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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif, menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008), 

adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif.  

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Bungin (2011:109) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, 

sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dalam 

penelitian ini populasi penelitian adalah pembeli furniture rumah tangga di 

Istana Mebel Semarang.  

b. Sampel 

Maolani & Cahyana (2015:39) berpendapat bahwa sampel adalah 

suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode Non-probability Sampling yang 

berarti teknik pengambilan sampel tidak memberi kesempatan yang sama 
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kepada seluruh unit sebagai sampel penelitian (Abdillah & Jogiyanto, 

2015:65). Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah 

Purposive Sampling di mana penulis memilih sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah sampel tersebut 

telah membeli produk minimal dua kali dan daerah tinggal di Kota Semarang. 

Ukuran sampel dalam analisis SEM ditentukan berdasarkan jumlah parameter 

yang diestimasi di mana sampel didapat 5-10 kali jumlah parameter yang 

diestimasi (Ferdinand dalam Bastian, 2014). Berdasarkan teori tersebut, maka: 

Jumlah sampel = 5 sampai 10 x n (Parameter yang diestimasi) 

Jumlah sampel = 5 sampai 10 x 20 = 100 – 200 

Sehingga dalam penelitian ini, batas bawah sampel yang dibutuhkan 

sebanyak 100 responden, dan batas atas sampel yang dibutuhkan sebanyak 

200 responden. 

3.3  Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Konseptual Parameter Definisi Operasional Sumber 

Brand 

Image 

Brand image (citra merek) 

adalah persepsi konsumen 

terhadap asosiasi atau 

perusahaan yang tertanam 

dibenak konsumen, yang 

diingat konsumen saat 

melihat slogan 

perusahaan. (Kotler and 

Keller ( 2009:403) 

Indikator reflektif: 

1. Citra perusahaan 

2. Citra pemakai 

3. Citra produk 

1. Istana Mebel merupakan 

perusahaan yang terpercaya akan 

kualitas produk yang baik 

2. Saya percaya Istana Mebel 

memiliki produk dengan kualitas 

yang baik 

3. Saya membeli produk karena 

adanya nama baik yang dimiliki 

Istana Mebel Semarang 

Aaker dan Biel 

(dalam 

Supriyadi, 

2016) 
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Promosi Promosi adalah bentuk 

komunikasi yang 

merupakan aktivitas 

pemasaran dalam 

menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau 

membujuk agar 

masyarakat bersedia 

menerima dan membeli 

produk yang ditawarkan 

perusahaan (Tjiptono, 

2007:209-210) 

Indikator reflektif:: 

1. Frekuensi promosi 

2. Kualitas promosi 

3. Kuantitas promosi 

4. Ketepatan atau 

kesesuaian sasaran 

promosi 

1. Istana Mebel sering memberikan 

promo-promo menarik 

2. Promosi yang diberikan Istana 

Mebel tidak membuat saya 

terganggu 

3. Promo yang diberikan Istana 

Mebel membuat saya ingin 

membeli produk di toko 

4. Istana Mebel senantiasa memberi 

diskon-diskon khusus bagi 

pelanggan setianya 

Kotler dan 

Keller 

(2007:272) 

dalam Loprang 

(2015) 

Kualitas 

Produk 

Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk 

untuk melaksanakan 

fungsi-fungsinya, 

diantaranya seperti daya 

tahan produk, ketepatan 

atau kesesuaian produk, 

serta atribut bernilai 

lainnya. (Kotler dan 

Amstrong, 2012) 

Indikator reflektif: 

1. Product 

performance 

2. Product features 

3. Reliability 

4. Durability 

5. Serviceability 

6. Perceived quality 

1. Istana Mebel memiliki kualitas 

produk yang baik 

2. Istana Mebel memiliki berbagai 

model perabotan yang menarik 

3. Produk-produk Istana Mebel 

tidak mudah rusak 

4. Produk-produk Istana Mebel 

tahan lama 

5. Istana Mebel mengirimkan 

barang sesuai waktu yang 

dijanjikan 

6. Kualitas produk Istana Mebel 

sesuai dengan harga yang 

ditawarkan 

Garvin dalam 

Kurniawati 

(2014) 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan adalah perasaan 

senang seseorang yang 

muncul karena kinerja 

atau produk yang 

dipersepsikan sesuai 

dengan ekspektasi 

pelanggan (Philip Kotler, 

2009: 139 

Indikator reflektif: 

1. Rasa senang 

berdasarkan 

pengalaman 

2. Pemenuhan 

harapan 

3. Kesesuaian 

persepsi kinerja 

perusahaan 

1. Saya merasa puas akan produk 

yang diberikan Istana Mebel 

2. Produk yang diberikan Istana 

Mebel sesuai harapan saya 

3. Saya merasa senang karena 

produk yang diberikan sesuai 

dengan keinginan saya 

Taylor dan 

Baker (1994, 

dalam Tjandra 

et al., 2016) 

Loyalitas 

Pelanggan 

Loyalitas pelanggan 

adalah kesediaan 

pelanggan agar senantiasa 

memakai produk atau jasa 

perusahaan untuk jangka 

panjang dan 

merekomendasikan 

produk atau jasa tersebut 

kepada teman dan 

rekannya. (Lovelock et al., 

2013) 

Indikator reflektif: 

1. Say positive things 

2. Makes regular 

repeat purchase 

3. Refers other 

4. Demonstrates an 

immunity to the 

pull of the 

competition 

1. Saya akan mengatakan hal-hal 

positif kepada kerabat, 

berdasarkan pengalaman pribadi 

saya 

2. Saya bersedia membeli lagi 

produk-produk di Istana Mebel  

3. Saya akan merekomendasikan 

Istana Mebel kepada orang lain 

4. Saya akan berbelanja di Istana 

Mebel daripada di toko lain 

Zeithaml et al 

(dalam 

Cornelia, 

Veronica, 

Kartika, & 

Kaihatu, 2008) 

Sumber: Diolah (2017) 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. 

Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang akan dibagikan 

kepada sampel pembeli di Istana Mebel Semarang. 
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 Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

(angket) yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kuesioner akan disebar kepada 200 

responden. 

Agar memudahkan proses mengukur dan mengolah data, setiap pernyataan 

dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden diberi bobot penilaian 

berdasarkan skala Likert. Bobot penilaian kuesioner berdasarkan skala Likert adalah 

seperti terlihat pada Tabel 3.2, yaitu: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Pernyataan Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Diolah (2017) 

Peneliti memilih menggunakan skala Likert karena skala Likert merupakan 

bentuk pengukuran yang lazim dipakai dalam penelitian sosial. Selain itu, skala 

Likert memiliki banyak kemudahan, baik bagi peneliti maupun bagi responden 

(Simamora, 2005). Bobot penilaian yang dipilih peneliti adalah satu sampai lima. 

Jumlah bobot memang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Semakin banyak 

pilihannya memang semakin mewakili jawaban responden, namun semakin sulit 

mencari kata-kata yang dapat dipahami secara umum (Simamora, 2005).  

3.5  Teknik Analisis Data  

3.5.1  Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

 Structural Equation Modeling (SEM) merupakan suatu teknik analisis 

multivarian di mana analisis faktor dan analisis jalur digabungkan sehingga peneliti 
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dapat mengestimasi dan menguji secara simultan hubungan antara variabel eksogen 

dan endogen dengan banyak faktor (Ghozali & Latan, 2012).  

 Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang 

melakukan pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel 

independen berganda. Analisis ini melibatkan lebih dari dua variabel (Simamora, 

2005).  

3.5.2 Variabel Terukur dan Variabel Laten 

 Metode PLS-SEM ini memiliki dua jenis variabel yaitu variabel laten dan 

variabel terukur. Variabel laten adalah variabel yang direfleksikan atau dibentuk oleh 

hubungan antar indikator yang diestimasi. Indikator atau parameter yang diestimasi 

biasanya dicerminkan oleh item-item data dalam instrumen penelitian (Abdillah & 

Jogiyanto, 2015:141). Variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat 

diukur secara empiris dan sering disebut dengan indikator. Variabel laten dalam SEM 

pun dibagi menjadi dua, yaitu variabel laten endogen dan variabel laten eksogen.  

3.5.3  Model Analisis PLS-SEM  

Model analisis PLS-SEM terdiri dari model struktural (inner model) dan 

model pengukuran (outer model). Inner model menggambarkan hubungan antar 

variabel laten. Sedangkan outer model menggambarkan hubungan antar variabel laten 

dan variabel indikator (Hair et al, 2016).  
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3.5.3.1 Model Pengukuran (Outer Model) Reflektif  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian 

(kuesioner) mengukur apa yang seharusnya diukur. Ghozali (2009) mengemukakan 

bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen 

penelitian (kuesioner).  

a. Validitas Konverjen 

Uji validitas konverjen dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan 

loading factor (korelasi antara variabel laten dengan indikatornya). Untuk 

nilai loading factor > 0,5 dianggap signifikan secara praktis. Jika nilai loading 

factor > 0,7 , maka dikatakan tinggi (Kwong & Wong, 2013).  

b. Validitas Diskriminan 

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading factor dan 

metode Fornell-Lacker, yaitu dengan membandingkan akar AVE untuk setiap 

variabel laten. Dalam cross loading factor, jika korelasi indikator dengan 

variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi 

indikator tersebut terhadap variabel laten lain, maka variabel laten tersebut 

dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang tinggi. Sedangkan 

menguji menggunakan nilai akar AVE, jika nilai akar AVE lebih besar 

daripada korelasi antar variabel lainnya, maka model pengukuran memiliki 

validitas diskriminan (Kwong & Wong, 2013). 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Uji 

reliabilitas dalam PLS-SEM menggunakan metode Composite Reliability. Nilai 

Composite Reliability harus lebih besar dari 0,7 (Kwong & Wong, 2013).  

3. R-Square 

R-Square digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Semakin tinggi nilai R
2
 berarti semakin baik penelitian tersebut, 

yang berarti perubahan variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen 

dengan baik (Abdillah & Jogiyanto, 2015: 197). 

3.5.3.2 Model Struktural (Inner Model) 

Inner Model dinilai juga menggunakan Q
2
, di mana model memiliki 

predictive relevance jika nilai Q
2
 > 0. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan Q

2
: 

Q
2
 = 1 – (1 – R1

2
) (1 – R2

2
) … (1 – Rp

2
) 

Di mana R1
2
 , R2

2
 , … , Rp

2
 adalah R square variabel endogen dalam model. 

Intepretasi Q
2
 sama dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur (Sugiarto, 

2017). 

3.5.4 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel laten eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

laten endogen. Uji hipotesis didapat melalui bootstrapping. Syarat pengujian yaitu 

nilai t-statistik lebih dari 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05 karena penelitian ini 

menggunakan hipotesis dua sisi (Kwong & Wong, 2013).  


