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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indocell Malang yang berlokasi di Jalan 

Brigjen Slamet Riadi No. 10 Oro-Oro Dowo Malang, Tiga Putra Cell yang 

terletak di Jalan Pasar Besar No. 29 Malang, Ivan Cell yang beralamat di Jalan 

MT. Haryono No. 73 Ruko Dinoyo Indah Malang, dan Meteor Cell yang 

berada di Jalan Gajayana No. 2 Malang. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan 

dari website resmi ketiga counter tersebut sebagian besar menjual smartphone 

Samsung, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengumpulan data. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research), yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 

2011). Metode yang digunakan adalah metode survey, yaitu suatu penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner 

sebagai instrumen pengumpulan data. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010). Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna 

smartphone Samsung di Indocell, Tiga Putra Cell, Ivan Cell dan Meteor 

Cell. 

2. Sampel  

Sampel didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi 

(Istijanto, 2009). Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 responden 

pengguna smartphone Samsung dan melakukan pembelian ulang. 

Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada pernyataan Freankel dan 

Wallen dalam Widayat (2004), menyatakan besar sampel minimum untuk 

penelitian deskriptif sebanyak 100. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

accidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Kriteria yang sesuai untuk dipilih 

menjadi sampel yaitu pengguna smartphone Samsung dan melakukan 

pembelian ulang yang berada ditempat penelitian pada waktu pengamatan.  
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct lebih 

baik (Indriantoro dan Supomo, 2011). Variabel-variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1. Variabel Terikat (dependent varabel) 

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf 

(Y) adalah loyalitas merek. Loyalitas merek menunjukkan adanya ikatan 

antara pelanggan dengan smartphone Samsung tertentu dan seringkali 

ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. Loyalitas merek 

diukur dengan indikator dari Sahin et al. (2011) sebagai berikut: 

a) Berniat melakukan pembelian ulang pada smartphone merek Samsung  

b) Berniat membeli produk-produk lain dari Samsung 

c) Mempertimbangkan smartphone Samsung sebagai pilihan pertama 

d) Dilain waktu membeli smartphone, akan membeli merek yang sama 

e) Tetap membeli smartphone Samsung walaupun harganya semakin mahal  

f) Tidak mau berpindah merek lain selain merek smartphone Samsung 
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2. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel (X) yang diukur melalui: 

a. Kepuasan pelanggan (X1) adalah perasaan senang pelanggan yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (outcome) suatu produk yang 

dirasakan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan diukur dengan 

menggunakan indikator dari Sahin et al. (2011) yaitu: 

a) Pelayanan garansi yang diberikan smartphone Samsung memuaskan 

b) Fitur smartphone Samsung memenuhi harapan penggunanya 

c) Customer service Samsung memberikan layanan yang baik  

d) Layanan purna jual Samsung yang memuaskan 

e) Samsung memberikan pengalaman yang memuaskan 

f) Memiliki kecanduan pada smartphone Samsung 

b. Kepercayaan merek (X2) adalah keinginan pelanggan untuk bersandar 

pada sebuah smartphone Samsung dengan risiko-risiko yang dihadapi 

karena ekspektasi terhadap smartphone Samsung. Kepercayaan merek 

diukur dengan menggunakan indikator dari Sahin et al. (2011) yaitu: 

1) Smartphone Samsung memberikan kepedulian kepada para 

pelanggannya 

2) Percaya diri menggunakan smartphone Samsung 

3) Smartphone Samsung tidak mengecewakan 

4) Smartphone Samsung menjamin kepuasan 

5) Smartphone Samsung menjadi solusi atas kebutuhan komunikasi 

6) Smartphone Samsung melakukan berbagai upaya untuk memuaskan 

pelanggannya 
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Butir-butir angket disusun berdasarkan variabel, dimensi dan indikator 

seperti pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 

 
Variabel Indikator Skala 

Loyalitas Merek 
(Y) 

(Sahin et al., 
2011) 

- Berniat melakukan pembelian ulang pada 
smartphone merek Samsung  

- Berniat membeli produk-produk lain dari 
Samsung 

- Mempertimbangkan smartphone Samsung 
sebagai pilihan pertama 

- Dilain waktu membeli smartphone, akan 
membeli merek yang sama 

- Tetap membeli smartphone Samsung 
walaupun harganya semakin mahal  

- Tidak mau berpindah merek lain selain merek 
smartphone Samsung 

Likert 5 
point 

Kepuasan 
Pelanggan 

(X1) 
(Sahin et al., 

2011) 

- Pelayanan garansi yang diberikan 
smartphone Samsung memuaskan 

- Fitur smartphone Samsung memenuhi 
harapan penggunanya 

- Customer service Samsung memberikan 
layanan yang baik  

- Layanan purna jual Samsung yang 
memuaskan 

- Samsung memberikan pengalaman yang 
memuaskan 

- Memiliki kecanduan pada smartphone 
Samsung 

Likert 5 
point 

Kepercayaan 
Merek 
(X2) 

(Sahin et al., 
2011) 

- Smartphone Samsung memberikan 
kepedulian kepada para pelanggannya 

- Percaya diri menggunakan smartphone 
Samsung 

- Smartphone Samsung tidak mengecewakan 
- Smartphone Samsung menjamin kepuasan 
- Smartphone Samsung menjadi solusi atas 

kebutuhan komunikasi 
- Smartphone Samsung melakukan berbagai 

upaya untuk memuaskan pelanggannya 

Likert 5 
point 
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E. Jenis dan Sumber Data   

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sugiyono (2010) 

menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang secara 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer 

dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan hasil wawancara 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, 

dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara 

untuk mengetahui variabel kepuasan pelanggan dan kepercayaan merek 

terhadap loyalitas merek pengguna Smartphone Samsung di Malang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan kuesioner (angket). Sugiyono (2013) menyatakan bahwa kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Mekanisme 

pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner yaitu dengan cara 

kuesioner dibagikan kepada pengguna smartphone Samsung yang berada di 

Indocell, Tiga Putra Cell, Ivan Cell, dan Meteor Cell dalam hal ini responden 

hanya menjawab dengan cara memberi tanda centang pada alternatif jawaban 

yang disediakan. 
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G. Teknik Pengukuran Data  

Teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010). Skala likert 

jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 
Skala Likert 

 
Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 
Tidak Setuju 2 
Netral 3 
Setuju 4 
Sangat Setuju 5 

Sumber: Sugiyono (2010) 
 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan valid atau tidaknya 

suatu instrumen (Arikunto, 2013). Instrumen penelitian dikatakan valid jika 

responden memiliki penafsiran yang sama, dengan rumus: 

rxy = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 
∑∑∑∑

∑∑∑
 

Keterangan: 

rxy = koefesien korelasi 

n =  jumlah sampel 

x = skor tiap butir-butir pernyataan 

y = total skor  
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Suatu item dikatakan valid jika nilai koefisien Corrected Item - Total 

Correlation [r-hitung] > 0,197. Sehingga item-item yang memiliki nilai 

koefisien Corrected Item - Total Correlation [r-hitung] < 0,197 tidak dapat 

diterima dan harus dihilangkan. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2011). Teknik yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah Alpha Cronbach 

(Arikunto, 2013) dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus: 

𝑟!!= 
k

 k-1
1- 

σb2

ót
2  

Keterangan: 

rii =  reliabilitas instrumen 

k =  banyaknya butir pertanyaan 

Σ 2
bσ  = jumlah varian butir 

2
tσ

 = variasi total 

Ketentuan dalam mengukur reliabilitas yaitu sebagai berikut: 

1) Apabila nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan, maka data 

yang digunakan adalah reliabel. 

2) Apabila nilai Alpha Cronbach’s  < 0,60 dari item pertanyaan, maka data 

yang digunakan tidak reliabel. 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mengetahui bagaimana deskripsi 

atau gambaran kepuasan pelanggan (X1), kepercayaan merek (X2), dan 

loyalitas merek (Y) pengguna smartphone Samsung. Rentang skala 

ditentukan dengan menggunakan rumus: 

Rs=
n(m-1)
m

=  
100(5-1)
5

= 80  

Sumber: Umar (2008) 

Keterangan: 

Rs =  Rentang skala 

m = Jumlah alternatif jawaban item 

n = Jumlah responden 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan di atas 

sebesar 80, dengan demikian skala penelitian setiap kreteria dapat 

dituangkan pada Tabel 3.3.  

 

Tabel 3.3 
Rentang Skala variabel Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Merek, dan  

Loyalitas Merek 
 

Skor Kepuasan 
Pelanggan Kepercayaan Merek Loyalitas Merek 

100 – 180 
181 – 261 
262 – 342 
343 – 423 
424 – 500   

Sangat Tidak Puas 
Tidak Puas 

Cukup 
Puas 

Sangat Puas 

Sangat Tidak Percaya 
Tidak Percaya  

Cukup  
Percaya 

Sangat Percaya 

Sangat Tidak Loyal 
Tidak Loyal  

Cukup  
Loyal 

Sangat Loyal 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari 

suatu model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain:  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas 

dapat diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan grafik normal 

probability plot.  

Kreteria pengujian menggunakkan Kolmogorov-Smirnov, yaitu: 

1) Jika sig. > 0.05, maka data terdistibusi normal 

2) Jika sig. < 0.05, maka data terdistrubusi tidak normal 

Kreteria pengujian menggunakkan grafik normal probability plot, 

yaitu: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada 

tidaknya problem heteroskedastisitas dengan media grafik (grafik scatter 

plot), dengan kriteria:  

1) Apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: apabila 

nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10. 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan (X1) dan 

kepercayaan merek (X2) terhadap loyalitas merek (Y). Persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas Merek 

b0 = Konstan 

b1, b2 = Koefisien Regresi 

X1 = Kepuasan Pelanggan 

X2 = Kepercayaan Merek 

e = Standar Error 

 

J. Pengujian Hipotesis  

1. Uji F (Pengujian secara Simultan) 

Kuncoro (2013) menjelaskan 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). 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel kepuasan pelanggan (X1) dan kepercayaan merek (X2)  

terhadap variabel loyalitas merek (Y), maka digunakan kriteria pengujian 

seperti berikut: 
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a. Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang bermakna 

bahwa kepuasan pelanggan (X1) dan kepercayaan merek (X2)  

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek (Y).  

b. Apabila Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang bermakna 

bahwa kepuasan pelanggan (X1) dan kepercayaan merek (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek (Y). 

2. Uji t (Pengujian secara Parsial) 

Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa uji t bertujuan untuk menguji 

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

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

juga penerimaan atau penolakan hipotesis. Uji t digunakan untuk menguji 

hipotesis 2 dan 3 pada penelitian ini. Kriteria yang digunakan sebagai 

berikut: 

Ho = Kepuasan Pelanggan (X1) tidak berpengaruh terhadap Loyalitas 

Merek (Y). 

Ha = Kepuasan Pelanggan (X1)  berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

(Y). 

Ho = Kepercayaan Merek (X2) tidak berpengaruh terhadap Loyalitas 

Merek (Y). 

Ha = Kepercayaan Merek (X2) berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

(Y). 
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Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan 

sebagai berikut : 

a. Jika -ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti

kepuasan pelanggan (X1) dan kepercayaan merek (X2)  tidak berpengaruh

terhadap loyalitas merek (Y).

b. Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima,

kepuasan pelanggan (X1) dan kepercayaan merek (X2) berpengaruh

terhadap loyalitas merek (Y).

3. Pengaruh Dominan

Hadi (2004) menjelaskan bahwa sumbangan efektif (SE) digunakan 

untuk menguji variabel bebas mana yang dominan mempengaruhi variabel 

terikat. Rumusan untuk mencari SE adalah:  

SE = ß x person correlation x 100% 

Dengan pengujian sebagai berikut: 

a. Jika coefficients beta standardized β2 > β1 maka Ho ditolak dan Ha

diterima yang bermakna bahwa variabel kepercayaan merek (X2)

berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek (Y).

b. Jika coefficients beta standardized β2 < β1 maka Ho diterima dan Ha

ditolak yang bermakna bahwa variabel kepercayaan merek (X2) tidak

berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek (Y).


