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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini akan dilakukan pada Serabi Imut Klojen Malang yang 

beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Gg.IV No.85 Pasar Klojen, Kota Malang. 

Subjek penelitian adalah konsumen Serabi Imut Klojen Malang yang berada 

di Kota Malang.  

B. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun dan Effendi 

(2006) explanatory research merupakan metode penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal) antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui 

pengujian hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Metode kuantitatif adalah 

pendekatan yang dapat diklasifikasikan secara kongkrit, dapat diamati dan 

dapat diukur dengan menghubungkan variabel-variabel melalui data yang 

diolah menjadi angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, Sugiono 

(2018). 

 

 

 



 

22 
 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

      Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, Sugiono (2012). Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh konsumen yang telah membeli Serabi Imut Klojen Malang. 

2. Sampel 

      Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sebuah 

penelitian yang termasuk dalam ukuran layak untuk diteliti harus 

memiliki sampel sejumlah 30–500 responden (Sugiyono,2012).  

      Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode non probability sampling. Non probability adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Sugiono,2016). 

      Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu accidental 

sampling. Teknik accidental sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
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dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono,2015). Karakteristik responden yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian produk 

Serabi Imut Klojen Malang minimal satu kali. 

      Sedangkan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Lemeshow (1997), hal ini karena jumlah populasi 

tidak diketahui, Berikut rumus Lemeshow : 

𝑛 =  
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

z = Nilai standart = 1.96 

p = Maksimal estimasi = 50% = 0.5 

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10% 

Dengan rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah: 

𝑛 =  
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

𝑛 =  
1.9620.5(1 − 0.5)

0.102
 

𝑛 =  96.04 = 96 

      Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah 96 responden namun dibulatkan menjadi 100 

responden. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 
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      Menurut Sugiono (2017) mengemukakan bahwa variabel adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, 

diantaranya variabel independen kualitas produk dan variabel dependen citra 

merek. Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui 

definisi operasional variabel, indikator dan pengukurannya ada pada tabel 

3.1 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Kualitas Produk (X1) 

didefinisikan sebagai 

kemampuan Serabi 

Imut Klojen Malang 

dalam memberikan 

identitas atau ciri yang 

dapat diterima dan 

dirasakan oleh 

konsumen. 

Performance atau 

kinerja, yaitu 

kemampuan produk 

untuk menjalankan 

fungsinya atau manfaat 

dan khasiat yang 

dirasakan konsumen 

terhadap produk 

tersebut 

- Produk memiliki cita 

rasa yang khas 

- Produk menghilangkan 

rasa lapar 

Feature, yaitu 

karakteristik   yang ada 

dalam produk sebagai 

pembeda dengan 

produk lain 

- Produk memiliki 

varian topping yang 

sangat bervariasi 

- Produk memiliki 

varian rasa yang 

berbeda  

Reliability, yaitu 

kehandalan suatu 

produk sesuai dengan 

yang dijanjikan 

- Produk menggunakan 

bahan baku berkualitas 

- Merupakan produk 

yang higienis 

Conformance, yaitu 

kesesuaian produk 

dengan spesifikasinya 

yang telah ditentukan 

- Kesesuaian gambar 

dengan produk aslinya  

- Kualitas produk sesuai 

dengan spesifikasi 

yang ditawarkan. 

Durability, yaitu daya 

tahan suatu produk 

- Produk tidak mudah 

basi 
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E. Teknik Penskalaan Data  

      Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, dengan 

skala Likert maka penelitian ini untuk memberikan jawaban pada setiap item-

item pertanyaan atau pernyataan, Sugiono (2014). Jawaban setiap instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari segi positif sampai 

sangat negatif. Pada skala ini peneliti memberikan nilai atau skor pada setiap 

respon jawaban dapat dilihat berdasarkan tabel 3.2  

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Skala Likert 

- Produk tidak 

mengalami kerusakan 

sebelum tanggal 

kadaluarsa 

Perceived Quality, 

yaitu kesan yang 

mampu diberikan 

produk 

- Memiliki jaminan 

produk yang dapat 

bersaing dengan 

produk sejenis 

- Merupakan usaha 

kuliner terkenal   

Aesthetic, yaitu 

keindahan, 

keistimewaan atau 

daya tarik yang 

dimiliki suatu produk 

- Menyajikan tampilan 

produk yang menarik  

- Memiliki aroma yang 

harum 

Citra Merek (Y) 

didefinisikan sebagai 

kesan yang didapatkan 

konsumen setelah 

membeli Serabi Imut 

Klojen Malang 

 - Merek Serabi Imut 

Klojen Malang mudah 

untuk di ingat 

- Merek Serabi Imut 

Klojen Malang 

memiliki keunggulan 

dalam persaingan. 

- Kata “imut” di Serabi 

Imut Klojen Malang 

memiliki ciri khas 

tersendiri 
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Kategori Skor/Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1  

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

menurut Sugiono (2017) menyatakan bahwa data yang secara khusus 

dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sumber data pada 

penelitian ini diperoleh melalui kuisoner yang dibagikan kepada responden 

yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat responden yang mengenai 

pengaruh kualitas produk terhadap citra merek dengan studi kasus pada 

konsumen Serabi Imut Klojen Malang.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian iniadalah 

dengan kuisioner (angket). Sugiono (2017) menyatakan bahwa kuisoner 

(angket) merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner ini dibagikan secara langsung kepada konsumen 

Serabi Imut Klojen Malang. 
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H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengukur 

sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukurdalam 

sebuah penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Uji validitas dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). Uji validitas dilakukan dengan 

melihat r hitung (koefisien korelasi) lebih > r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan α = 0,05 jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

maka alat ukur tersebut dikatakan valid. Rumus menghitung validitas 

menurut Sugiyono (2012) sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌
2

− (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

r  = Koefisien korelasi produk momen 

N = Jumlah subjek uji coba 

∑ 𝑥  = Jumlah skor butir pertanyaan 

∑ 𝜒2  = Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat  

                    dikatakan valid 

∑ 𝑦 =  Jumlah skor total  

       ∑ 𝑦2  = Jumlah skor kuadrat 
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   ∑ 𝑥𝑦 = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan 

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

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan cara melibatkan Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 

digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali, 2013). 

Pengukuran pada uji reliabilitas ini dapat menggunakan rumus 

cronbach alpha sebagai berikut :  

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
) 

Keterangan: 

 𝑟11  = Reabilitas Instrument  

k   = Banyaknya butir pertanyaan  

∑ 𝜎𝑏2  = Jumlah varian butir  

𝜎𝑡2  = Varian total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai alpha cronbach > 0,6 = reliabel 

b. Apabila nilai alpha cronbach ≤ 0,6 = tidak reliabel 
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I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

      Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi mengasumsikan variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan 

linier satu sama lain. Sebab, jika terjadi hubungan linier antar variabel 

bebas akan membuat prediksi atas variabel terikat menjadi bias karena 

terjadi masalah hubungan di antara para variabel bebasnya (Ghozali, 

2011) 

2. Uji Normalitas 

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau  tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari 

grafik distribusi normal (Ghozali,2011). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini digunakan dengan melihat nilai signifikan pada uji 

Kolmografi-Smirnov. Dikatakan normal jika nilai signifikan >0,05. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

      Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali,2011). Jika variance dari 

residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan 
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untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas digunakan uji gletser. 

Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikansinya lebih dari 

0,05. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

      Kriteria penentuan kecenderungan jawaban responden ditentukan 

berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung menggunakan rentang 

skala (Umar, 2000). Adapun rumus rentang skala sebagai berikut: 

                                            RS = 
n (m−1)

m
 

Keterangan:  

RS  =  Rentang Skala 

n  =  Jumlah sampel 

m     =  Jumlah alternatif jawaban tiap item. 

       Rentang skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 

hingga 5, maka rentang skala penelitian yang didapat adalah: 

Rs = 
100 (5−1)

5
 = 

400

5
 = 80 

      Nilai rentang skala sebesar 80 digunakan untuk menentukan rentang 

skala keputusan. Rentang skala keputusan yang digunakan dapat dilihat 

pada tabel 3.3.  

 

 

Tabel 3.3 Rentang Skala Keputusan 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

      Menurut Sugiyono (2015) regresi linear berganda digunakan oleh 

peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik 

turunnya variabel dependen, bila dua variabel independen sebagai faktor 

prediktor yang dimanipulasi (naik turunnya nilai). Teknik analisi regresi 

linear berganda menentukan hubungan antar variabel independen (X) 

yaitu kualitas produk terhadap variabel dependen yaitu citra merek (Y). 

Menurut Sugino (2015) persamaan regresi linear berganda yang 

ditetapkan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6+ b7X7+e 

Keterangan: 

Y   = Citra Merek di Serabi Imut Klojen Malang 

a   = Konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 = Koefisien regresi 

Rentang 

Skala 

Kinerja Fitur Kehandalan Kesesuaian 

dengan 

Spesifikasi 

Daya 

Tahan 

Kesan Estetika Citra 

Merek 

100 – 179 Sangat 

Rendah 

Sangat 

Tidak 

Bervariasi 

Sangat Tidak 

Handal 

Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Sangat 

Tidak 

Tahan 

Lama 

Sangat 

Tidak 

Berkesan 

Sangat 

Tidak 

Menarik 

Sangat 

Tidak 

Baik 

180 – 259 Rendah Tidak 

Bervariasi 

Tidak Handal Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Tahan 

Lama 

Tidak 

Berkesan 

Tidak 

Menarik 

Tidak 

Baik 

260 – 339 Cukup Cukup Cukup Biasa Biasa Biasa Biasa Cukup 

340 – 419 Tinggi Bervariasi Handal Sesuai Tahan 

Lama 

Berkesan Menarik Baik 

420 – 500 Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Bervariasi 

Sangat  Sangat 

Sesuai 

Sangat 

Tahan 

Lama 

Sangat 

Berkesan 

Sangat 

Menarik 

Sangat 

Baik 
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X1   = Performance (kinerja) 

X2   = Feature (ciri-ciri tamabahan) 

X3   = Reliability (kehandalan) 

X4              

=Conformance(kesesuaiandenganspesifikasi) 

X5   = Durability (daya tahan) 

X6   = Percieved Quality (kesan) 

X7   = Estetika (keindahan / gaya) 

e   = Error term (residual) 

3. Koefisien Determinasi (R square)  

      Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel dependen amat terbatas. Dalam penelitian ini koefisien 

determinasi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi yang 

ditimbulkan variabel kinerja (X1), fitur (X2), kehandalan (X3), 

kesesuaian dengan spesifikasi (X4), daya tahan (X5), kesan kualitas (X6) 

dan estetika (X7) citra merek (Y) yaitu 0 sampai 1, dimana semakin 

mendekati 1 berarti besar kontribusi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen semakin besar, dan sebaliknya jika mendekati 

0 maka pengaruh variabel independen terhadap dependen semakin kecil. 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel penelitin 

menggunakan aplikasi SPSS (Ghazali, 2011) 

K. Uji Hipotesis 

      Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan 2 uji hipotesis, 

diantaranya : 

1. Uji F 

      Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikasi dari 

pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel 

dependen menggunakan probabilitas sebesar 5%. Nilai signifikasi lebih 

dari 5%  menandakan hipotesis ditolak sedangkan jika nilai signifikasi 

lebih kecil dari 5% maka hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji F (uji 

simultan) adalah sebagai berikut : 

Menurut Priyanto (2013:25) dirumuskan sebagai berikut: 

 
Sumber: Priyanto (2013:25) 

 

Keterangan: 

R2 = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

F = F hitung yang selanjutnya di bandingkan dengan F tabel 

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah: 
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a. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 

b. Jika F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima H1 ditolak 

Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh secara 

simultan variabel kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika terhadap citra merek Serabi 

Imut Klojen Malang 

2. Uji t 

Menurut Arikunto (2006) pengujian hipotesis secara statistik untuk 

menguji kebenaran hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (Ha) atau 

untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan akan ditentukan pada lebih besar tidaknya perbedaan 

yang berarti antara nilai parameter b dan nol. 

H01 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel kinerja terhadap variabel 

citra merek). 

H02 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel fitur terhadap variabel citra 

merek). 

H03 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel kehandalan terhadap 

variabel citra merek) 

H04 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel kesesuaian dengan 

spesifikasi terhadap variabel citra merek). 

H05 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel daya tahan terhadap citra 

merek). 
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H06 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel kesan terhadap citra 

merek). 

H07 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel estetika terhadap citra 

merek). 

Ha1 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel kinerja dengan variabel citra 

merek). 

Ha2 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel fitur dengan variabel citra 

merek). 

Ha3 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel kehandalan dengan variabel 

citra merek). 

Ha4 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel kesesuaian dengan spesifikasi 

dengan variabel citra merek). 

Ha5 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel daya tahan dengan variabel citra 

merek). 

Ha6 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel kesan dengan variabel citra 

merek). 

Ha7 : b ≠ 0 (ada pengaruh antara variabel estetika dengan variabel citra 

merek). 

Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji t, karena uji t merupakan 

pengujian regresi sederhana antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Uji t juga dimaksudkan untuk menguji tingkat keartian masing-

masing koefisien regresi yakni uji signifikan atau tingkat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  
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Menurut Arikunto (2006) penentuan koefisien regresi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 

b: Koefisien Regresi 

sb: Kesalahan dari standart koefisien regresi 

Kriteria pengujian uji t dilakukan berdasarkan dua hal,sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan nilai Signifikansi  

Jika nilai signifikansi variabel ≤ 0,05 maka dapat dinyatakan 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Berdasarkan t hitung dan t tabel 

Jika nilai t hitung  > t tabel maka dapat dinyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Sehingga untuk mngetahui t tabel perlu diketahui derajad 

kebebasan melalui rumus sebagai berikut: 

df = n-k-1 

= 100 – 1 – 1  

= 98 

Keterangan : 

df = Derajad Kebebasan 

n = Jumlah Responden 
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k = Jumlah variabel bebas 

Dari rumus diatas, dapat diketahui nilai derajad kebebasannya 

adalah 98 dengan signifikansi 0,05. 

 


