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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di toko sepatu Merdeka berlokasi di  Jalan Tawi Karang 

Jati No 45, kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian 

survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari 

populasi (Sugiyono, 2014). 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Adapun 

dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah pelanggan toko sepatu 

Merdeka. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini bersifat 

nonprobability sampling artinya kemungkinan atau peluang seseorang untuk 
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menjadi anggota sampel tidak diketahui. Sehingga pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Roscoe (1975) dalam 

Widayat (2004) penentuan ukuran sampel sebaiknya berkisar antara 30 sampai 

500. 

Jadi disini sampel yang diambil minimal 100 orang dan untuk menjaga agar 

responden tidak mengembalikan kuesioner, maka peneliti menambah jumlah 20 

orang. Jadi jumlah sempel dalam penelitian ini 120 orang dan sampel harus memiliki 

syarat berumur 19-35 tahun dan pernah di hubungi oleh pihak toko sepatu Merdeka. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas (independent) 

    Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perusahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Sering juga 

disebut variabel stimulus, predictor, dan antecedent. Variabel customer relationship 

management (CRM) (X) adalah pengenalan tiap pelanggan secara dekat untuk 

menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola hubungan yang saling 

menguntungkan antara pelanggan dengan toko sepatu Merdeka. Komponen customer 

relationship management (CRM) mencakup people, process, dan technology 

berdasarkan teori Mawarni (2016): 

a. People (X) adalah kemampuan dan sikap dari customer service atau karyawan 

toko sepatu Merdeka dalam melayani pelanggan. Adapun indikatornya yaitu: 
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1) Pengetahuan karakteristik produk 

2) Keramahan dalam menghadapi pelanggan 

3) Antusias saat berkomunikasi 

4) Keterampilan dalam melayani pelanggan. 

b. Process (X) adalah kegiatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan standar 

prosedur operasional terhadap layanan yang diberikan oleh toko sepatu 

Merdeka. Adapun indikatornya berdasarkan teori Mawarni (2016) yaitu: 

1) Kemudahan dalam transaksi 

2) Fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

3) Penanganan keluhan 

c. Technology (X) adalah sarana penyampaian dan mengatur informasi yang akan 

dikirim kepada pelanggan toko sepatu Merdeka. Adapun indikatornya 

berdasarkan teori Mawarni (2016) yaitu: 

1) Mengumpulkan dan menyimpan informasi didalam database  pelanggan 

2) Kemudahan pemesanan melalui sosial media 

3) Pembelian bisa melalui sosial media 

4) Informasi melalui sosial media 

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (Y) adalah 

loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah komitmen dan sikap positif 

pelanggan untuk loyal pada toko sepatu Merdeka. Adapun indikatornya berdasarkan 

teori Griffin (2005) yaitu: 
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a. Sering melakukan pembelian 

b. Pembelian berbagai produk 

c. Memberikan referensi kepada orang lain 

d. Penolakan terhadap tawaran pesaing 

E. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini digunakan kuisioner untuk mengukur setiap variabel, dalam 

kuisioner tersebut akan menggunakan metode skala likert. Menurut Sugiyono (2014) 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban yang diberikan responan, diberi 

nilai dengan merefleksikan secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan 

pemberian skor pada setiap jawaban dari kuesioner yang diajukan pada responden. 

Jawaban-jawaban dari responden dibagi dalam 5 tingkatan yaitu: 

Tabel 3.1 Skala Liket 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Skala likert dipilih dikarenakan mudah dibuat dan diukur, mudah dipahami 

responden. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan metode kuisioner. Metode ini dirasa lebih tepat dan 
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mudah dengan serangkaian atau daftar pertanyaan yang sudah disusun secara 

sistematis yang anntinya akan diisi oleh pelanggan. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Menurut Sugiyono 

(2014) sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. 

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penyebaran 

kuisoner yang diisi oleh pelanggan toko sepatu Merdeka. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 

kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014). 

H. Uji Instrumen 

Data dalam penelitian ini merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh Karena itu, benar atau tidaknya 

data sangat tergantung oleh baik tidaknya instrument sebagai alat pengumpul data. 

Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Menurut (Sanusi, 2011) rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah 

korelasi menggunakan rumus Product Moment, yaitu: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (𝑁∑𝑌)2}{+𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2
 

Dimana: 

rxy = Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

X  = Skor item 

Y = Skor total 

N = Responden 

Uji validitas dapat dilakukan dengan program komputer SPSS. Kreteria 

pengujiannya adalah jika r hitung > r tabel dan alpha 0.05 maka dapat dinyatakan 

bahwa data tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas data yaitu dengan 

menggunakan metode internal consistency reliability yang menggunakan uji 
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Cronbach Alpha untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruk atau variabel 

dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,70. 

I. Teknik Analisis Data 

Untuk Menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Rentang Skala 

Analisis rentang skala digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Untuk mengetahui customer relationship management (CRM) 

dan Loyalitas Pelanggan pada toko sepatu Merdeka, Menurut Umar (2005) 

diperlukan rentang skala yang menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Ketetangan: 

Rs = rentang skala 

n   = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan perhitungan 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑆 =
120 (5 − 1)

5
= 96 

Perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 96 dengan demikian penilaian 

setiap rentang skala adalah sebagai tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

CRM Layalitas 

Pelanggan 

120 - 216 Sangat Buruk Sangat Rendah 

217 – 312 Buruk Rendah 

313 – 408 Cukup Baik CukupLoyal 

409 – 504  Baik Loyal 

505 - 600 Sangat Baik Sangat Loyal 

2. Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana terdiri dari dua variabel, satu variabel yang berupa 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) dan digunakan untuk memprediksi 

variabel terikat (Y) dengan persamaan regresi (Sanusi, 2011). Dengan demikian, 

regresi linier sederhana dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut. 

Y = a + b(X) + e 

Dimana : 

Y = Loyalitas Pelanggan 

a  = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Variabel pengganggu (error) 

X = Customer relationship management (CRM) 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Lupiyoadi & Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus menggunakan uji 

asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila uji asumsi klasik valid atau terpenuhi 

maka dapat dilakukan analisis regresi sederhana. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel yang ada penyebarannya normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnof, data dikatakan normal apabila nilai sign > 

0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dakan model regresi terjadi 

ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. 

Adapun cara untuk mengetahui sautu model terbebas dari heteroskedastisitas atau 

tidak yaitu dengan menggunakan Glejser. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila 

nilai sign > 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau hubungan yang 

kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi 

linier. Untuk menguji multikolinieritas denga cara melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) yang menghasilkan nilai > 10, maka dapat disimpulkan terbebas 

dari gejala multikolinieritas. 
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Untuk Uji Autokorelasi tidak dilakukan karena pada dasarnya, pengujian 

autokorelasi hanya dilakukan jika data penelitian yang digunakan berbentuk time 

siries. Dalam penelitian ini data yang digunakan berbentuk cross section maka 

pengujian autokorelasi tidak perlu dilakukan (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015) 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Ini berarti uji t 

digunakan untuk menguji signifikan hubungan antar variabel independen (Ghozali, 

2013). Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. 

2. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 H0 : tidak ada pengaruh parsial antara customer relationship management (CRM)  

terhadap loyalitas pelanggan. 

 Ha : terdapat pengaruh parsial antara customer relationship management (CRM)  

terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Kriteria penerimaan dan penolakan : 

Apabila nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat 

pengaruh secara parsial customer relationship management (CRM) people, process, 

dan techonology terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan jika nilai t hiutng > t tabel  

maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 

variabel customer relationship management (CRM) dengan loyalitas pelanggan. 


