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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di kota Malang pada pelanggan minuman 

isotonik Pocari Sweat. Alasan memilih kota Malang dikarenakan kota yang sifatnya 

ditinggali oleh masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen tampak pada 

banyaknya pendatang di kota Malang baik dari kalangan mahasiswa maupun 

pekerja. Aktivitas-aktivitas yang tinggi pada penduduk kota Malang maka terdapat 

kebutuhan minuman isotonik sebagai ion pengganti tubuh selesai beraktivitas, 

sehingga mereka memutuskan untuk mengkonsumsi minuman isotonik salah 

satunya pada merek Pocari Sweat.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

metode survey. Peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan 

mengedarkan kuisioner. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode survey 

sebagai cara untuk mendapatkan data dari suatu tempat yang alamiah dengan cara 

peneliti melalukan pengedaran kuisioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama (Sugiyono, 2015: 225). Data primer yang dibutuhkan pada penelitian 

ini berupa jawaban dari responden atas kuisioner penelitian yang telah diedarkan 

berbasis online tentang brand image, brand trust dan brand loyalty.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data 

pertama (Sugiyono, 2015: 225). Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dari 

internet dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dari internet adalah data 

Top Brand Award 2014, 2015, 2016 dan 2017 kategori minuman isotonic, data 

Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) pada tahun 2006-2016 dan 

data penjualan tahun 2010 sampai tahun 2014 dari www.otsuka.com.  Data 

penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan penelitian terdahulu. 

 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunkan beberapa variabel yang didefinisikan secara 

operasional sehingga dapat sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian. Definisi 

variabel memerlukan indikator-indikator untuk mengukur variabel penelitian. 

Indikator variabel difungsikan untuk menentukan item pertanyaan dalam kuisioner 

http://www.otsuka.com/
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untuk para responden. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Brand image (X1) 

Brand image adalah apa yang dirasakan oleh pelanggan berupa hasil 

penafsiran mengenai identitas merek dan sinyal  pesan tentang merek Pocari 

Sweat yang dibangun oleh perusahaan (Sumarwan, 2011: 239). Menurut Keller 

(2003: 114), untuk mengukur brand image dapat menggunakan tiga indikator 

pengukuran yaitu: 

a. Favorability of brand association (keunggulan asosiasi merek Pocari 

Sweat) 

1) Pelanggan dalam melakukan pembelian minuman isotonik meilih merek 

Pocari Sweat sebagai pilihan pertamanya. 

2) Pelanggan beranggapan Pocari Sweat dapat dijadikan teman saat 

melakukan perjalanan jauh. 

3) Pelanggan beranggapan Pocari Sweat cocok dikonsumsi setelah 

berolahraga. 

4) Pelanggan beranggapan Pocari Sweat membantu proses penyembuhan 

saat mengalami diare. 

5) Pelanggan beranggapan Pocari Sweat membantu proses penyembuhan 

penderita demam berdarah. 

b. Strength of brand association (kekuatan asosiasi merek Pocari Sweat) 

1) Pelanggan beranggapan dengan mengkonsumsi Pocari Sweat kebutuhan 

ion tubuh yang hilang akan terpenuhi.  
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2) Tagline “pengganti ion” ialah tagline minuman isotonik Pocari Sweat. 

3) Sebagai market leader minuman isotonik. 

c. Uniqueness of brand association (keunikan asosiasi merek Pocari Sweat) 

1) Pelanggan beranggapan saat berkeringat dapat mengkonsumsi Pocari 

Sweat (dipengaruhi dengan nama merek sweat yang bermakna keringat). 

2) Pocari Sweat memiliki rasa unik dengan komposisi mirip cairan tubuh 

dengan kandungan ion seimbang yang mudah diserap oleh tubuh. 

3) Perbedaan kemasan yang unik yang dimiliki produk Pocari Sweat. 

2. Brand trust (X2) 

Menurut Delgado (2003: 11), brand trust adalah kemampuan merek 

Pocari Sweat untuk dipercaya yang bersumber dari keyakinan pelanggan jika 

produk Pocari Sweat tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan 

intensi positif merek Pocari Sweat yang berlandasan bahwa merek Pocari Sweat 

mengutamakan kepentingan pelanggan. Menurut Delgado (2003: 11-12) brand 

trust dapat diukur dari indikator yang terdiri dari: 

a. Fiability (pemenuhan janji nilai terhadap pelanggan Pocari Sweat) 

1) Pelanggan beranggapan semua manfaat Pocari Sweat benar adanya. 

2) Pelanggan merasa puas dengan mengkonsumsi Pocari Sweat (kesesuaian 

antara harapan pelanggan dengan kinerja produk). 

3) Pelanggan membeli Pocari Sweat dari pengalaman nilai yang ditawarkan 

sesuai kebutuhan pelanggan. 
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b. Intentionality (jaminan dan kepedulian Pocari Sweat) 

1) Integritas perusahaan Pocari Sweat PT. Amerta Indah Otsuka yang tinggi 

dalam menghasilkan produk yang berkualitas. 

2) Pocari Sweat peduli terhadap generasi muda dengan menyelanggarkan 

lomba futsal ditingkat SMA untuk pencarian bakat atlet-atlet futsal untuk 

Indonesia. 

3) Pocari Sweat peduli terhadap masyarakat serta alam/lingkungan (satu 

hati cerdaskan bangsa, satu hati sehatkan bangsa dan satu hati peduli 

lingkungan).  

3. Brand loyalty (Y) 

Brand loyalty adalah loyalitas yang dianugrahkan pelanggan terhadap 

merek Pocari Sweat (Sumarwan et al, 2011: 224).  Menurut Kartajaya, 

Hermawan (2009: 131) brand loyalty dapat diukur dengan menggunakan 

metode-metode, repurchase rates, percent of purchase, dan number of brands 

purchased.  

a. Repurchase rates (prosentase pembelian kembali pada Pocari Sweat) 

1) Pelanggan akan membeli ulang pada produk Pocari Sweat. 

2) Pelanggan sungguh-sungguh menyukai produk Pocari Sweat.  

b. Percent of purcases (nilai pembelian pada satu merek pada Pocari Sweat) 

1) Pelanggan bangga mengkonsumsi produk Pocari Sweat. 

2) Pelanggan akan merekomendasikan orang lain untuk memilih 

mengkonsumsi Pocari Sweat. 
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c. Number of brands purchased (pembelian pada satu merek yang dominan 

tidak berpindah-pindah merek) 

1) Pelanggan tidak akan mencari pengganti Pocari Sweat atau tidak 

mengalihkan ke merek minuman isotonik lain. 

2) Pelanggan membeli Pocari Sweat karena kebiasaan. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Sugiyono (2015: 80) menyatakan bahwa, populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdapat obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti untuk ditarik 

kesimpulan. Populasi yang akan diteliti adalah pelanggan Pocari Sweat di kota 

Malang. 

2. Sampel  

Sugiyono (2015: 81) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Roscoe dalam Sugiyono (2015: 

90) menyatakan bahwa ukuran sampel dapat dikatakan layak untuk penelitian 

antara 30 sampai 500 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan Rumus Ferdinand (2006: 171) sebagai berikut: 

n = Jumlah Indikator x (5 sampai 10) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 
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Dalam penelitian ini terdapat 23 indikator sehingga untuk mendekati kriteria 

yang ditetapkan dipilih sampel untuk penelitian ini yaitu : 

n = 23 x 5 

n = 115 

Dari dasar tersebut peneliti mengambil sampel pada penelitian ini berjumlah 

120 responden. 

 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan teknik 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, 2015). Peneliti menggunakan metode sampling ini karena 

dalam teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Syarat pada sampel ini adalah pelanggan Pocari Sweat 

di kota Malang, dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Pelanggan yang telah melakukan pembelian lebih dari 5 kali pembelian pada 

Pocari Sweat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. 

b. Pelanggan usia 18 tahun sampai 35 tahun 

c. Pelanggan Pocari Sweat yang tinggal di kota Malang. 

 

 



31 
 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode angket 

(kuisioner) langsung tertutup. Metode angket (kuisioner) langsung tertutup 

merupakan angket yang memuat daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan 

responden secara pribadi dan semua jawaban telah disediakan oleh pembuat angket 

(kuisioner) (Bungin, 2010: 123). 

 

H. Teknik Pengukuran Data 

Skala pengukuran data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu 

pengukuran data skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2015: 93). 

Setiap statement memiliki gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. 

Penggunaan skala likert dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari jawaban 

responden mengenai rumusan masalah brand image, brand trust dan brand loyalty. 

Jawaban responden akan diberi skor oleh peneliti untuk jawaban sangat setuju (SS) 

skor 5, untuk jawaban setuju (S) skor 4, untuk jawaban netral (N) skor 3, untuk 

jawaban tidak setuju (TS) skor 2 dan untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) skor 

1. 

 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Instrumen dikatakan valid jika mampu 
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mengukur dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti berdasarkan 

indikator-indikator yang tepat. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara 

korelasi anatara skor yang didapat dari butir-butir pernyataan dengan skor total. 

Nilai korelasi dapat dicari menggunakan rumus korelasi pearson product 

moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋)2 (𝑁 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)2)
 

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi 

N  = banyaknya sampel 

X  = item dari variable yang diuji 

Kriteria pengujian validitas yaitu apabila r hitung ≥ r tabel maka 

instrumen pernyataan memiliki korelasi signifikan terhadap skor total dan 

dinyatakan valid namun sebaliknya jika r hitung ≤ r tabel maka instrumen 

pernyataan tidak memiliki korelasi signifikan terhadap skor total dan tidak bisa 

dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana keandalan alat pengukur. Uji 

reliabilitas kuisioner digunakan untuk mengukur konsistensi derajat stabilitas 

dari alat ukur, sehingga jika terdapat jawaban dari responden yang berbeda 

maka perbedaan itu tidak akan jauh dari jawaban responden yang lainnya 

terhadap variabel yang diukur (Silalahi, 2015). Kuisioner dapat dikatakan 

reliabel ketika jawaban responden terhadap pernytaan konsisten dari waktu ke 
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waktu. Dalam penelitian ini uji reliabitas diukur menggunkan koefisien alpha. 

Variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha > 0,6 (Arikunto, 2006).  

𝑟11 =  [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

𝑟11          = reliabilitas instrumen 

𝑘 =  banyaknya butir   pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir  

𝜎𝑡
2  = varian total

J. 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 brand 

image dan brand trust terhadap brand loyalty dengan kata lain rentang skala 

memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan jawaban responden 

tentang variabel. Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

Rs  = Rentang Skala 

n    = Jumlah sampel 

m   = Jumlah alternative jawaban tiap item 
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Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperoleh perhitungan skala sebagai 

berikut: 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

 RS =  
120(5−1)

5
 = 96 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 96, 

dengan demikian skala penelitian setiap kriteria dapat dituangkan pada tabel 

3.1 berikut : 

Tabel 3.1 

Rentang skala variabel Brand Image, Brand Trust dan Brand Loyalty 

Skor Brand Image Brand Trust Brand Loyalty 

120-215 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Tidak Loyal 

216-311 Buruk Buruk  Tidak Loyal 

312-407 Cukup Baik Cukup Baik Cukup Loyal 

408-503 Baik Baik Loyal 

504-599 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Loyal 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan linear antara dua 

variabel independen X1 (brand image) dan X2 (brand trust) dengan variabel 

dependen Y (brand loyalty). Pengujian suatu permasalahan yang disebabkan 

oleh dua variabel atau bahkan banyak variabel, maka analisis regresi berganda 

yang digunakan sebagai alat analisis penelitian (Umar, 2008: 126). Perhitungan 

analisis regresi berganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

𝑌𝑖   = brand loyalty 

𝛽0   = konstanta 

𝑋1   = brand image 

𝑋2   = brand trust 

𝑒   = standar error 

𝛽1 −  𝛽2  = koefisien betta yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel 

independen.  

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 dan uji 

heteroskedastisitas. Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian asumsi 

klasik tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui variabel penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Penelitian dikatakan berdistribusi normal jika 

mempunyai signifikan lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi pada 



40 
 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflating 

factor (VIF) dari hasil regresi, jika VIF > 10 maka terdapat gejala 

multikolinieritas yang tinggi,  namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedasitisitas 

Uji heteroskedasitisitas berfungsi untuk menguji apakah dakam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dengan residualnya. Jika terdapat pola yang 

jelas maka terjadi heteroskedasitas. 

 

K. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik F 

Uji F difungsikan untuk mendapati apakah semua variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

terikat. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅2 / 𝐾

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝐾 − 1)
 

Keterangan: 

R2  = koefisien determinasi yang telah ditentukan 

K  = jumlah varian independen 

n  = jumlah sampel 

F  = Fhitung  yang selanjutnya dibandingkan dengan membandingkan 

dengan Ftabel 



41 
 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung  dengan 

nilai Ftabel yang terdapat dalam tabel (Ft) pada derajat bebas tertentu yaitu n-K-

1 dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5% (0,05).  

Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel brand image 

dan brand trust terhadap brand loyalty. 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama ada pengaruh variabel brand image dan 

brand trust terhadap brand loyalty. 

Kriteria pengujian: 

a. Fhitung > Ftabel :  maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

b. Fhitung ≤ Ftabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang dikatakan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji Stastistik T 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen dan mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan 

tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016: 99). Rumus yang dapat digunakan 

yaitu: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑠𝑏
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Keterangan: 

b = parameter estimasi 

sb = standar error 

Ho: β1 = 0 

Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel brand 

image dan brand trust terhadap brand loyalty. 

Ha: β1 ≠ 0 

Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel brand image 

dan brand trust terhadap brand loyalty. 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a.  Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen 

(brand image dan brand trust) terhadap variabel dependen (brand loyalty). 

b.  Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel independen 

(brand image dan brand trust) terhadap variabel dependen (brand loyalty). 

3.   Uji Kontribusi Terbesar 

 Uji kontribusi terbesar digunakan untuk mengetahui antara variabel 

independen yang paling berkontribusi terbesar terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016: 100). Untuk menentukan variabel independen yang paling 

berkontribusi terbesar dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam 

suatu regresi linear, digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient). Koefisien 

tersebut disebut standardized coefficient. 


