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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan semua 

kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang khususnya pada gerai 

The Body Shop di Mall Olympic Garden Jl. Kawi No. 39A, Kauman, Malang, Jawa 

Timur. 

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian survei. (Sugiyono, 2015) penelitian survei adalah metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat yang sudah ditetapkan atau 

populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian dan analisis bersifat kuantitatif atau statistik. Jenis penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. 

C. Populasi dan Teknik sampel

1. Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2015) diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

pelanggan produk Body Mist The Body Shop. 

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015). 

Pertimbangan dalam penentuan sampel pada penelitian ini sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Responden yang berusia 18-25 tahun yang membeli produk body mist

di gerai mall olympic garden Malang.



17 
 

b. Responden yang telah melakukan pembelian produk body mist the body 

shop minimal 2 kali dalam satu tahun. 

Menurut Ferdinand (2006) disarankan ukuran sampel adalah 5-10 kali 

jumlah variabel (indikator) dari keseliruhan indikator dari keseluruhan 

variabel. Dalam penelitian ini, jumlah indikator penelitian sebanyak 30 

item, sehingga jumlah sampel 5 × 30 = 150 responden. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel digunakan untuk menjelaskan konsep variabel dan 

indikator. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel dependen 

loyalitas pelanggan, variabel independen berupa kualitas produk dan variabel 

mediasi berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan teori yang dijelaskan 

sebelumnya dapat diketahui definisi operasional variabel, dimensi dan indikator 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

Kualitas Produk (X), 

kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah 

produk untuk 

menjalankan 

fungsinya 

Kotler dan Amstrong 

(2008). 

 

 

 

 

 

1. Kinerja (Performance) 

Demensi yang berkaitan 

dengan aspek 

fungsional suatu barang 

dan merupakan 

karakteristik utama  

 Body mist dapat 

menghilangkan bau 

badan. 

 Aroma Body mist 

menyegarkan badan. 

2. Fitur (feature) 

Karakteristik produk 

untuk 

menyempurnakan 

fungsi produk 

 Body mist memiliki 

berbagai macam bentuk 

kemasan 

 Body mist mudah 

dibawa kemana saja  
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Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

 

 3. Kehandalan (reability) 

Presepsi pelanggan 

terhadap keandalan 

produk. 

  

 Body mist memiliki 

aroma yang bertahan 

lama. 

 Body mist dibuat dari 

tumbuhan alami 

sehingga terhindar dari 

iritasi kulit 

4. Kesesuaian dengan 

spesifikasi 

(conformance to 

specification) 

Seberapa jauh suatu 

produk dapat 

menyamai spesifikasi 

atau standart tertentu. 

 Parfum body mist 

memiliki berbagi 

macam varian aroma 

 Aroma Body Mist 

sesuai dengan varian 

yang ditawarkan 

5. Daya tahan (durability) 

Berapa lama atau umur 

produk yang 

bersangkutan bertahan 

sebelum produk 

tersebut harus diganti. 

 

 Kemasan terbuat dari 

bahan baku kaca 

sehingga tidak mudah 

rusak 

 Aroma Body Mist tidak 

berubah meskipun 

digunakan berulang 

ulang 

6. Kegunaan 

(serviceability) 

Kemampuan produk 

dalam memberikan 

layanan. 

 Body mist memberikan 

aroma yang segar 

sepanjang hari 

 Aroma Body Mist dapat 

memberikan rasa 

tenang 
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Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

 7. Estetika  

Daya tarik penampilan 

produk yang diciptakan 

untuk memberikan 

kesan menarik terhadap 

pelanggan. 

 Kemasan parfum body 

mist terbuat dari kaca 

sehingga terkesan 

mewah 

 Kemasan body mist 

memiliki berbagai 

warna kemasan 

8. Kesan kualitas 

(precived quality) 

Produk yang dihasilkan 

mampu memberikan 

citra yang baik 

terhadap perusahaan. 

 Parfum body mist 

memiliki kualitas yang 

baik 

 Parfum body mist 

terbuat dari bahan baku 

yang berkualitas 

Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

Kepuasan Pelanggan 

(Z)  

Kepuasan pelanggan 

adalah hasil yang 

dirasakan oleh 

pembeli yang 

mengalami kinerja 

perusahaan yang 

sesuai dengan 

harapannya (Kotler, 

2009) 

1. Terpenuhinya harapan 

pelanggan setelah 

membbeli produk 

 Pelanggan merasa puas 

karena body mist 

mampu menjaga 

kesegaran sepanjang 

hari 

 Pelanggan merasa puas 

karena aroma body mist 

tetap sama meskipun 

digunakan berulang-

ulang 

2. Perasaan puas , puas 

terhadap kualitas 

produk sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan 

 Pelanggan merasa puas 

dengan desain kemasan 

body mist yang terbuat 

dari kaca sehingga 

meminimalisir 

kerusakan 
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Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

 Pelanggan merasa puas 

karena body mist dibuat 

dari tumbuhan alami 

sehingga tidak terjadi 

iritasi pada kulit 

 3. Puas atas manfaat yang 

diberikan produk 

 Pelanggan merasa puas 

karena aroma Body 

Mist bertahan lama 

 Pelanggan merasa puas 

dengan produk body 

mist karena dapat 

menghilangkan bau 

badan 

Definisis Variabel Definisi Operasional Indikator 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

Loyalitas pelanggan 

adalah komitmen yang 

dipegang untuk 

membeli kembali atau 

berlangganan produk 

atau jasa pilihan 

dimasa depan (Kotler 

dan Keller, 2012) 

1. Melakukan pembelian 

secara teratur 

Pelanggan melakukan 

pembelian secara 

teratur. 

 Pelanggan melakukan 

pembelian produk body 

mist minimal 2 kali. 

 Pelanggan melakukan 

pembelian secara terus 

menerus dan tanpa 

berpikir panjang untuk 

membelinya 

2. Membeli antarlini 

produk dan jasa 

Pelanggan tidak hanya 

membeli satu jenis 

produk yang ada. 

 Pelanggan tidak hanya 

membeli satu jenis 

produk body mist  

 Pelanggan tidak hanya 

membeli produk utama 

yang ia butuhkan 

 3. Mereferensikan kepada 

orang lain 

 

 Pelanggan akan berkata 

positif tentang produk 

body mist 
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Definisis Variabel Definisi Operasional indikator 

 

 

 

 

 

 

 Pelanggan akan 

menyarankan teman 

atau keluarga untuk 

menggunakan produk 

body mist 

 4. Menunjukkan 

kekebalan terhadap 

tarikan 

 Pelanggan tidak tertarik 

produk lain selain body 

mist the body shop 

 tidak tertarik dengan 

produk selain body mist 

The body shop 

 Pelanggan tidak tertarik 

meskipun produk 

lainnya memberikan 

penwaran yang lebih 

menarik 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yaitu 

data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Istijanto, 

2005). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan 

kuisioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting bagi peneliti 

karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa teknik 

pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standart yang ditetapkan (Sugiyono, 2015).  Teknik yang digunakan untuk 
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mendapatkan data adalah dengan menyebarkan kuisioner, kuisioner merupakan alat 

utama dalam pengumpulan data yang berupa pertanyaan secara tertulis dan 

disebarkan langsung kepada responden yang diteliti. 

G. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan untuk memberikan jawaban setiap 

item jawaban adalah skla likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2015). Dengan skala likert maka setiap variabel akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. 

 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori  Skor/Nilai 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

Netral  3 

Setuju  4 

Sangat setuju 5 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Pengujian instrumen memegang peran penting dalam penelitian kuantitatif 

karena kualitas data yang digunakan ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Untuk itu penelitian kuantitatif harus memperoleh data yang seakurat mungkindari 

subjek penelitian sehinga data-data tersebut dapat dipertanggung jawabkan, untuk 

mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu : 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengetahui kelayakan 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mengidentifikasikan suatu variabel 
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(Sugiyono, 2015). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 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: 

Keterangan : 

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

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item dinyatakan tidak valid. 

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

tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total yang artinya item angket 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrument dapat dikatakan reliable jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan yaitu konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2013). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan daftar pernyataan yang 

merupakan dimensi suatu alat variabel dan disusun dalam suatu bentuk 

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

I. Teknik Analisis Data 

1. Distribusi Indeks 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014). Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik skoring dengan skor maksimal 5 dan minimal 1, rumus yang 

digunakan adalah: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =  
{(%𝐹1 𝑥 1)+ (%𝐹2 𝑥 2)+ (%𝐹3 𝑥 3)+ (%𝐹4 𝑥 4)+ (%𝐹5 𝑥 5)}

5
  

 

 

Di mana: 

F1 : Frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam  

daftar pertanyaan kuesioner. 

F2 : Frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam  

daftar pertanyaan kuesioner. 

F3 : Frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam  

daftar pertanyaan kuesioner. 

F4 : Frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam  

daftar pertanyaan kuesioner. 

F5 : Frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam  

daftar pertanyaan kuesioner. 

 

Tabel 3.3 

Distribusi Index 

No. % Index Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

1. 0%-19,99% Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

2. 20%-39,99% Buruk Buruk Buruk 
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3. 40%-59,99% Cukup baik Cukup baik Cukup baik 

4. 60%-79,99% Baik Baik Baik 

5. 80%-100% Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

 

2. Uji asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji data-data 

yang digunakan dalam penelitian ini apakah telah memenuhi asumsi klasik,  

yaitu dengan data terdistribusi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011) dengan penejelasan masing-masing sebagai 

berikut : 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang digunakan dan variabel residulnya mempunyai distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2011) pedoman pengambilan keputusan dalam 

uji normalitas yaitu : 

1) Nilai signifikan ≤ 0,05 maka Ho ditolak, hal ini berarti bahwa data tidak 

berdistribusi normal. 

2) Nilai signifikan ≥ 0,05 maka Ho diterima, berarti bahwa data 

berdistribusi normal. 

b. Uji multikolonialitas 

Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi adanya korelasi antar variabel bebas. Model regrrsi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel indipenden, jika variabel 

bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui nilai VIF (variant 

inflation factor) dan tolerance value tiap variabel independen, jika nilai 

keduanya mendekati 1 atau bersan VIF kurang dari 10 maka model tidak 

terkena multikolinearitas. 
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VIF > 10 terjadi multikolinieritas 

 VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

c. Uji herteroskedastisitas 

Uji herteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikan 

5%. 

d. Uji autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada atau tidak penyimpangan korelasi yang teradi antara residual 

periode t dan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi.  

3. Analisis Regresi Berganda Dengan Mediasi 

Variabel mediasi atau intervening merupakan variabel yang terletak 

diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung mempengaruhi variabel depedenden. Analisis regresi berganda 

dengan mediasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh lebih daru satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat 

(Ghozali, 2011) ada 4 langkah dalam membangun mediasi yaitu :  

a. Variabel kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dapat 

dijadikan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + bx + e 

b. Variabel kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dapat 

dijadikan persamaan sebagai berikut : 

Z = a + bx + e 

c. Variabel kepuasan pelanggan mempengaruhi variabel loyalitas pelanggan, 

akan tetapi tidak cukup hanya menghubungkan kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelnggan karean kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 
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mungkin brkorelasi karean keduanya disebabkan oleh kualitas produk 

sehingga persamaannya adalah seagai berikut : 

Y = a + bx + bz + e 

d. Variabel kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan, dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + bx + bz + bxz + e 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab seluruh 

hipotesis yang dilakukan dalam penelitian diterima atau ditolak. Uji hopotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

b. Uji T 

Menurut Ghozali (2013) uji Signifikasi Parsial (Uji t) digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Uji terhadap niali statistik t merupakan uji 

signifikan parameter individual. Nilai statistik t menunjukkan seeberapa 

jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen . 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, yaitu : 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan), bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan) berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji mediasi  

Anasilis rergresi variabel mediasi dengan metode product of coefficient 

yang dikembangkan sobel, oleh karena itu uji ini sering disebut uji sobel. 

Uji variabel mediasi dengan metode ini dilakukan dengan menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

melalui variabel mediasi (M) atau menguji signifikan pengaruh tidak 
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langsung variabel mediator (a) dan pengaruh langsung variabel mediator 

terhadap variabel dependen menjadi (ab) dengan standart error  yang akan 

menghasilkan nilai t statistik. Untuk menghitung standar error  ab 

digunakan rumus sebagai berikut :  

𝑆𝑎𝑏 = √𝑏2𝑆𝑎2 +  𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Dimana   : 

a  : Koefisien regresi X-Z 

Koefisien regresi Z-Y 

Sa  : Standart eror X-Y 

Sb  : Standart eror Z-Y 

Sedangakan nilai t koefisien ab adalah sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Analisis regresi mediasi dengan metode product of coefficient dilakukan 

dengan menempuh langkah sebagai berikut : 

1) Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel 

tergantung (Z), dan dapatkan niali koefisien regresi (a) dan standart eror 

koefisien regresi (sb). 

2) Membuat persamaan regresi variabel bebas (X)terhadap variabel 

tergantung (Y) dengan memasukkan varabel mediasi (M) dalam 

persamaan, dan dapatkan nilai koefisien (b) dan standart eror koefisisen 

regresi (Sb) 

Kesimpulannya adalah dengan kriteria jika t hitung > t tabel, maka 

variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel mediasi dinyatakan memediasi 

hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. 

 




