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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena jenis 

penelitian tersebut sistematis dan terstruktur dengan jelas. Menurut Sugiyono 

(2015:14), menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel yang pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

3.1.1 Populasi 

Arikunto (2013:173) menyatakan bahwa populasi adalah subjek penelitian 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, populasi merupakan kumpulan dari individu 

digunakan sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang telah menggunakan jasa dari PT. Anugrah Cahya Sejahtera. Dalam 

penelitian ini terdapat 50 populasi.  

3.1.2 Sampel 

 Sugiyono (2014:81) menyatakan bahwa sampel merupakan karakteristik 

dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel dari penelitan ini adalah 

lebih dari satu kali menggunakan jasa dari PT. Anugrah Cahya Sejahtera. Semua 
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elemen populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih lebih dari satu kali 

sebagai sampel. Dalam penelitian ini terdapat 30 sampel.   

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Pengumpulan Data 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam data ini 

menggunakan data primer yang berarti, peneliti mengumpulkan data kuisioner 

tersebut sendiri dan langsung dari sumber. Data yang dikumpulkan berupa hasil 

survei berdasarkan kuisioner yang disebarkan kepada konsumen yang telah 

memakai jasa PT. Anugrah Cahya Sejahtera.  

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuisioner dengan beberapa alternatif jawaban berupa Skala Likert. Dalam Skala 

Likert terdapat 5 skor pernyataan, angka 1 menunjukan jenjang jawaban terendah 

dan angka 5 menunjukan jenjang jawaban tertinggi. Penliaiannya adalah sebagai 

berikut: Sangat Tidak Setuju (STS)=1, Tidak Setuju (TS)=2, Netral (N)=3, Setuju 

(S)=4, dan Sangat Setuju (SS)=5. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2016) definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel  

VARIABEL 
DEFINISI OPERASIONAL 

VARIABEL 
INDIKATOR VARIABEL 
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Kualitas Layanan 

(X1) 

Kualitas layanan adalah perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas apa 

yang mereka terima atau peroleh. 

(Mauludin,2013:47) 

1. Tangibles 

2. Reliability 
3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empathy 
Zeithaml, et al (1985) dalam Yamit ( 2013:10) 

Brand Image  

 (X2) 

Brand image adalah serangkaian sifat seperti 

ide, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan 

fitur yang membuat sesuatu menjadi unik.  

(Hasan,2013:210) 

1. Recognition 

2. Reputation  

3. Affinity 
4. Domain 

Ananda (2014:10) 

Loyalitas Konsumen  

(Y) 

Loyalitas konsumen adalah komtmen yang 

dimiliki pelanggan terhadap suatu merek, 

berdasarkan sikap yang sangat positif dan 

tercemin dalam pembelian ulang yang 

konsisten.  

Morais (2005) dalam Sangadji dan Sopiah 

(2013:104) 

1. Pembelian ulang 
2. Rasa suka yang besar pada merek 

3. Ketetapan pada merek 

4. Keyakinan bahwa merek tertentu merek yang 
baik 

5. Perekomendasian merek kepada orang lain 

Tjiptono (2006) dalam Sangadji dan Sopiah (2013) 

 

Sumber : data diolah 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan sejauh mana akurasi suatu tes dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya (Azwar,2014). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

pearson correlation untuk menguji validitas. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka 

dinyatakan valid.  

3.4.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2013:47). 

Peneliti menggunakan croncbach alpha, dengan pengukuran dikatakan reliabel 

apabila cronbach alpha > 0,6.  
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3.5 Uji Asumsi Klasik  

3.5.1 Uji Normalitas 

 Priyatno (2014:94) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah distribusi residual berdistribusi normal atau tidak. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov, yaitu residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

3.5.2 Uji Multikolinearitas  

 Sudarmanto (2013:224) menyatakan bahwa uji multikolinearitas digunakan 

untuk menguji ada tidaknya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu 

dengan lainnya. Penelitian ini menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Menurut Ghozali (2013:106) menyatakan bahwa nilai VIF yang lebih dari 10 maka 

variabel bebas terjadi multikolinearitas.  

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan peneliti adalah uji 

Glejser. Jika nilai sig pada uji Glejser untuk setiap variabel bebas < 0,05 maka 

terjadi heteroskedastisitas atau disebut residual tidak sama. Jika nilai sig pada uji 

Glejser untuk setiap variabel bebas > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

atau disebut varians residual yang sama.  
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3.5.4 Uji Linieritas  

 Ghozali (2016:159) menyatakan bahwa uji linieritas digunakan untuk 

melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah 

fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, 

kuadrat, atau kubik. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linier antara 

variabel dependen dan variabel independen.    

1. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel bebas kualitas 

layanan (X1) dan brand image (X2) dengan variabel terikat loyalitas 

konsumen (Y) adalah linear. 

2. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hubungan antara variabel bebas kualitas 

layanan (X1) dan brand image (X2) dengan variabel terikat loyalitas 

konsumen (Y) adalah tidak linear. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

 Sugiyono (2013:277) menyatakan bahwa analisis regresi berganda 

digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana naik 

maupun turunnya variabel dependen. Bila terdapat dua atau lebih variabel 

independen sebai faktor prediktor dimanipulasinya. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan : 

Y = variabel terkait (loyalitas konsumen) α = konstanta 
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β1 = koefisien regresi kualitas layanan β2 = koefisien regresi brand image 

X1 = kualitas layanan    X2 = brand image 

ε = error atau residual  

3.6.2 Uji Signifikansi Good Fitness of Model (Uji F)  

 Ghozali (2013:98) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan bahwa apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.  

1. Jika nilai sig uji F < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kualitas 

layanan (X1), variabel bebas brand image (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat loyalitas layanan (Y). 

2. Jika nilai sig uji F > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kualitas 

layanan (X1), variabel bebas brand image (X2) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat loyalitas layanan (Y). 

3.6.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

 Ghozali (2013:98) menyatakan bahwa uji statistik t menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi independen.  

1. Jika nilai signifikan hasil t hitung < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas kualitas layanan (X1), variabel bebas brand image (X2) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat loyalitas layanan (Y). 
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2. Jika nilai signifikan hasil t hitung < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas kualitas layanan (X1), variabel bebas brand image (X2) secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat loyalitas layanan (Y). 

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Analisis korelasi (R) digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi linier 

antar dua variabel. Menurut Ghozali (2016:98) koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel independen.  

1. Jika hasil R mendekati angka nol (0), maka hubungan variabel bebas 

kualitas layananan (X1) dan brand image (X2) semakin lemahterhadap 

variabel terikat loyalitas konsumen (Y) .  

2. Jika hasil R mendekati angka satu, maka pengaruh variabel bebas kualitas 

layanan (X1) dan brand image (X2) terhadap variabel terikat loyalitas 

konsumen (Y) semakin kuat.  

3. Jika nilai R2 = angka satu, maka hubungan antara variabel bebas kualitas 

layanan (X1) dan brand image (X2) dengan variabel terikat loyalitas 

konsumen (Y). 

4. Jika nilai R2 = angka nol (0), maka tidak ada hubungan antara variabel bebas 

kualitas layanan (X1) dan brand image (X2) dengan variabel terikat loyalitas 

konsumen (Y).  

 


