pengalaman 

masa lalu 

konsumen 

terhadap merek 

Teh Pucuk 

Harum. 

a. Kesukaan 

asosiasi merek 

yaitu 

kemampuan 

merek tersebut 

untuk mudah 

diingat oleh 

konsumen. 

 Merek Teh 
Pucuk Harum 

mudah diingat 

 Merek Teh 

Pucuk Harum 

mudah 

diucapkan 

b. Kekuatan 

asosiasi merek 

yaitu berbagai 

keunggulan 

yang dimiliki 

merek bersifat 

fisik, dan tidak 

ditemukan 

pada merek 

lainnya. 

 Merek Teh 

Pucuk Harum 

memiliki harga 

yang terjangkau 

 Merek Teh 
Pucuk Harum 

lebih unggul 

dibanding para 

pesaingnya 

  c. Keunikan 

asosiasi merek 

yaitu sebuah 

merek haruslah 

unik dan 

menarik 

sehingga 

memiliki ciri 

khas tertentu. 

 Tagline unik 

 Reputasi baik 

 

D. Populasi dan Teknik Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil pengukuran 

yang menjadi obyek penelitian atau populasi merupakan obyek atau subyek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2014). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli dan 

mengkonsumsi Teh Pucuk Harum. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Metode pengumpulan sampel yang 

digunakan adalah non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Dalam pengertian bahwa orang yang dijadikan sampel adalah 

konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi Teh Pucuk Harum. 

Menurut Sugiyono (2005) dalam melakukan penelitian ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Dalam penelitian 

ini tidak diketahui berapa jumlah pasti populasinya, maka diambil beberapa 

sampel untuk mewakili populasi tersebut. Maka teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rumus Ferdinand (2006) 

sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Jumlah indikator x (5 sampai 10) 

Dalam penelitian ini terdapat 30 indikator, dan dipilih angka 5 untuk jumlah 

yang ditentukan, sehingga sampel untuk penelitian ini adalah: 

Jumlah sampel = 30 x 5 

Jumlah sampel = 150 

Dengan menggunakan dasar perhitungan tersebut, maka peneliti akan mengabil 

sampel berjumlah 150 responden. Kriteria yang harus dipenuhi pada sampel 

penelitian ini yaitu: 
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a. Responden merupakan konsumen yang pernah membeli dan 

mengkonsumsi Teh Pucuk Harum lebih dari 2 kali. 

b. Konsumen Teh Pucuk Harum dengan rentang usia 18-25 tahun dengan 

status sebagai mahasiswa. Alasannya karena Yulinda (2016) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa konsumen minuman teh kemasan lebih 

banyak dikonsumsi oleh mahasiswa dan mereka lebih menyukai untuk 

mengkonsumsi minuman yang instan. Selain itu, Bachdar (2017) juga 

mengatakan bahwa target pasar utama Teh Pucuk Harum sebenarnya 

adalah usia 18-25 tahun. (www.marketeers.com) (Diakses pada 28 

November 2017) 

E. Jenis dan Sumber Data 

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

Menurut Sugiyono (2014) sumber data 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, sumber data yang akan diperoleh yaitu mengenai pendapat-

pendapat responden tentang pengaruh kualitas produk dan iklan terhadap citra 

merek Teh Pucuk Harum di Kota Malang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

http://www.marketeers.com/
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sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan harapan dapat memberi 

keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan memperoleh informasi yang relevan 

dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner (angket) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

G. Teknik Penskalaan Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2014) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Untuk menganalisis secara kualitatif, maka jawaban dibagi menjadi lima kategori. 

Pada penelitian ini setiap jawaban atas variabel kualitas produk, iklan dan citra 

merek menggunakan sistem nilai dengan dasar likert yang dapat diklasifisikasikan 

seperti pada tabel  3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

 Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Sugiyono (2014) 

Responden dalam mengisi kuisioner diharuskan memilih salah satu dari 

kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Bobot/skor akan dijumlahkan 
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menjadi nilai total. Dimana nilai total yang besar menunjukkan pengaruh yang 

positif terhadap variabel dependen, yaitu citra merek. 

H. Teknik Pengujian Instrument 

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel. Uji validitas 

dan reliabilitas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014) validitas merupakan derajad 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). tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Adapun cara pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai r hitung ≥ r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan valid. 
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b. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya item 

angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

𝜏𝑖𝑖 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝜏𝑖𝑖  = Reliabilitas instrument 

𝑘   = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2

 = Jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2  = Varian total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Apabila nilai aipha cronbach ≥ 0,6 = reliabel 

b. Apabila nilai alpha cronbach ≤ 0,6 = tidak reliabel 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur serta 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala digunakan untuk 
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mengetahui kualitas produk, iklan dan citra merek pada Teh Pucuk Harum. 

Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut: 

  

RS = 
n (m−1)

𝑚
 

Keterangan: 

RS = Rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
150 (5−1)

5
 = 120 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

No. Skor Kualitas Produk Iklan Citra Merek 

1. 150 – 269 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

2. 270 – 389 Buruk Buruk Buruk 

3. 390 – 509  Cukup baik Cukup baik Cukup baik 

4. 510 – 629  Baik Baik Baik 

5. 630 – 750  Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

Sumber: Data diolah, 2017 

a. Rentang skala 150 – 269 menunjukkan nilai variabel kualitas produk, iklan 

dan citra merek sangat buruk. 
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b. Rentang skala 270 – 389 menunjukkan nilai variabel kualitas produk, iklan 

dan citra merek buruk. 

c. Rentang skala 390 – 509 menunjukkan nilai variabel kualitas produk, iklan 

dan citra merek cukup baik. 

d. Rentang skala 510 – 629 menunjukkan nilai variabel kualitas produk, iklan 

dan citra merek baik. 

e. Rentang skala 630 – 750 menunjukkan nilai variabel kualitas produk, iklan 

dan citra merek sangat baik. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan perluasan 

dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang 

sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Seperti dalam 

penelitian ini, terdiri lebih dari satu variabel bebas, maka penelitian ini 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen kualitas produk (X1) dan 

iklan (X2) terhadap variabel dependen citra merek (Y). Adapun model 

persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Citra Merek  

a  = Konstanta 

b1 b2 = Koefisien regresi 
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X1  = Kualitas Produk 

X2  = Iklan 

e   = Error term (residual) 

J. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda dapat dicapai bila memenuhi uji asumsi 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah daalam model regresi, variabl 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk 

menguji normalitas residual digunakan uji statistik nonparametik Kolmogorov-

Smirnov. Penelitian berdistribusi normal apabia memiliki nilai signifikan lebih 

besar dari 0,05 (sig>0,05). 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan 

korelasi yang terjadi antara residual periode t dan pada periode t-1 

(sebelumnya). Metode pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin 

Watson. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi terhadap multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflating factor (VIF) dari hasil 

analisis regresi, jika VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang 
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tinggi, namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas 

(Ghozali, 2011) 

4. Uji Heteroskedasitisitas 

Uji heteroskedasitisitas adalah varian tidak homogen. Model regresi yang baik 

adalah yang memenuhi syarat homokesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika 

probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5%. 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji t 

Uji statistik t (parsial) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variabel 

terikat (Kuncoro, 2004). Pengujian t pada penelitian ini memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika thitung ≤ ttabel = maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika thitung > ttabel = maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji statistik F (simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama 
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terhadap variabel terikat (Kuncoro,2004). Pengujian F pada penelitian ini 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika Fhitung ≥ Ftabel = maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel

terikat.

b. Jika Fhitung < Ftabel = maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap

variabel terikat.

3. Uji Dominasi

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang berkontribusi

terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan standarized

coefficients beta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi adalah

5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan nilai koefisien βeta Iklan (X2) ≤ nilai

koefisien Kualitas Produk (X1), maka dikatakan bahwa variabel kualitas

produk adalah variabel yang berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap

variabel terikat.


