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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.Penelitian ini akan 

dilakukan di Gerai Wardah yang berada di Matahari Malang Town Square 

yang terletak di Jalan Veteran No. 2 Malang dengan sasaran para pelanggan 

kosmetik Wardah sebagai respondennya. Lokasi ini dipilih dikarenakan 

display produknya yang rapi dan menarik. Hal ini juga dikarenakan letaknya 

strategis dipinggir jalan raya utama serta letaknya mudah dijangkau oleh 

peneliti sehingga dapat memudahkan dalam proses pengumpulan data. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal (sebab akibat) 

digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan sebab akibat dari penelitian 

ini adalah mengungkapkan pengaruh kualitas produk dan citra merek 

terhadap loyalitas merek Wardah di Gerai WardahMatahari Malang Town 

Square. 



C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua 

seluruh pelanggan yang pernah membeli dan menggunakan kosmetik 

merek Wardah lebih dari tiga kaliGerai Wardah kota Malang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2014) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki  oleh   populasi   tersebut. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini bersifat nonprobability sampling artinya 

kemungkinan atau peluang seseorang untuk menjadi anggota sampel tidak 

diketahui. Sehingga dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan 

jenis purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

penilaian tertentu.Menurut Roscoe (1975) dalam Widayat (2004) 

penentuan ukuran sampel sebaiknya berkisar antara 30 sampai 500. Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 150 

orang. 

Adapun kriteria dari sampel ialah; 

a. Responden berusia mulai dari 18 tahun. 

b. Membeli dan menggunakan kosmetik merek Wardah minimal 

sebanyak tiga kali 



 

D. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen 

yaitu loyalitas merek dan variabel independen yaitu kualitas produk dan citra 

merek. Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui 

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

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Sumber 

Loyalitas 

Merek 

(Y) 

Loyalitas merek 

sebagai preferensi 

konsumen secara 

konsisten untuk 

melakukan 

pembelian pada 

merek yang sama 

dan 

merekomendasikan 

kepada orang lain. 

1. Melakukan 

pembelian Wardah 

secara berulang 

2. Menyarakan 

pemakaian Wardah 

kepada orang lain 

3. Tidak tertarik 

terhadapproduk 

pesaing 

4. Merasakan manfaat 

yang diberikan oleh 

Wardah 

Ballester 

dan Aleman 

(2005:191) 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Kemampuankosme

tik Wardah untuk 

untuk memuaskan 

suatu keinginan dan 

kebutuhan 

pelanggan 

berdasarkan fungsi 

produk tersebut. 

1. Produk Wardah 

mengatasi masalah 

pada wajah 

2. Produk Wardah 

tahan lama 

3. Wardah berbahan 

dasar alami 

4. Kemasan Wardah 

praktis 

5. Wardah cocok 

digunakan di segala 

jenis kulit 

Oktaviani 

(2016) 



Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Sumber 

Citra 

Merek 

(X2) 

Persepsi dan 

kepercayaan yang 

dipegang oleh 

pelanggan, baik 

yang tercermin 

maupun yang 

melekat dalam 

benak dan memori 

dari pelanggan. 

1. Wardah mudah 

kenali. 

2. Wardah mempunyai 

kemasan menarik 

3. Wardah dapat 

dipercaya 

4. Wardah memiliki 

tampilan ciri khas  

 

Prabowo 

(2013) dan 

Seftiani 

(2014) 

 

 

E. Skala Pengukuran 

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 (Sugiyono, 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. 

 

  



Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Setuju/selalu/sangat positif 

Setuju/sering/positif 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiyono (2014) 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang digunakan data penelitian ini adalah jenis data primer. 

Menurut sugiyono (2014) sumber data primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini melalui cara menyebarkan kuisioner dengan pihak pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh 

yaitu mengenai pendapat pendapat responden tentang pengaruh kualitas 

produk dan citra merek terhadap loyalitas merek. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan kuesioner (angket).  Menurut Sugiyono (2014) kuesioner (angket) 

merupakan teknik pengumpulan data yang  dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner 



dibagikan kepada pelanggan gerai kosmetik Wardah yang berada di Matahari 

Town SquareMalang, dengan cara kuesioner dibagikan melalui media offline 

maupun online dengan mengirimkan link kuesioner kepada konsumen yang 

pernah melakukan pembelian produk merek Wardah lebih dari tiga kali di 

Kota Malang dalam setahun terakhir. 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, 

belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila 

instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. 

Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman 

wawancara , pedoman observasi dan kuesioner (Sugiyono, 2008). 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2008) 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.  

Metode yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini 

adalah rumus korelasi Pearson Product dengan menggunakan program 



SPSS for Windows. Perhitungan tersebut dilakukan dengan bantuan 

program SPSS 21.00 for Windows Software untuk menemukan item yang 

valid dengan kriteria penilaian uji validitas, sebagai berikut : 

a. Jika nilai 𝑟    ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟    𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total , artinya item angket 

dinyatakan valid. 

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 digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah 

hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Untuk uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien Alpha 

Cronbach’s. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, 

karena jika instrumenyang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka 

dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliabel 

(Sugiyono,2008). Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu 

diperhatikan yaitu sebagai berikut : 

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

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

b. Jika nilai Alpha Cronbach’s  ≤ 0.60 dari item pertanyaan 

dimensivariabel adalah tidak reliabel. 

 



I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sugiyono (2014) 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 

kualitas merek (X1) dan citra merek (X2) terhadap variabel dependen 

loyalitas merek (Y)  dengan model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y =  a + 𝒃𝟏𝑿𝟏+ 𝒃𝟐𝑿𝟐 + e 

Keterangan : 

 Y : loyalitas merek 

 a : konstanta 

 b1b2  : koefisien regresi 

 x1 : kualitas merek 

x2 : citra merek 

 e : variabel pengganggu atau residual 

 

  



J. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda dapat dicapai bila memenuhi uji asum si 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari :  

1. Uji normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui data variabel 

penelitian berdistribrusi normal atau tidak penelitian berdistribusi normal 

apabila memiliki nilai yang signifikan 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 Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.Pengujian heteroskadastisitas pada penelitian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan glejser test, jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan 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 tinggi, namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinieritas. 

 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji-t 

Uji-t menurut Kuncoro (2013) bertujuan untuk menguji apakah 

masing-masing variabel bebas (X1) dan (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial dengan ɑ = 0.05 dan 

juga penerimaan atau penolakan hipotesis. Uji-t ini digunakan untuk 

menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 pada penelitian ini. Pada penelitian ini 

uji-t yang digunakan adalah Two tailed atau sering disebut uji dua arah 

atau uji dua sisi. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu 

dalam perumusan hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria yang 

digunakan sebagai berikut : 

Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0   diterima dan 𝐻𝑎 ditolak 

Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0   ditolak dan  𝐻𝑎  diterima 

𝐻0 : kualitas produk  tidak  berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

𝐻0: citra merek tidak berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

𝐻𝑎:  kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas merek 

𝐻𝑎:  citra merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

  



2. Uji-f 

Menurut Kuncoro (2013) Uji-f pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan (X1) dan (X2) dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (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 3 menggunakan uji-f. Untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel kualitas produk dan citra merek 

berpengaruh terhadap variabel loyalitas merek, digunakan kriteria 

pengujian seperti berikut : 

Apabila 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≥ 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  , maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 

Apabila 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  , maka 𝐻0ditolak dan 𝐻𝑎diterima. 

𝐻0: kualitas produk dan citra merek tidak berpengaruh secara bersama-

sama terhadap loyalitas merek. 

𝐻𝑎: kualitas produk dan citra merek harga berpengaruh secara bersama-

sama terhadaployalitas merek. 
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