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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. 

Penelitian korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada  

suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2011). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel bebas yaitu harga dan brand image serta satu variabel 

terkait yaitu kesetiaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara harga dan brand image dengan kesetiaan konsumen Ice Jelly 

Crystal Express. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian  

Menurut Arikunto (2013:173) populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang 

sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh 

individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Sedangkan Sugiyono 

(2013:117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah seluruh konsumen Ice Jelly Crystal Express di Semarang satu 

bulan terakhir yang berjumlah 1.000 orang. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Arikunto (2013:174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

pernah membeli produk Ice Jelly Crystal Express minimal dua kali dan berusia 17 

tahun ke atas. Karakteristik tersebut dibuat agar data yang diperoleh nantinya lebih 

kredibel. 

 

3.2.3  Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling dengan jenis purposive sampling. Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan  yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:95). Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 
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Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus menurut 

Sugiyono (2012:126) sebagai berikut:  

 

 

 

                                                                                                                            (3.1) 

  

 

 

Rumus 3.1 

Sumber: Sugiyono (2012:126) 

Keterangan: 

s  = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

λ2 = Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10% 

d = 0.05 

P = Q = 0.5 

Dari rumus tersebut, dihasilkan perhitungan sebagai berikut: 

s =          λ 2. N.P.Q  

         d2(N-1)+ λ 2. PQ 

s =       12. 1000 . 0,5 . 0,5 

       0,052 (1000-1)+ 1.0,25 

s =       250 

         2,7475 

s = 90,991 yang dibulatkan menjadi 91 orang. 

Rumus 3.2 Perhitungan Penentuan Sampel 

Dari perhitungan tersebut, maka sampel pada penelitian ini adalah 91 orang. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan 

kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadinya (Sugiyono, 2012:199). 

Instrumen penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akan diolah. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket 

dengan skala Likert. Skala akan dinilai dari derajat persetujuan, angka satu yaitu 

sangat tidak setuju, dua yaitu tidak setuju, tiga yaitu cukup, empat yaitu setuju, 

angka lima yaitu sangat setuju. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner 

berdasarkan kondisi yang dialaminya sendiri. 

 

3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi ganda dan 

korelasi parsial. Korelasi ganda menyatakan hubungan antara beberapa variabel 

bebas dan variabel terikat secara bersama-sama, sedangkan korelasi parsial 

menyatakan hubungan variabel terikat dengan satu variabel bebas jika variabel 

bebas lainnya dianggap konstan atau tetap (Nawari, 2010).    

Uji korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara 

harga dan brand image secara bersama-sama dengan kesetiaan konsumen Ice Jelly 



22 

 

Crystal Express. Uji korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan 

pengaruh antara harga dengan kesetiaan konsumen dengan mengendalikan brand 

image, serta untuk mengetahui hubungan antara brand image dengan kesetiaan 

konsumen dengan mengendalikan harga.   

Sebelum melakukan uji korelasi ganda dan uji korelasi parsial, peneliti 

melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi 

data yang telah dihimpun termasuk distribusi normal atau tidak (Santoso, 2010). 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One-sample Kolmogrov-Sminorv 

Test. Data dikatakan normal apabila memenuhi nilai signifikansi  ≥ 0,05. 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat ketepatan/keakuratan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi pengukurannya (Azwar, 2012:110). Alat ukur dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya dan 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran 

tersebut.   

Uji validitas isi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor aitem dan skor total aitem dari masing-masing skala. Uji 

validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. 

Suatu aitem dikatakan valid jika memenuhi kriteria nilai signifikansi ≥ 0,3 (Azwar, 

2012:110). Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh aitem kuesioner 

penelitian ini valid. 
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Tabel 3.1 Uji Validitas Variabel Harga, Brand Image, Kesetiaan Konsumen 

Variabel Indikator 
pearson 

correlation 

Sig 
Kesimpulan 

Harga (X1) 

Harga Ice Jelly Crystal Express 

sesuai dengan harapan saya 

(X1.1) 

0,671 0,000 Valid 

Harga Ice Jelly Crystal Express  

terjangkau (X1.2) 

0,718 0,000 Valid 

Harga Ice Jelly Crystal Express 

terlalu mahal dibandingkan es 

jelly kristal lainnya (X1.3) 

 

0,732 0,000 Valid 

Harga Ice Jelly Crystal Express 

mendorong kemauan saya untuk 

membeli (X1.4) 

 

0,642 0,000 Valid 

Harga Ice Jelly Crystal Express 

sesuai dengan kualitas dan 

rasanya (X1.5) 

0,697 0,000 Valid 

Saya membeli Ice Jelly Crystal 

Express Semarang hanya 

berdasarkan harganya (X1.6) 

 

0,709 0,000 Valid 

Brand Image 

(X2) 

Saya selalu teringat Ice Jelly 

Crystal Express apabila ingin 

membeli es jelly kristal (X2.1) 

0,816 0,000 Valid 

Ice Jelly Crystal Express adalah 

merek yang terkenal (X2.2) 

0,861 0,000 Valid 

Es jelly kristal favorit saya 

adalah Ice Jelly Crystal Express 

(X2.3) 

0,798 0,000 Valid 

Ice Jelly Crystal Express selalu 

menyajikan produk yang 

berkualitas (X2.4) 

0,824 0,000 Valid 

Kesetiaan 

Konsumen 

(Y) 

Saya akan melakukan pembelian 

ulang produk Ice Jelly Crystal 

Express (Y1) 

0,843 0,000 Valid 

Saya selalu menyarankan untuk 

membeli Ice Jelly Crystal 

Express pada keluarga dan 

kerabat saya (Y2) 

0,819 0,000 Valid 

Ice Jelly Crystal Express 

menjadi pilihan pertama saya 

jika ingin membeli es jelly (Y3) 

0,839 0,000 Valid 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 3.1. 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 adalah sejauh mana  hasil dari suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2012:118). Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini cukup reliabel. Skala variabel harga memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,767, skala variabel brand image memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,842, dan skala variabel kesetiaan konsumen memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,780. Azwar (2012:120) menyatakan suatu skala dapat dikatakan 

reliabel jika memiliki Cronbach’s Alpha ≥ 0,7. Tabel 3.2 di bawah ini menunjukkan 

bahwa aitem variabel harga, brand image, dan kesetiaan konsumen memilki nilai 

reliabilitas yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Uji Realibitas Variabel Penelitian 

Variabel Aitem Cronbach 

Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Harga X1.1 0,748 0,767 Reliabel 

X1.2 0,722 
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X1.3 0,715 

X1.4 0,741 

X1.5 0,723 

X1.6 0,749 

Brand Image X2.1 0,671 0,835 Reliabel 

X2.2 0,747 

X2.3 0,627 

X2.4 0,666 

Kesetiaan 

Konsumen 

Y1.1 0,670 0,780 Reliabel 

Y1.2 0,736 

Y1.3 0,701 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 3.2. dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas untuk setiap 

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0,7, artinya seluruh variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel yang reliabel. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data yang telah 

dihimpun termasuk distribusi normal atau tidak (Santoso, 2010). Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan One-sample Kolmogrov-

Sminorv Test. Data dikatakan normal apabila memenuhi nilai signifikansi ≥ 

0,05. 

2. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode 

Viable Inflation Factor (VIF). Dengan ketentuan jika VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas, sedangkan jika VIF ≥ 10 maka terjadi 

multikolinearitas (Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:11). 

3. Menurut Priyatno (2014:165), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regeresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu observasi yang satu dengan observasi lainnya, pengujian 
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dilakukan dengan uji glesjer. Ketentuan yang berlaku adalah jika nilai 

signifikansi uji-t (dalam uji glesjer) > tingkat signifikansi (0,05), maka 

varian residual bersifat sama (homokedastisitas). 

4. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat error dalam 

kolerasi antar variabel atau tidak.. Pengujian autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson dengan syarat:  

Tabel 3.3 Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Priyatno (2014) 

 

3.5.4 Uji Korelasi Regresi 

1. Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji-F)  digunakan dalam 

menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat. Jika Uji-F dengan nilai signifikansi ≤ 0,05, maka 

variabel-variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat (Priyatno, 2014:157). 

Nilai hitung Keputusan 

d > dL Autokorelasi positif. 

d > 4-dL Autokorelasi negatif. 

dU < d < 4-dU Tidak terjadi autokorelasi. 

dL ≤ d ≤ dU Pengujian tidak meyakinkan 
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2. Uji signifikansi parsial (Uji-t) digunakan dalam menguji pengaruh masing-

masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jika Uji-t  

dengan nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel bebas memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap variabel terikat (Priyatno, 2014:161). 

3. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Priyatno (2014:155) menyatakan bahwa R adalah kolerasi berganda yaitu 

kolerasi antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai R ini berkisaran pada nol sampai satu, jika 

mendekati satu maka hubungan antar variabel semakin erat dan jika 

mendekati nol maka hubungan antar variabel semakin lemah. Sedangkan R² 

digunakan untuk menujukan koefisien determinasi, angka ini akan diubah 

ke bentuk persen yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014:156). 

 


