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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo 

Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih berdasarkan geografis wilayah yang 

merupakan pedesaan, budaya masyarakat yang majemuk, masyarakat yang 

heterogen (berbeda) dalam tingkatan sosial, dan terdapat pelajar serta 

mahasiswa. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory 

research), yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data sedemikian rupa 

untuk menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal) antara variabel-variabel 

ekuitas merek, yaitu esadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas merek dan keputusan pembelian malalui pengujian hipotesis 

(Singarimbun dan Effendi, 2011:3). Metode yang digunakan adalah metode 

survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode 

ini memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 

responden (Malhotra, 2010:196). 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di 

Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang pernah 

mengkonsumsi Mie Sedaap dengan jumlah populasi (penduduk) berjumlah 

1.832 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Sampel yang diambil haruslah 

benar-benar mewakili keadaan populasi (representatif). Pengambilan 

sampel dari populasi yang berjumlah 1.832 orang tersebut peneliti 

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2014:120), yaitu: 

n =
N

1 + Ne2
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = persen kelonggaran ketidaktelitian yang dapat ditolerir (10%) 

Berdasarkan rumus di atas maka penentuan besarnya sampel dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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n =
1,832

1 + 1,832 (0,1)2
 = 

1,832

1+18,32
=

1,832

19,32
 = 94,8  95 orang (pembulatan)  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2010:122). Teknik 

penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan 

terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian. Berdasarkan uraian tersebut sampel dalam penelitian ini 

harus memenuhi kriteria yaitu: 

a. Masyarakat Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun 

yang pernah mengkonsumsi Mie Sedaap lebih dari 2 kali 

b. Masyarakat Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun 

yang berusia 17 – 25 tahun. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 2011:69). Definisi 

operasional variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel-

variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek. Definisi operasional 

variabel penelitian ini kemudian diuraikan dan dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut ini. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Kesadaran 
Merek 
(X1) 

(Aaker, 
2013:204) 

Kesanggupan 
seorang calon 
pembeli untuk 
mengenali atau 
mengingat kembali 
bahwa suatu merek 
merupakan bagian 

dari kategori produk 
tertentu 

- Familiar (tidak asing) di benak 
saya 

- Mempunyai varian rasa yang  
bermacam-macam 

- Merek yang mudah dikenal 
serta diingat 

- Merek yang pertama terlintas 

dalam pikiran 
 (Durianto, dkk., 2011:6) 

Likert 
5 point 

Asosiasi 
Merek 
(X2) 

(Aaker, 
2013:208) 

Segala kesan yang 
muncul di benak 
seseorang berkaitan 

dengan ikatan 
tentang sebuah 
merek 

- Rasanya enak 
- Harga lebih murah daripada 

merek lainnya 

- Merek yang sudah terkenal 
- Mudah dijumpai dimana-mana 

(Aaker, 2011:167) 

Likert 

5 point 

Persepsi 
Kualitas 

(X3) 
(Durianto, 

dkk., 2004:96) 

Persepsi pelanggan 

terhadap 
keseluruhan kualitas 
suatu produk 
berkaitan dengan 
apa yang diharapkan 
oleh pelanggan 

- Kemasan menarik 

- Mempunyai kualitas yang baik 
- Mie instan yang sehat 

(terdaftar di BPOM) 
- Mie instan yang terjamin 

kehalalannya (diakui MUI) 
(Durianto, dkk., 2011:98) 

Likert 
5 point 

Loyalitas 
Merek 
(X4) 

(Aaker, 
2013:206) 

Mengacu kepada 
tingkat komitmen 
para pelanggan 
terhadap sebuah 
merek tertentu.  

- Setia pada produk 
- Puas dengan produk 
- Tidak ingin berpindah merek 
- Tetap membeli atau tidak akan 

terpengaruh oleh promosi 
merek lainnya 

(Durianto, dkk., 2004:19) 

Likert 
5 point 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 
(Kotler dan 
Armstrong, 
2012:226) 

Tahap dalam proses 
pengambilan 
keputusan 
pembelian dimana 

konsumen benar-
benar membeli 
produk  

- Kemantapan membeli dari 
konsumen 

- Kebiasaan dalam membeli 
merek Mie Sedaap 

- Kecepatan memutuskan 
memilih merek Mie Sedaap 

(Kotler, 2009:125) 

Likert 
5 point 

 

E. Jenis dan Sumber Data   

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang terdiri dari angka-angka jawaban responden atau data yang dapat 

dihitung dan akan dimasukkan dalam perhitungan atau digunakan dalam 
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analisis kuantitatif seperti ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas dan loyalitas merek) terhadap keputusan pembelian produk 

Mie Sedaap.  

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang 

mengalami peristiwa secara langsung (Griadhi, 2010:51). Pada penelitian ini 

data primer diperoleh dari hasil pengisian kuisioner mengenai ekuitas merek 

(kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek) 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah angket atau kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada responden (orang-

orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan 

penelitian), terutama pada penelitian survey (Narbuko dan Ahmadi, 2010:76). 

Mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner yaitu dengan 

cara kuesioner dibagikan kepada masyarakat Desa Kedungjati Kecamatan 

Balerejo Kabupaten Madiun yang pernah mengkonsumsi Mie Sedaap minimal 

3 kali dengan usia di atas 17 tahun, dalam hal ini responden hanya menjawab 

dengan cara memberi tanda tertentu pada alternatif jawaban yang disediakan. 
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G. Teknik Penskalaan Data 

Teknik penskalaan data yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan dan Sunarto, 2012:20). 

Alasan menggunakan metode pengukuran skala Likert, karena peneliti 

menggunakan sistem penyebaran angket (kuisioner), sehingga hasilnya 

digolongkan dalam skala data, yaitu ordinal interval. Sehingga metode yang 

paling efektif untuk ordinal interval adalah skala Likert. Skala likert 

dilambangkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Jawaban responden 

dibagi menjadi 5 kategori skala Likert yaitu sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5  

2. Jawaban Setuju  diberi skor 4  

3. Jawaban Netral diberi skor 3  

4. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2  

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan dari suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2014:168). Pengujian validitas 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus: 
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rxy = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Keterangan: 

rxy =  Koefesien korelasi product moment 

n =  Jumlah sampel 

x =  Skor butir 

 y =  Skor total 

Pengujian validitas menggunakan nilai koefisien r-hitung, dengan 

kriteria: 

a. Jika nilai r-hitung > r-tabel, maka dinyatakan valid  

b. Jika nilai r-hitung <  r-tabel, maka tidak valid dan dan harus dihilangkan. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach (Arikunto, 2014:196), 

yaitu: 

𝑟𝑖𝑖= (
k

 k-1
) (1- 

∑ σb
2

ót
2
) 

Keterangan: 

rii =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan 

Σ 2

b  = Jumlah varian butir 

2

t
 

= Variasi total 
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Arikunto (2014:171) menjelaskan bahwa keputusan uji reliabilitas 

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0.60, maka tidak reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2014:229). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

menggunakan teknik analisis indeks, yang digunakan untuk mengetahui 

persepsi responden mengenai item-item pertanyaan dalam kuisioner. 

Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dengan nilai skoring minimal 1 dan maksimal 5, sehingga rumus untuk 

menghitung indeks jawaban responden adalah sebagai berikut (Ferdinand, 

2014:232): 

Nilai indeks = ((%F1x1) + (%F2x2) + (%F3x3) + (%F4x4) + (%F5x5)) / 5  

Dimana: 

F1 adalah frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 adalah frekuensi responden yang menjawab 2 

F3 adalah frekuensi responden yang menjawab 3 

F4 adalah frekuensi responden yang menjawab 4 

F5 adalah frekuensi responden yang menjawab 5 
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Penelitian ini menggunakan kriteria tiga kotak (Three-box Method), 

dengan melihat nilai maksimum dan minimum yaitu:  

Nilai maksimum =  (%F x 5)/5 = (95x5)/5 = 95 

Nilai minimum = (%F x 1)/5 = (95x1)/5 = 19 

Rentang nilai = 95 – 19  = 76 

Sehingga rentang 76 akan dibagi tiga dengan hasil rentang 25,33. 

Rentang tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indeks 

persepsi responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

19 sampai dengan 44,33  =  Rendah 

44,34 sampai dengan 69,67 = Sedang 

69,68 sampai dengan 95      = Tinggi 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran merek (X1), 

asosiasi merek (X2), persepsi kualitas (X3) dan loyalitas merek (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Persamaan regresi linier ganda dalam penelitian 

ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian  

b0  = Konstanta  

b1, b2 = Koefisien regresi  
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X1  = Kesadaran Merek 

X2 = Asosiasi Merek 

X3  = Persepsi Kualitas 

X4 = Loyalitas Merek 

e = standar error 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi: 

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, 2013:25). Normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya: 

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 Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna 

atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen 

dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel bebas (Ghozali, 2013:105). Uji multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan menganalisiskorelasi antar variabel dan perhitungan 

nilai  tolerance  serta  variance inflation factor (VIF) dengan kreteria: 

1) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi 

multikolinearitas.  

2) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali, 2013:105). Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dengan kreteria: 

1) Terjadi heteroskedastisitas, apabila terdapat pola-pola tertentu 

(seperti: titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur). 

2) Tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak terdapat pola yang jelas 

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 
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d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi (Santoso, 2012:241).  

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji 

Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika DW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, 

yang berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin 

Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel 

yang menjelaskan. 

4. Uji Determinasi (R2 Square)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen amat terbatas (Ghozali, 2013:97). Dalam kenyataaannya nilai R2 



48 

 

dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. 

Jika dalam uji empiris didapat adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 

dianggap bernilai nol. 

 

J. Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Pengujian secara Simultan) 

Kuncoro (2013:245) menjelaskan bahwa uji F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dengan  = 0,05.  

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas dan loyalitas merek secara simultan terhadap variabel keputusan 

pembelian, maka digunakan kriteria pengujian seperti berikut: 

a. Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang bermakna 

bahwa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

merek berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian.  

b. Apabila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak yang bermakna 

bahwa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

merek tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 
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2. Uji t (Pengujian secara Parsial) 

Kuncoro (2013:244) menjelaskan bahwa uji t bertujuan untuk 

menguji apakah masing-masing variabel bebas (X1), (X2), (X3) dan (X4) 

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, 3, 4 dan 5 pada penelitian ini. Untuk 

kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

H20 = Kesadaran merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H2a = Kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H30 = Asosiasi merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H3a = Asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H40 = Persepsi kualitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H4a = Persepsi kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H50 = Loyalitas merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H5a = Loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

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

sebagai berikut: 

a. Apabila thitung < ttabel, maka H20: H50 diterima dan H2a: H5a ditolak, yang 

berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independent (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas merek) terhadap variabel dependent (keputusan pembelian) 

b. Apabila thitung > ttabel, maka H20: H50 ditolak dan H2a: H5aditerima, yang 

berarti terdapat pengaruh antara variabel independent (kesadaran merek, 
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asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek) terhadap variabel 

dependent (keputusan pembelian) 

3. Pengaruh Dominan 

Hadi (2010:45) menjelaskan, sumbangan efektif (SE) digunakan 

untuk menguji variabel bebas mana yang dominan mempengaruhi variabel 

terikat. Uji pengaruh dominan digunakan untuk menguji hipotesis 6. 

Rumusan untuk mencari SE adalah:  

SE = β x person correlation x 100% 

Dengan pengujian sebagai berikut: 

a. Jika koefesien regresi β1 > β2, β3, β4 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

yang bermakna bahwa variabel kesadaran merek dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.  

b. Jika koefesien regresi β1 < β2, β3, β4 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

yang bermakna bahwa variabel kesadaran merek tidak berpengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian.  


