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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penlitian  

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

semua kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indomaret di di kota 

Malang. Penelitian ini melakukan survei pada pelanggan Tehbotol Sosro 

yang pernah membeli dan mengonsumsi Tehbotol Sosro di Indomaret di 

kota Malang. Lokasi tersebut dipilih karena Indomaret letaknya sangat 

strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu di 

Indomaret menjual berbagai macam merek teh dalam kemasan siap 

minum, dengan itu dapat diketahui apakah konsumen lebih memilih merek 

Tehbotol Sosro daripada merek yang lain yang ada.   

 

B. Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang disusun dalam rangka memberikan 

gambaran yang sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari suatu 

subjek atau objek sesuai dengan fakta (Sanusi, 2011). Penelitian deskriptif 

ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai respon 

konsumen terhadap loyalitas merek.  

 Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 

penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik 
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pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 

2014).  

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh  

pelanggan yang pernah membeli dan mengonsumsi Tehbotol Sosro di 

Indomeret di kota Malang. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti/diobservasi dan 

dianggap dapat menggambarkan keadaan atau ciri populasi (Lupiyoadi 

& Ikhsan, 2015). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

nonprobabilistik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

dapat ditentukan (sukar) sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi di 

luar sampel yang diteliti (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Metode yang 

digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang dirasa dapat memberikan informasi 

yang diinginkan. Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu pelanggan yang pernah membeli dan mengonsumsi Tehbotol 
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Sosro di Indomaret di kota Malang dengan frekuensi membeli merek 

tersebut minimal tiga kali dalam satu bulan dan minimal berusia 18 

tahun.  

 Menuru Roscoe dalam Sugiyono (2014) memberikan saran untuk 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. Menurut Hair et al (2010) jumlah sampel dalam penelitian 

minimal 5 kali dari jumlah indikator penelitian ini. Dalam penelitian ini 

terdapat 18 pernyataan yang digunakan. Sehinggu jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan batas minimal responden yaitu 

18 item x 5 = 90 responden. Dengan demikian sampel yang akan 

diambil yaitu 120 responden. Jumlah tersebuat dianggap sudah cukup 

mewakili populasi yang akan diteliti karena sudah memenuhi batas 

minimal sampel.  

 

D. Definisi Operasional Variabel  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat (Y) yaitu loyalitas merek dan variabel bebas (X) yaitu citra merek 

dan kualitas produk. Adapun penjelasan definisi operasional variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

  

Variabel Indikator Indikator Pernyataan Sumber 

Loyalitas Merek 

(Y) adalah suatu 

keinginan kuat 

seorang 

konsumen 

a. Menjadi merek 

pilihan pertama dan 

tidak tertarik untuk 

berpindah pada  

 Tehbotol Sosro 

menjadi merek pilihan 

pertama konsumen saat 

membeli teh dalam  

Zohaib 

Ahmed 

(2014) 
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Variabel Indikator Indikator Pernyataan Sumber 

untuk melakukan 

pembelian secara 

berulang-ulang 

pada merek 

Tehbotol Sosro di 

masa yang akan 

datang. 

merek lain kemasan siap minum  

b. Konsumen 

 merupakan 

 pelanggan yang 

    setia pada merek. 

 Tehbotol Sosro 

menjadi produk satu-

satunya yang dipilih 

konsumen 

c. Tidak membeli 

merek lain ketika 

produk yang sama 

tersedia dalam satu 

toko 

 Tehbotol Sosro 

menjadi merek yang 

dipilih konsumen 

daripada merek lain 

d. Merekomendasikan 

orang lain untuk 

menggunakan merek 

tersebut 

 Menyarankan orang 

lain untuk membeli 

Tehbotol Sosro 

e. Berani membayar 

lebih karena 

memiliki kualitas 

baik 

 Berani membayar lebih 

untuk mendapatkan 

Tehbotol Sosro 

f. Mengatakan hal 

positif tentang 

merek kepada orang 

lain 

 Memberikan informasi 

positif kepada orang 

lain tentang Tehbotol 

Sosro 

Citra Merek (X1) 

adalah 

persepsi/kesan  

konsumen 

tentang merek 

Tehbotol Sosro  

yang melekat di 

benak konsumen. 

a. Strengthness,  yaitu 

keunggulan produk 

yang bersifat fisik 

dan tidak 

ditemukan pada 

merek lainnya. 

 Tehbotol Sosro 

memiliki kekuatan 

merek dibanding para 

pesaingnya 

 Tehbotol Sosro dikenal 

sebagai merek teh 

dalam kemasan botol 

pertama di Indonesia 

Prabowo 

(2013) 

b. Uniqueness, yaitu 

keunikan yang 

menjadi ciri khas 

produk yang dapat 

memberikan kesan 

bagi konsumen 

tentang merek. 

 Keunikan rasa sepat 

yang ada pada Tehbotol 

Sosro menjadi ciri khas 

produk 

c. Favorability, yaitu 

kemampuan merek 

agar mudah diingat 

oleh konsumen. 

 Merek Tehbotol Sosro 

mudah diingat  

 Merek Tehbotol Sosro 

mudah dikenali 

Kualitas Produk 

(X2) adalah 

kemampuan yang  

a. Performance, yaitu 

kemampuan produk 

dalam menjalankan  

 Minuman Tehbotol 

Sosro memberikan 

manfaat sebagai  
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Variabel Indikator Indikator Pernyataan Sumber 

dimiliki Tehbotol 

Sosro untuk 

menciptakan 

persepsi positif 

fungsinya untuk 

    memuaskan 

konsumen 

antioksidan 

Oktaviani 

(2016) dan 

Prabowo 

(2013) 

b. Feature, yaitu 

karakteristik 

pelengkap yang 

dapat membedakan 

suatu produk 

dengan produk 

lainnya  

 Desain kemasan 

Tehbotol Sosro 

menarik 

c. Reliability, yaitu 

persepsi pelanggan 

terhadap keandalan 

yang dimiliki 

produk 

 Produk Tehbotol Sosro 

tahan terhadap segala 

macam cuaca 

d. Conformance, yaitu 

Kesesuaian produk 

dengan spesifikasi 

yang telah 

ditentukan 

sebelumnya. 

 Tehbotol Sosro 

menjamin kualitas 

pengolahan dan hasil 

produknya 

e. Durability, yaitu 

keawetan atau 

ketahanan produk. 

 Tehbotol Sosro dapat 

bertahan lama 

f. Aesthetic, yaitu nilai 

keindahan atau 

daya tarik. 

 Bentuk kemasan 

Tehbotol Sosro praktis 

g. Perceived,yaitu 

kesan yang mampu 

diberikan produk 

 Tehbotol Sosro 

merupakan produk teh 

dalam kemasan yang 

bermutu 

 

E. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk 

angka yang kemudian dapat dihitung. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber data. Pengumpulan data primer ini melalui 



36 
 

pembagian kuisioner kepada responden yang telah ditentukan 

karakteristiknya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunaka pada penelitian ini 

menggunakan kuisioner (angket). Kuisioner adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa penyataan atau  

pertanyaan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2014). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang akurat dan relevan sesuai masalah yang dibahas.  

 

G. Skala Pengukuran  

 Skala yang digunakan adalah skala Likert, skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Jawaban atas penilaian skala Likert 

dimulai dari yang paling tinggi nilainnya hingga ke paling rendah atau 

sebaliknya (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

Tabel 3.2  

Skala Likert  

Jawaban  Skor  

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

Cukup Setuju (CS)  

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS)  

5 

4 

3 

2 

1 

 Sumber : Lupiyoadi & Ikhsan, 2015 
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 Responden penelitian diminta untuk mengisi kuisioner dengan 

 memilih salah satu dari kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. 

Skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan menjadi skor total. Skor total 

yang besar menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel terikat dalam 

penelitian.   

 

H. Teknik Pengujian Instrumen  

 Untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian agar tidak 

memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya, 

maka diperlukan alat ukur yang memenuhi syarat valid dan reliabel 

(handal). Alat ukur dikatakan valid apabila data yang dihasilkan 

menggambarkan ukuran kenyataan sebenarnya, dan dikatakan reliabel 

apabila alat ukur digunakan dalam waktu yang berbeda atau responden 

yang berbeda mampu mengukur sesuatu yang memiliki keterbandingan 

(Lupiyoadi & Ikhsan, 2015).  

1. Uji Validitas  

 Pada sebuah penelitian yang diuji validitasnya adalah instrumen 

penelitian (kuisioner). Indikator yang ada dalam kuisioner sebaiknya 

harus valid karena mengandung arti terdapat kesesuaian antara konsep 

yang digunakan dalam membentuk kuisioner dengan kenyataan 

empiris. Dengan melakukan uji validitas, dapat diselidiki atau diperiksa 

apakah suatu pertanyaan/pernyataan benar-benar dapat mengukur 

sesuatu yang diukur (Lupiyoadi & Ikhsan,  2015). 
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 Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor yang diperoleh setiap butir-butir soal dengan skor total. 

Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson Product 

Moment (Sugiyono, 2014) : 

    
             

√                        
 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara butir dengan jumlah skor 

x  = Skor butir  

y  = Jumlah skor  

n  = Banyaknya sampel  

 Cara penentuan validitasnya yaitu apabila r hitung ≥ r tabel, artinya 

pertanyaan/pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dan apabila r hitung < 

r tabel, artinya pertanyaan atau pernyataan tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu indikator cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan. Suatu alat ukur 

disebut memiliki reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan 

stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai Alpha 

Cronbach (Lupiyoadi & Ikhsan,  2015). Dengan rumus sebagai berikut:  
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Keterangan : 

 R = Indeks reliabilitas 

 k = banyaknya butir pertanyaan 

      = Jumlah vaarians butir  

     = Varians total  

 Jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar dari 0,6 

maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen 

tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai 

Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka butir 

pertanyaan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2009).  

 

I. Uji Asumsi Klasik  

 Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga 

persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan memprediksi 

suatu masalah. Uji asumsi tersebut terdiri dari :   

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, 

apakah variabel penelitiannya memiliki penyebaran yang normal atau 

tidak. Untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi normal atau 

tidak dapat menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Pada uji 

Kolmogorof-Smirnov, jika hasil analisis menunjukkan nilai Sig <0,05, 

artinya data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil analisis 
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memiliki nilai Sig >0,05 maka data bersistribusi normal. Data yang 

berdistribusi normal berarti data hasil penyebaran kuisioner memang 

sesuai dengan teori yang digunakan (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

2. Uji Heteroskedastisitas  

 Heteroskedastisitas merupakan variasi residual tidak sama dari 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Variasi residual harus bersifat 

homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain 

sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi 

& Ikhsan, 2015).  

 Gejala heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji Gelejser,  

dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan 

variabel bebas. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. 

3. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linear. Untuk mengetahui apakah suatu 

model regresi yang dihasilkan mengalami gejala multikolinieritas, dapat 

dilihat pada nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF > 10 

berarti telah terjadi multikolinieritas yang tinggi, sebaliknya jika nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  (Lupiyoadi & Ikhsan, 

2015).  
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4. Uji Autokorelasi  

 Pengujian autokorelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual periode t dan pada 

periode t-1sebelumnya. Untuk melihat atau mendeteksi ada tidaknya 

gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW-Test).  

 

J. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda 

merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel 

independen (variabel bebas) atau lebih dengan variabel dependen (variabel 

terikat) Y (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas (citra merek dan kualitas produk) terhadap variabel bebas (loyalitas 

merek). Secara umum model regresi linier berganda adalah :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas Merek 

a = Konstanta  

b1 = Koefisien Regresi Citra Merek   

b2 = Koefisien Regresi Kualitas Merek  

X1 = Citra Merek   

X2 = Kualitas Prroduk  

e = Error Term (residual)  
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K. Uji Hipotesis   

1. Uji t 

  Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang diuji yaitu Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas merek (H1) dan Kualitas Produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas merek (H2).   

Uji t merupakan uji yang digunakan ketika peneliti ingin menguji 

beda mean dari dua kelompok sampel. Tujuannya adalah membandingkan 

rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu dengan 

yang lain (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015).  

Kriteria pengujian : 

a. Jika t hitung memiliki nilai sig ≤ 0,05 maka menunjukkan bahwa 

variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika t hitung memiliki nilai sig >0,05 maka menunjukkan bahwa 

variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat.         

2. Uji F 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

diuji yaitu Citra Merek dan Kualitas Produk bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap loyalitas merek (H3).  



43 

Uji statistik f merupakan uji simultan. Uji f menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.   

Kriteria pengujian : 

a. Jika F hitung memiliki nilai sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

terikat.

b. Jika F hitung memiliki nilai sig > 0,05 maka menunjukkan bahwa

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

variabel terikat.


