
30 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Lokasi ini dipilih secara sengaja 

karena Kota Malang merupakan kota pendidikan yang ada di Jawa Timur dimana 

terdapat 4 perguruan tinggi dan banyak mahasiswanya guna mendukung penelitian 

ini. Berikut merupakan data pendukung penelitian ini mengenai jumlah mahasiswa 

dari 4 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 1 Jumlah Mahasiswa Kota Malang 

Nama Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa 

Universitas Brawijaya 69.068 

Universitas Muhammadiyah Malang 37.455 

Universitas Negeri Malang 29.558 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 17.210 

Total 153.291 

Sumber : Anonim (2018) 

 Tabel 2 menunjukkan ada 153.291 mahasiswa yang berada di 4 perguruan 

tinggi terbesar di Kota Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni  

hingga Agustus 2018. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

   Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek atau subjek 

penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu guna diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010).  Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berada di 

Kota Malang yang mengkonsumsi produk susu cair dalam kemasan UHT  yang 

telah melakukan pembelian lebih dari dua kali dalam kurun waktu satu bulan, 

baik pria maupun wanita. 
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  Dilihat dari batasan populasinya, keseluruhan populasi tidak mungkin 

dapat diobservasi karena keterbatasan biaya, tenaga dan waktu. Oleh karena itu 

diperlukan pengambilan sampel yang dapat merepresentasikan populasi 

tersebut. Penelitian dengan menggunakan sampel, peneliti cukup meneliti 

anggota-anggota populasi yang terpilih menjadi sampel dan tidak perlu meneliti 

seluruh anggota populasi. Kriteria utama dalam pemilihan sampel berdasarkan 

definisi teknik ini adalah responden yang pernah melakukan pembelian produk 

susu cair dalam kemasan UHT sebanyak dua kali atau lebih dalam kurun waktu 

satu bulan. Metode penarikan sampel yang dipilih adalah metode non-

probability sampling karena dalam teknik penarikan ini kerangka sampel tidak 

diperlukan. Metode penarikan non-probability sampling juga tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih 

sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2000). 

  Metode non-probability sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan 

tertentu dalam memilih sampel tersebut. Responden yang diberikan kuesioner 

adalah pelanggan yang telah melakukan transaksi pembelian pada saat itu dan 

yang pernah melakukan pembelian terhadap produk tersebut.  

  Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n : Jumlah Sampel 

Z
2α

 : Z tael dengan tingakt signifikansi tertentu. 

Q : (1-P), proporsi populasi yang diharapkan tidak memiliki karakteristik 

  tertentu 

P : Proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu. 

d : Tingkat kesalahan yang ditoleransi. 

        (Supramono dan Haryanto,2005:62) 

  Lebih jelasknya akan dijelaskan pada perhitungan berikut ini,misal 

proporsi populasi yang diharapkan sebesar 50%, tingkat kesalahan sebesar 

10%, dengan tingkat kepercayaan 95% = 1,96 dengan menggunakan rumus 

diatas, maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebesar: 

 

 

 

  Hasil perhitungan 96,04 tersebut dibulatkan menjadi 100 agar 

memudahkan pembagian. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 responden dari konsumen susu cair dalam kemasan UHT merek 

Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang, dengan karakteristik yaitu 

pelanggan yang telah melakukan pembelian lebih dari 2 kali pada produk susu 

Ultra Milk 
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3.3 Skala Pengukuran Variabel 

Teknik skala pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini untuk 

memberikan jawaban pada seriap item – item pertanyaan atau peryataan adalah 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorng atau kelompok orang tentang fenomena social 

(Sugiyono, 2013). Diharapakan nanti responden mengisi daftar pertayaan atau 

peryataan dengan jumlah lima kategori dan semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan tabel skor sebagai berikut : 

Tabel 2 Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber : Sugiyono (2013) 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3 Definisi operasional variabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Kualitas Produk 

(X1) 

Kualitas produk adalah 

karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada 

kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan 

konsumen yang dinyatakan atau 

diimplikasikan. (Kotler & 

Armstrong, 2016) 

a. Kinerja (Performance) 

b. Keistimewaan (Features) 

c. Kesesuaian dengan spesifikasi 

(Conformance to 

Spesification) 

d. Keandalan (Realibility) 

e. Daya tahan (Durability) 

f. Estetika (Esthetica) 

g. Kualitas yang dipersepsikan 

(Perceived Quality) 

h. Dimensi kemudahan 

perbaikan (Service Ability) 

(Tjiptono, 2007) 

Harga (X2) Harga merupakan sejumlah 

uang yang harus dibayarkan 

oleh konsumen untuk 

mendapatkan sebuah produk 

atau jasa yang dibutuhkan atau 

diinginkan konsumen. (Kotler 

& Armstrong, 2016) 

a. Keterjangkauan harga 

b. Daya saing harga 

c. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

d. Kesesuaian harga dengan 

manfaat produk 

(Stanton, 1996) 

Citra Merek 

(X3) 

Citra (image) adalah 

seperangkat keyakinan, ide dan 

kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek 

(Kotler, 2005) 

a. Mudah diingat 

b. Menimbulkan kesan positif 

c. Tepat untuk promosi 

(Alma, 2013) 

Loyalitas 

Konsumen (Y) 

Loyalitas pelanggan adalah 

pelanggan yang bersedia untuk 

terus berlangganan pada sebuah 

perusahaan dalam jangka 

panjang, dengan membeli atau 

menggunakan barang dan 

jasanya secara berulangulang 

dan merekomendasikan kepada 

orang lain (Lovelock & Wirtz, 

2011) 

a. Purchase intention  

b. Word-of-mouth  

c. Price sensivity 

d. Complaining behavior 

(Kotler, 2005) 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang 

diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, jadi dalam penelitiannya ada variabel 

independen dan dependen. Variabel tersebut setelah itu dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). 

Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari data Primer. Data primer 

adalah data yang secara khusus dikumpulkan guna kebutuhan riset yang sedang 

berjalan (Widayat, 2004). Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari 

kuesioner, kuesioner yaitu kumpulan-kumpulan  dari pertayaan tertulis untuk 

mendapatkan informasi dari responden. 

3.6 Metode Pengumpulan Data dan Informasi  

Data yang dikumpulkan dalam penelitan adalah data primer. Pengumpulan 

data berdasarkan tekniknya, yakni melalui kuesioner (angket). Kuesioner adalah 

sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan maupun pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2013) 

3.7 Metode Analisis Data 

1. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

Uji validitas berfungsi untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2013). 



36 
 

 

Mengukur validitas bisa dilakukan melalui cara melakukan korelasi 

antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk degree of freedom ( df ) = n-2, dalam hal ini n merupakan jumlah 

sampel. Jadi df yang digunakan ialah 50-2 = 48 dengan alpha sebesar 5% 

maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.2787 dengan 

ketentuan.  

Hasil r hitung ≥ r tabel (0.2787) =  valid 

Hasil r hitung < r tabel (0.2787) = tidak valid 

Jika r hitung ( tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item – total 

correlation ) lebih besar atau sama dengan r tabel dan nilai r positif maka 

peryataan tersebut dinyatakan valid.  

b. Uji Reliabilitas  

Uji reabilitas adalah alat   untuk   mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). 

Metode pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih 

besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel apabila 

memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70 (Ghozali, 2013). Pengujian 

reliabilitas ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

sebagai berikut : 
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Keterangan :  

     = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir   pertanyaan 

∑  
   =  jumlah varians butir  

  
   =  varian total 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik ialah “distribusi data yang normal atau 

mendekati normal, deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik 

Probability Plot (Ghozali, 2013). Dasar loyalitas pelanggan adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika data menyebar atau berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi ini dinyatakan tidak memenuhi 

kaidah asumsi normalitas. 
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2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Model regresi 

yang baik yaitu model regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya 

konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara 

variabel independen. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel 

independennya. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance 

value adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika tolerance value > 0,10 dan 

VIF < 10 maka tidak terjadi (Ghozali, 2013). 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

variance berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan melalui metode scatterplot, dengan mengamati pola titik-titiknya. 
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Jika titik-titik pada scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara sebuah 

variabel bebas (kualitas produk (X1), harga (X2), dan citra merek (X3) dengan 

variabel terikat (loyalitas pelanggan). Persamaan untuk variabel adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b₃X₃+e 

Keterangan : 

Y = Variabel Loyalitas pelanggan 

a   = konstanta 

b  = koefisien regresi berganda 

X1  = Variabel kualitas produk  

X2 = Variabel  harga 

X3 = Variabel  citra merek 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mendapati apakah semua variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

R
2 
= koefisien determinasi yang telah ditentukan 

K = jumlah varian independen 

n = jumlah sampel 

F = Fhitung  yang selanjutnya dibandingkan dengan membandingkan dengan 

Ftabel 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung  dengan nilai 

Ftabel yang terdapat dalam tabel (Ft) pada derajat bebas tertentu yaitu n-K-1 

dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5% (0,05).  

Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

kualitas produk, harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama ada pengaruh variabel kualitas 

produk, harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

Kriteria pengujian: 

1) Fhitung > Ftabel :  maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

2) Fhitung ≤ Ftabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang dikatakan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 
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b. Uji Stastistik t 

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen dan mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan 

tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013: 84). Rumus yang dapat digunakan 

yaitu: 

         
 

  
 

Keterangan: 

b = parameter estimasi 

sb= standar error 

Ho: β1 = 0 

Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

kualitas produk, harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

Ha: β1 ≠ 0 

Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

kualitas produk, harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen 

(kualitas produk, harga dan citra merek) terhadap variabel dependen 

(loyalitas pelanggan). 

2) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel 
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independen (kualitas produk, harga dan citra merek) terhadap variabel 

dependen (loyalitas pelanggan). 

5. Uji variabel kontribusi terbesar (Standarized coefficients) 

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang 

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

standarized coefficients βeta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf 

signifikan adalah 5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan niai koefisien βeta 

kualitas produk (X1) dan citra merek (X3) ≤ nilai koefisien harga (X2) maka 

dikatakan bahwa variabel customer value adalah variabel yang berkontribusi 

terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat. 


