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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan Kampus Penelitian ini dilakukan di 

Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) Kampus III Jalan Raya 

Tlogomas No. 246 Tlogomas dengan sasaran para mahasiswa sebagai 

respondennya. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian komparatif 

(Sugiyono, 2009) dimana penelitian ini bersifat menjelaskan perbandingan 

ekuitas merek pada mie instan Sarimi dan Mie Supermi. Penelitian dilakukan 

dengan metode kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah (dimana) penelitian 

tersebut akan digeneralisasi. Atau bisa dikatakan, populasi adalah keseluruhan 

kelompok dari orang- orang, peristiwa atau barang- barang yang diminati oleh 

peneliti untuk diteliti. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah 
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mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengambilan non probability sampling dengan cara 

Purposive Sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi 

terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Widayat, 2004). 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi opersional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator 

yang menunjukkan indikator yang dimaksud. Definisi operasional adalah 

bagaimana menemukan dan mengukur variabel- variabel (kasus) tersebut di 

dunia nyata atau lapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, serta 

tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Widayat, 2004). Untuk melakukan 

penelitian variabel harus diwujudkan atau diukur melalui definisi operasional 

dalam penelitian ini tertuang pada tabel 3.1 dibawah ini  
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Tabel 3.1 

Definisi Variabel Operasional Ekuitas Merek 

Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator 

Kesadaran 

merek 

kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari 

kategori produk 

1. Kemampuan konsumen dalam 

mengingat atau mengenali 

merek diantara lainnya 

2. Kemampuan konsumen dalam 

mengenali merek dengan baik 

3. Kemampuan konsumen dalam 

mengingat merek produk  

Asosiasi 

merek  

Segala hal yang berkaitan 

mengenai karakteristik yang 

melekat pada sebuah merek 

1. Popularitas merek sangat baik 

di benak konsumen 

2. Pencitraan sebuah merek di 

benak konsumen 

3. Karakteristik merek sangat 

melekat di benak konsumen 

 

Persepsi 

kualitas  

Penilain konsumen atas 

keunggulan yang memiliki 

sebuah produk atau merek 

1. Merek dapat memberikan 

pelayanan yang baik  

2. Kualitas merek memilik banyak 

plihan pada produk 

3. Merek aman untuk digunakan 

oleh konsumen 

Loyalitas 

merek  

Bentuk perilaku konsumen 

yang setia terhadap merek 

dan tidak berganti merek 

lainnya 

1.Komitmen konsumen terhadap 

sebuah merek 

2. Kepuasan konsumen pada merek 

produk yang digunakan 

3. Kesetiann konsumen pada merek 

produk 

Asset-aset 

merek 

lainnya 

Suatu aset yang berkaitan 

dengan hal- hal membangun 

ekuitas merek produk pada 

konsumen 

1. Keunggulan merek  di benak 

konsumen 

2. Kredibilitas konsumen terhadap  

kualitas produk  

3. Nilai harga jual produk dibenak 

konsumen  cukup terjangkau 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2009) sumber data primer adalah data yang langsung 

didapat oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data yang relevan dan 

akurat dengan masalah yang dibahas. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seprangkat 

pertanyaan atau penyataan yang tertulis kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang baik secara langsung atau tidak langsung yang mana 

untuk memperoleh informasi tentang perbedaan ekuitas merek Sarimi dan 

Supermi.  

 

F. Teknik Penskalaan  

Pengukuran variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

Likert. Skal likert digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk 

memberikan skor terhadap masing- masing pernyataan yang berkaitan dengan 

objek yang dinilai Widayat (2004). Pemberian skor ditentukan dengan skala 

likert pada tabel 3.2 sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Alternatif jawaban Skor 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

Cukup 3 

Setuju   

Sangat setuju  

4 

5 
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G. Uji Instrumen 

1. Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur kesahihan atau valid tidaknya 

data tersebut. Pengukuran yang berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan dat (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Widayat;2004). Validitas instrument pada penelitian ini dilakukan 

kepada 100 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

data yang reable. Menurut Ghozali (2005) untuk memudahkan mencari 

realibilitas dapat menggunakan rumus Crobach Alpha. Dengan SPSS 

memudahkan untuk mengukur realibilitas dengan Crobach Alpha. Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika nilai Crobach Alpha > 0,60. Untuk 

pengukuran reliabilitas variabel menggunakan 100 pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengalisis data yang telah 

terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan obyek yang 

diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya atau melalukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum yang meliputi analisis 

mengenai karakteristik dari responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia. 
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Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

perbedaan ekuitas merek Sarimi dan Supermi yaitu : 

a. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui beda dari masing-masing kelompok

data. Uji ini menggunakan signifikansi pada taraf kepercayaan 95% dan

nilai alpha 5% (0.05). Metode pengujian uji t untuk membedakan ekuitas

merek Sarimi dan Sarimi dengan dasar pengambilan keputusan yang

dijadikan sebagai acuan. Jika protabilitas signifikan <  0,05 artinya ada

perbedaan antara ekuitas merek Sarimi dan Supermi demikian sebaliknya.


