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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan di Monopole Coffee Lab, maka penelitian ini dirancang 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif karena data yang ada berbentuk angka-angka demikian pula dengan 

hasil penelitiannya. Metode kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan 

data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan menguji hipotesis dan telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 

2014:13-14). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Sugiyono (2014:117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan 

kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini dalam satu bulan 



 17 

terakhir adalah 800 orang pelanggan yaitu semua pelanggan yang telah datang ke  

Monopole Coffee Lab, Surabaya. 

 

1.2.2 Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, sampel dari penelitian ini adalah pelanggan yang 

pernah datang ke kafe Monopole Coffee Lab minimal dua kali. Sampel penelitian 

merupakan jumlah dan karakteristik suatu bagian dari populasi yang ingin diteliti 

(Sugiyono, 2014:118). Sampel dari penelitian ini adalah pelanggan yang pernah 

datang ke Monopole Coffee Lab. Sampel dari penelitian ini adalah pelanggan 

yang pernah berkunjung ke Monopole Coffee Lab minimal dua kali. Selain itu, 

sampel akan diambil dari konsumen yang berusia minimal 15 tahun. 

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling sebagai 

teknik penarikan sampel, dan jenis pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling purposive. Menurut Sugiyono (2014:122), metode nonprobability 

sampling adalah metode penarikan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Purposive sampling merupakan metode penetapan responden 

untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu (Sugiyono, 2014:124). 

Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan pedoman penarikan sampel 

menurut (Sugiyono, 2014:131-132) adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. 
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2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-

swasta), maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 

sepuluh kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara sepuluh sampai dengan 20. 

 

Salah satu rumus yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

bila mengetahui ukuran polusi dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:  

   𝑛 = !
!!!"!

     (3.1) 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian (derajat toleransi) 

 

    𝑛 = !""
!!!""(!,!)!

    (3.2) 

n = 88,8 = 89 (pembulatan) 
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Berdasarkan populasi 800 orang pelanggan, ditetapkan dengan tingkat 

kesalahan sebesar 10% atau 0,1 dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus Slovin, maka jumlah sampel yang diteliti berjumlah 89 responden.   

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014:133) Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan 

pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Dalam 

penelitian ini, instrumen yang akan digunakan adalah membagi kuesioner. 

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah. 

 

1.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti menggunakan skala 

Likert, dikarenakan guna mengukur pendapat dan persepsi dari responden 

pelanggan dalam mengisi kuisioner pada pelanggan kafe Monopole Coffee Lab. 

Peneliti akan membagikan kuesioner dalam empat kategori jawaban sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 
Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian terdapat dua jenis data yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2014:223) sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh 

dari kuisioner yang dilakukan. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2014:223) sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara dari 

orang lain atau lewat dokumen. 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2014:334) menyatakan bahwa:  

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. 
Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang 
tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan 
analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang 
dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa 
diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. 
 

Sugiyono (2014:217) Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden telah terkumpul, dan 

teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab 
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rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, 

maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2013:52), uji validitas yang dilakukan dalam penelitian 

ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Hasil penelitian akan valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid yang artinya instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2014:172-173).  

Berikut adalah hasil uji validitas untuk masing-masing indikator dalam 

kuesioner yang ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 
Indikator Korelasi (r) (Sig.) Keterangan 

X1.1 0,853 0,000 Valid 
X1.2 0,845 0,000 Valid 
X1.3 0,882 0,000 Valid 
X2.1 0,861 0,000 Valid 
X2.2 0,846 0,000 Valid 
X2.3 0,882 0,000 Valid 
X2.4 0,820 0,000 Valid 
Y1.1 0,839 0,000 Valid 
Y1.2 0,838 0,000 Valid 
Y1.3 0,841 0,000 Valid 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 3.2. dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk 

setiap variabel memiliki nilai probabilitas atau sig. 0,00 yang mana lebih kecil 
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daripada nilai α = 0,05 maka setiap indikator dalam penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai indikator penelitian yang valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki pengertian tingkat kepercayaan data yang tinggi 

terjadi jika fakta yang telah dikumpulkan tidak berubah apabila dilakukan 

pengamatan secara berulang-ulang. Reliabilitas sebenarnya merupakan indikator 

dari variabel. Menurut Ghozali (2013:47), suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas kuesioner dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi interval dengan menghitung 

koefisien Cronbach’s Alpha, yang diolah dengan komputer program SPSS 22. 

Menurut Ghozali (2013:48), intstrumen dikatakan reliabel jika koefisien 

Cronbach’s Alpha > 0,6. 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dalam 

kuesioner yang ditampilkan pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Indikator Cronbach Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

Citra Merek X1.1 0,843 0,845 Reliabel 
 X1.2 0,770 

X1.3 0,732 
Kepuasan 
Pelanggan 

X2.1  0,904 0,923 Reliabel 
 X2.2 0,898 

X2.3 0,889 
X2.4 0,906 

Loyalitas 
Pelanggan 

Y1.1 0,795 0,820 Reliabel 
 Y1.2 0,687 

Y1.3 0,775 
Sumber: Data Diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas untuk setiap 

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0,6, artinya seluruh variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel yang reliabel. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Karena penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu 

variabel dependen, maka metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil analisis regresi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut Sigilipu (2013) Uji asumsi normalitas digunakan untuk menguji 

sebuah model yang ada pada regresi, variabel independen dan dependen 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. 

2. Uji Heterokedastisitas  

Menurut Sigilipu (2013) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu. 

3. Uji Multikolinieritas 

Menurut Sigilipu (2013) adanya gejala korelasi antara variabel independen 

yang dapat dideteksi pada model regresi apabila pada variabel terdapat 

variasi bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain. 
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4. Uji Autokorelasi 

Prayitno (2012:84) autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara 

residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain. Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat 

korelasi antara residual pada t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Pengujiannya menggunakan metode Durbin Watson (DW) dengan 

ketentuan apabila nilainya < 1,10 atau > 2,90 maka terdapat autokorelasi, 

jika nilainya 1,10 - 1,54 atau 2,47 - 2,90 maka tidak ada kesimpulan. 

Autokorelasi tidak ada apabila nilainya berkisar antara 1,55 - 2,46. 

 

3.5.4 Koefisien Regresi  dan Determinasi 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sunyoto (2012:192) menyatakan bahwa dalam regresi berganda variabel 

tergantung dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas, disamping itu 

juga terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti (e). Persamaan 

regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

LY=a+b1CM1+b2KP2+ei       (3.3) 
 

Keterangan: 

a  = Konstanta 

CM  = Citra Merek 

KP  = Kepuasan Pelanggan 

LY  = Loyalitas Pelanggan 
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b1  = Koefisien regresi untuk citra merek 

b2  = Koefisien regresi untuk kepuasan pelanggan 

ei  = Nilai residu 

 

2. Uji-t 

Kuncoro (2013:244) uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi terikat. 

Apabila signifikan t hitung < 0,05 maka H1 diterima. 

 

3. Uji F 

Menurut Tomida (2016) uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah 

variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). 

Terdapat dua cara pengujian, pertama dengan membandingkan besarnya F 

penelitian dengan F tabel dan cara kedua adalah dengan cara 

membandingkan angka taraf signifikan (sig) hasil perhitungan dengan 

taraf signifikansi. Apabila signifikansi F hitung < 0,05 maka H1 diterima. 

 

4. Koefisien Determinasi Berganda (R2) 

Menurut Suhartono (2014:315), penggunaan koefisien determinasi R2 

yaitu mengetahui kekuatan hubungan antara X dan Y. koefisien ini 

mengukur persentase dari total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh 

variase X. R2 berkisar antara nilai nol yaitu tidak ada perubahan dalam Y. 



 26 

Sedangkan nilai satu menunjukkan bahwa semua variasi dijelaskan oleh 

X. 


