
18 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kausal yaitu suatu 

teknik penelitian yang bersifat sebab akibat, dimana ada variabel yang 

mempengaruhi yaitu variabel independen, dan variabel yang dipengaruhi yaitu 

variabel dependen (Sugiyono, 2010:224). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan House Of Doll. Sampel 

diambil menggunakan sampel jenuh yang mengambil keseluruhan anggota 

populasi yaitu pelanggan House of Doll pada tahun 2012 sebanyak 40 orang. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Data yang diambil berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan terkait dengan 

promosi, brand image, dan loyalitas konsumen. Tujuan penyebaran kuesioner 

adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden. 

Kuesioner digunakan karena ingin memperoleh data spesifik yang tidak dapat 

diperoleh dari dokumentasi data yang sudah ada, yang berguna sebagai bahan 

untuk memperoleh jawaban sesuai dengan tujuan penelitian. 
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3.4. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

operasional 
Indikator Item  

Promosi  
(X1) 

 
 
 
 

Kampanye 
pemasaran yang 
dirancang untuk 
menstimulasi 
pembelian yang 
lebih cepat atau 
lebih besar atas 
produk atau jasa 
tertentu oleh 
konsumen 
(Kotler dan 
Keller, 
2009:219). 
 
 

1. Periklanan 
(advertising) 
 
 
 
 

2. Penjualan pribadi 
(personal selling)  
 
 
 
 
 
 

3. Publisitas 
(publicity) 
 
 
 
 
 
 

4. Promosi penjualan 
(sales promotion)  
 
 
 
 

5. Pemasaran 
langsung (direct 
marketing) 
 (Kotler dalam 
Widagdo (2011:3) 

a. Iklan HOD tersebar 
di banyak Media 
Sosial (bbm, 
facebook, YM). 

b. Brosur HOD 
menarik. 

c. HOD melakukan 
penawaran secara 
personal kepada 
konsumen. 

d. Informasi dan 
penjelasan yang 
diberikan HOD 
menarik. 

e. HOD selalu 
membangun 
hubungan baik 
dengan konsumen. 

f. Mempublikasikan 
produk HOD 
kedalam media 
cetak. 

g. HOD menawarkan 
buy 1 get 1 free. 

h. Diskon dan 
potongan harga 
yang diberikan  
HOD menarik. 

i. HOD langsung 
memasarkan 
produk kepada 
teman, keluarga 
maupun kolega. 

j. Terjalin interaksi 
langsung antara 
perusahaan dan 
pembeli. 
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Variabel 
Definisi 

operasional 
Indikator Item  

Brand 
Image  
 (X2) 

 

Penglihatan dan 
kepercayaan 
yang terpendam 
di benak 
konsumen, 
sebagai 
cerminan 
asosiasi yang 
tertahan di 
ingatan 
konsumen 
(Kotler, 
2009:266). 
 

1. Atribut 
 
 
 
 
 

2. Manfaat 
 
 
 
 

3. Evaluasi 
keseluruhan 

(Shimp dalam Rizan 
dkk, 2012:5) 

 

a. Harga yang 
ditawarkan sesuai 
dengan kualitas. 

b. Boneka HOD 
memiliki beberapa 
ukuran bervariasi. 

c. Boneka HOD tahan 
lama. 

d. Boneka HOD dapat 
disimpan bertahun-
tahun. 

e. Boneka HOD 
berkualitas. 

f. Puas dengan 
boneka HOD. 

 
 

Loyalitas 
konsumen 

 (Y) 

Komitmen yang 
dipegang kuat 
untuk membeli 
kembali atau 
berlangganan 
pada produk 
atau  jasa 
tertentu di masa 
depan meskipun 
ada pengaruh 
situasi dan 
usaha 
pemasaran yang 
berpotensi 
menyebabkan 
peralihan 
perilaku (Kotler 
dan Keller, 
2012:149). 

1. Melakukan 
pembelian 
berulang secara 
teratur 
 

2. Membeli antar lini 
produk dan jasa 

 
3. Merefensiasikan 

kepada orang lain 
 
 
 
4. Menunjukkan 

kekebalan terhadap 
daya tarik pesaing 

(Amanah, 2011:229) 
 

 

a. Saya akan terus 
melakukan 
pembelian pada 
House of Doll saat 
membutuhkan. 

b. Saya akan membeli 
produk House of 
Doll lainnya. 

c. Saya akan 
mereferensikan ke 
orang lain untuk 
membeli boneka 
House of Doll. 

d. Lebih tertarik 
membeli boneka 
House of Doll 
daripada lainnya. 

 

Skala pengukuran variabel penelitian ini menggunakan skala Likert sesuai 

teori Oei (2010:87), adalah 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= cukup 

setuju, 4= setuju, 5= sangat setuju.  
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3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan sebuah alat ukur yang 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Ghozali (2009: 42) menjelaskan bahwa 

instrumen pengukuran akan dianggap valid apabila koefisien korelasi (r) memiliki 

nilai sig < 0,05. 

Uji reliabilitas adalah sebuah alat ukur yang digunakan konsisten dan 

dapat memberikan informasi yang tetap apabila digunakan secara berulang. 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas akan menggunakan Cronbach Alpha. 

Jika nilai Cronbach Alpha > 60% maka pertanyaan/ indikator dikatakan reliabel 

(Ghozali, 2009:42). 

 

3.6. Analisis Data 

1. Multiple Regression Analysis 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. 

Regresi linear berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua 

atau lebih (Sugiyono, 2010:277). Adapun formulasi regresi berganda adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε 

Dimana: 

Y   : Loyalitas konsumen 

α      : Konstanta 

β1, β2   : Koefisien regresi 

X1   : Promosi 

X2   : Brand image 

ε  : Residual 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). 

1) Merumuskan hipotesis.  

H0 :  Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel terikat 

H1 :  Seluruh variabel berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat 

2) Menetapkan besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

3) Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a) Jika nilai signifikansi > dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b) Jika nilai signifikansi < dari pada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah dalam uji t 

sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 :  Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel terikat 

H1 :  Variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. 
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b. Menetapkan besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

c. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a) Jika nilai signifikansi > dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.  

b) Jika nilai signifikansi < dari pada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien korelasi berganda (R) adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yang bernilai diantara 0-1. Apabila R 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa memiliki hubungan yang sangat erat, 

dan sebaliknya. 

Tabel 3.2 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat kuat
Sumber: Sugiyono (2012) 

 

Koefisien determinasi (R²) menurut Kuncoro (2009:240), adalah 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat.  

4. Korelasi Parsial   

Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud 

mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan 

dependen, yang salah satu variabel independennya dibuat tetap/dikendalikan 

(Sugiyono, 2010:235). 
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5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji 

normalitas digunakan uji Kolmogorov-Smirnoff dengan ketentuan jika nilai 

signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka 

residual berdistribusi normal (Ghozali, 2011:163). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Batasan nilai maksimum VIF yang biasa digunakan untuk 

menjustifikasi adanya kolineritas adalah 10 (Ghozali, 2011:105). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011:110). Uji yang digunakan 

adalah Durbin Watson (DW test) dengan beberapa kriteria menurut Wijaya 

(2010:55) sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Durbin Watson 

Durbin Watson Kesimpulan 
<1,10 Ada autokorelasi 

1,10-1,54 Tanpa kesimpulan 
1,55 -2,46 Tidak ada autokorelasi 
2,47 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

>2,91 Ada Autokorelasi 
Sumber: (Wijaya, 2010:55 ) 
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d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pendeteksian adanya heteroskedastisitas 

menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan variabel bebas 

(independen) dengan absolut residual. Jika nilai probabilitas signifikansi 

masing-masing variabel bebas diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak 

terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2011:129). 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model regresi  

yang digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2011:166), dalam hal ini 

mengartikan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini 

menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikan 0,05. Pada tabel 

ANOVA, bila didapatkan nilai signifikansi pada Liniearity sebesar 0,000 

(signifikansi kurang dari 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel terdapat hubungan yang linier. 


