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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah kelompok elemen lengkap, yang biasanya berupa orang, 

objek, transaksi atau kejadian yang dipelajari atau dijadikan objek penelitian 

(Kuncoro 2009:118). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 

konsumen yang pernah mengunjungi website, blackberry messenger, instagram. 

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini merupakan populasi dengan 

jumlah sebesar 216 didapatkan dari total jumlah customer La Fame Shop dari 

bulan Januari hingga bulan Mei. 

 Sampel menurut Sugiyono ( 2011:82 ) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilikin oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Teknik 

pengambilan sempel dalam penelitian ini adalah nonprobabilitas – purposive 

sampling yaitu konsumen yang melakukan pembelian minimal 2 kali. 

 Ukuran sampel ini yaitu dengan menggunakan metode sample size yaitu 

dengan menggunakan rumus Slovin, dimana peneliti menetapkan kesalahan (e) = 

10% yang dihitung sebagai berikut : 

 

 n  =   N  n  =         216           n = 68 

          1 +  N(e)²                  1+216(0,1)² 
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Yang mana : 

 n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, e = persen kelonggaran ketidak 

telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir. 

 Jadi, sample yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 68 orang 

berdasarkan pada perhitungan slovin dengan nilai kesalahan sebesar 10%. 

3.2  Metode pengumpulan data 

 3.2.1  Survei 

 Survei yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2011), angket atau kuesioner adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna. Jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner 

tertutup dengan skala Likert, penelitian menggunakan Skala Likert 5 poin, yaitu: 

a. Skor 5 untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS) 

b. Skor 4 untuk jawaban pernyataan Setuju (S) 

c. Skor 3 untuk jawaban pernyataan Cukup Setuju (CS) 

d. Skor 2 untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1 untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

3.3  Definisi operasional  

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Customer Relationship 

Management (x1) sedangkan variabel terikatnya adalah loyalitas pelanggan (Y). 

Deskripsi dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Customer Relationship Management 
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Menurut McLeod dalam Bhaskara (2014) Customer Relationship 

Management merupakan strategi yang baik untuk tetap dapat menjalin 

hubungan dengan pelanggan yang sudah ada sebelumnya, karena dapat 

menekan pengeluaran yang berlebih dan tidak dibutuhkan, serta dapat 

menarik pelanggan yang baru. Oleh sebab itu, usaha untuk memahami dan 

mengerti kebutuhan – kebutuhan para pelanggan sangat dibutuhkan untuk 

menjaga kepercayaan pelanggan dan meningkatkan nilai loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan. Indikator CRM meliputi : 

1) Continuity Marketing 

2) One-to-one marketing 

3) Partnering program 

b. Loyalitas pelanggan 

Menurut Griffin, Pelanggan yang loyal adalah mereka yang membeli 

secara teratur atau ada kondisi yang mengharuskan pelanggan untuk 

membeli setidaknya dua kali dalam interval waktu tertentu. 

Indikator Loyalitas pelanggan menurut Amanah (2011:299) adalah : 

1) Pembelian produk kembali dalam periode waktu tertentu. 

2) Membeli lebih dari satu jenis produk. 

3) Merefensikan kepada orang lain. 

4) Tidak mudah tertarik dengan produk pesaing. 

3.4 Uji validitas dan Reliabilitas 

 Validitas berkaitan dengan “ ketepatan “ dengan alat ukur. Instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dengan tepat mengukur apa yang 
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hendak diukur (Kuncoro 2010 :172). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan 

skor totalnya dan dengan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar α=5% atau 

0,05. Jika nilai signifikansi yang diperoleh dari tiap indikator < 0,05 maka 

dinyatakan valid ( Sugiyono:2011). 

 Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dinyatakan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha, yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di 

antara pernyataan dalam kuesioner. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,6 (Sunyoto,2009). 

3.5  Analisis Data 

3.5.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data regresi 

linier berganda untuk mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antara 

variabel CRM dan Satisfaction Customer terhadap keputusan pembelian. Hasil 

dari regresi ini berupa koefisien yang dipilih dengan cara melakukan prediksi nilai 

variabel dependen dengan suatu persamaan di bawah ini.  

Y = β0 + β1x1 +β2x2 +β3x3 +ε 

Keterangan :  

 Y          =  Loyalitas pelangganβ0       =   Konstanta 

β 1        =  Koefisien Regresi                       x1=   Continuity Marketing 

β 2      =  Koefisien Regresi                         x2        =   One – to – one Marketing                 

β 3       =  Koefisien Regresi                        x3        =   Partnering Program                

ε        =  Residual 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan 

keputusan dapat dibuat, yaitu untuk menolak atau menerima hipotesis. Dalam 

analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria yaitu uji t dan uji koefisien determinasi ( 

Kuncoro 2009:238 ) 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat dengan 

variabel bebas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistic F dengan 

level of significant (  sebesar 0,05. Jika hasil dari uji F dengan nilai signifikansi 

< 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Uji statistik t ( Uji individual / parsial ) 

Uji t merupakan pengujian secara parsial untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

digunakan uji statistik t dengan level of significant sebesar 0,05. Hipotesis untuk 

penelitian ini adalah : 

a. Ho : βі = 0 

Artinya variabel CRM ( x ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel loyalitas pelanggan ( Y ) 
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b. H1 : βі ≠ 0 

Artinya variabel CRM ( x ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalias pelanggan (Y). 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi pada uji t 

dengan level of significant. Apabila nilai signifikansinya (t hitung) lebih besar 

daripada tingkat keyakinan ( α = 0,05 ) , maka Ho diterima, artinya variabel CRM 

( x1 ) tidak mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan ( Y ). Sebaliknya 

jika signifikansinya lebih rendah daripada tingkat keyakinan ( α = 0,05 ), maka Ho 

ditolak artinya variabel CRM ( x ) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

(Y). ( Sunyoto, 2009:13 ). 

1) Koefisisien Determinasi ( R² ) dan Koefisien Korelasi ( R ) 

Koefisien determinasi ( R² ) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel – variabel terikat. Nilai R² berada diantara nol ( 0 ) 

dan satu ( 1 ), sedangkan R berada diantara -1 sampai dengan 1. Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel – variabel terikat. Sedangkan koefisien korelasi ( R ) digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel 

terikat (Kuncoro, 2009:240).  
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas 

Untuk mengetahui model regresi tersebut memiliki distribusi normal atau 

tidak dengan cara menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Menurut Sugiyono 

(2012 : 36), “suatu distribusi dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih dari 5% 

maka H0 ditolak artinya distribusi dinyatakan normal.” 

2) Uji multikolinearitas 

Dalam regresi, asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada korelasi 

antara variabel bebas.Jika terjadi korelasi, maka matriks yang terbentuk tidak 

orthogonal atau terjadi kemiripan yang menyebabkan kesulitan untuk membuat 

kesimpulan dari masing–masing koefisien regresi.Tujuan dari uji multikolinearitas 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel 

bebas dalam penelitian ini.VIF (Variance Inflation Factor) dapat digunakan untuk 

melakukan uji multikolinearitas.Jika nilai VIF dibawah 10, maka Ho diterima dan 

H1 ditolak, yang berarti tidak ada multikolinearitas atau hubungan yang kuat 

antara variabel bebasnya.  

3) Uji heterokedastisitas 

Tujuan dilakukanya uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat ketidaksamaan varian dalam residual. Apabila model regresi 

memiliki variasi yang tidak konstan disekitar garis regresi, maka akan terjadi 

heteroskedasitas. Uji ini dapat dilakukan menggunakan uji glesjer.Uji glesjer ini 

dapat dilakukan dengan cara meregresikan variabel dengan absolute residualnya 
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sebagai variabel terikat. Hasil dari uji t dengan signifikan setiap variabel bebas 

<0,05 berarti terdapat heterokedasitas. 

4) Uji autokorelasi  

Uji yang harus dipenuhi dalam regresi adalah tidak terjadinya 

autokorelasi yang dapat menyebabkan masalah koefisien regresi pada saat uji 

hipotesis dilakukan.Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson. Uji Durbin-Watsonmemiliki ketentuan : 

1. Jika nilaiDurbin-Watson<1,10 = terdapat autokorelasi 

2. Jika nilai Durbin-Watson 1,10 – 1,54 = tidak ada kesimpulan 

3. Jika nilai Durbin-Watson 1,55 – 2,46 = tidak ada autokorelasi 

4. Jika nilai Durbin-Watson 2,47 – 2,90 = tidak ada kesimpulan 

5. Jika nilai Durbin-Watson> 2,90 = terdapat autokorelasi 

Hipotesis uji Durbin-Watson : 

1. H0 : p =0 (tidak terjadi autokorelasi) 

2. H1 : p ≠0(terdapat autokorelasi) 

5) Uji Linearitas 

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang bersifat 

linier antara variabel dependen dengan sekelompok variabel independen (Santoso, 

2010:203). Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut digunakan 

test of linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear apabila nilai sig <0,05. 

 

 


