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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analasis ada bersifat kuantitatif dan statistic, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunitas merek dan 

kepuasan merek, sementara itu variabel terkaitnya adalah loyalitas merek. 

4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan pada pemakai motor Harley Davidson yang 

berlokasi di Surabaya. Tahapan dan waktu pelaksanaan penelitian ini 

direncanakan sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 4.1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No. Tahapan Kegiatan 
Januari 

2016 

Februari 

2016 

Maret 

2016 

April 

2016 

  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Penyusunan Proposal √ √ √ √ √          

2 Sidang Proposal + Revisi     √ √         

3 Pengumpulan Data     √ √ √ √       

4 Pengolahan Data        √ √ √     
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5 Seminar Hasil          √ √    

6 Penyusunan Laporan 

Akhir 

          √ √   

7 Sidang Akhir + Revisi            √ √ √

Sumber: Data Diolah, 2016 

 

4.3. Motode Pengambilan Sampel 

4.3.1.  Popupasi 

 Menurut Kuncoro (2013:118) pengertian populasi adalah kelompok 

elemen lengkap, yang biasanya dapat berupa orang atau objek yang akan kita 

gunakan untuk mempelajarinya dan menjadi objek penelitian. Pengendara Harley 

Davidson di Surabaya cukup banyak, namun dikarenakan peneliti hanya lebih 

banyak melakukan kontak secara langsung di beberapa komunitas yang dekat 

dengan peneliti sebanyak 45 pengendara. 

 
Tabel 4.2. Populasi Penelitian 

No. Nama Komunitas Jumlah Komunitas Sampel 

1 Knight Rider 10 9 

2 MOS 20 18 

3 HDCI 20 18 

Total 50 45 

Sumber: Data Diolah, 2016 

 

4.3.2.  Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dengan metode yang benar dapat menggambarkan 

kondisi suatu populasi dengan akurat dan dapat menghemat biaya suatu 
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penelitian. Sebenarnya sampel harusnya dapat menggambarkan populasi yang 

sesungguhnya. Karena itu data yang didapat dari sampel harus dapat digunakan  

untuk menaksir populasi, oleh karena itu dalam mengambil suatu sampel dari 

populasi harus bisa mengambil sampel yang dapat mewakili populasi tersebut 

aatau dapat disebut sampel representatif dengan teknik cluster sampling. Sampel 

representatif merupakan sampel yang memiliki ciri karakteristik yang identik 

dengan ciri karakteristik populasinya. Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin. 

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah pengendara Harley Davidson 

yang berasal dari beberapa komunitas sebanyak 50 pengendara. Peneliti 

mengambil sampel dari jumlah populasi sebanyak 50 pengendara tersebut 

dengan menggunakan rumus Slovin sehingga peneliti mengambil sampel 

sebanyak 45 pengendara. 
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4.4.  Metode Pengumpulan Data 

4.4.1. Jenis Data 

 Menurut Siregar (2013) jenis-jenis data dapat dikelompokkan 

berdasarkan waktu pengumpulan, sifat, dan cara memperolehnya. 

 Berdasarkan waktu pengumpulan, penelitian ini menggunakan data jenis 

cross sectional. Data cross sectional adalah data yang dikumpulkan dalam satu 

periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan 

keadaan. 
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 Sedangkan berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian ini termasuk 

dalam jenis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka, yang 

dapat diolah atau dianalisis dengan teknik perhitungan statistik. 

 Berdasarkan cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan (Siregar, 2013). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 

instrumen atau kuesioner yang langsung kepada responden. Data sekunder 

adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (Siregar, 2013). Dalam penelitian ini, digunakan data primer dalam 

bentuk kuesioner yang langsung kepada responden. 

  

4.4.2.  Sumber Data 

 Secara umum, sumber data untuk penelitian dapat berasal dari internal 

organisasi maupun eksternal organisasi (Kuncoro, 2013). Dalam hal ini, sumber 

data dari penelitian ini adalah dari eksternal organisasi. Hasil penelitian berupa 

hasil pembagian kuisioner terhadap pengendara Harley Davidson. 

4.4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Menurut Husien (2011:49) kuesioner merupakan suatu pengumpulan 

data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan responden dapat memberikan pendapatnya melalui 

daftar pertanyaan tersebut. 
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 Sedangkan menurut Sugiyono (2014:199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara daftar pertanyaan tertulis kepada 

responden. 

4.4.4.  Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiono (2014:146) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, yaitu 

variabel instrumen. Dalam melakukan penyebaran kuesioner, peneliti 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala pengukuran dengan kategori 

respon yang memiliki variasi dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju, 

yang mengharuskan responden untuk mengidentifikasi sebuah pernataan yang 

berhubungan denga obyek stimulant (Malhotra, 2012:298). Adapun penyusunan 

skala likert adalah: 

a. Sangat setuju (SS) : 5 

b. Setuju    : 4 

c. Kurang Setuju  : 3 

d. Tidak Setuju  : 2 

e. Sangat Tidak Setuju : 1 

4.5. Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1.  Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012:58) variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, 

atau nilai dari sesuatu yang berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik sebuah kesimpulan. 
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4.5.2.  Definisi Operasional 

 Menurut Sugiyono (2014:60) pengertian operasional adalah alat yang 

dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang suatu pengukuran 

dari setiap variabel yang ada dalam suatu penelitian. 

Tabel 4.3. Definisi Operasional 

No. Variabel Indikator Sumber 

 

 

 

 

 

1 

Komunitas merek 

merupakan komunitas 

khusus yang didasarkan 

pada persamaan 

penggunaan merek atau 

aktivitas konsumsi yang 

tidak terikat secara 

geografis dan memiliki 

seperangkat struktur 

hubungan sosial di antara 

penggemar sebuah merek.  

1. Kecintaan 

pelangan 

terhadap suatu 

merek. 

2. Kesetiaan 

pelanggan 

terhadap suatu 

merek. 

3. Perusahaan 

mengerti 

kebutuhan 

pelanggan. 

4. Keuntungan yang 

didapat oleh 

sesama 

pelanggan dari 

suatu komunitas 

merek. 

Lee (2011) 
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2 

Kepercayaan terhadap 

merek adalah kemauan 

mempercayai merek dengan 

segala resikonya karena 

adanya harapan yang 

dijanjikan oleh merek dalam 

memberikan hasil yang 

positif bagi konsumen. 

1. Brand 

Characteristics 

2. Company 

Characteristics 

3. Consumer –

Brand 

Characteristics 

Lee (2011) 

 

 

 

 

3 

Loyalitas merek adalah pola 

membeli berulang karena 

ada komitmen terhadap 

suatu merek tertentu. 

1. Pembelian ulang 

2. Memberikan 

rekomendasi 

kepada orang 

lain 

3. Kekebalan 

pengaruh asing 

Kotler (2011) 

 

4.6. Metode Analisis Data 

4.6.1.  Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi dapat menentukan seberapa besar pengaruh komunitas 

merek (X1) dan kepercayaan merek (X2) terhadap loyalitas merek. Persamaan 

regresi linear berganda dalam penelitian ini akan ditulis sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan: 
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Y  = Loyalitas Merek 

β0  = Konstanta 

β1, β2   = Koefisien Regresi 

X1  = Komunitas Merek 

X2  = Kepercayaan Merek 

ε  = Standard Error / Deviasi 

 

4.6.1.1. Uji Koefisien Kolerasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien kolerasi / R memiliki nilai angka -1 hingga +1. Kolerasi positif (+) 

berarti jika variabel satu mengalami kenaikan maka variabel yang lainnya juga 

mengalami kenaikan. Kolerasi negatif (-) berarti jika suatu variabel mengalami 

penurunan. 

 Menurut Sugiyono (2011:154) memaparkan nilai koefisien determinasi / 

R2 berada pada rentang nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang 

mendekati nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terkait 

secara terbatas. 

4.6.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Menurut Ridwan dan Sunarto (2011:340) jika nilai hitung F dengan 

signifikan ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

4.6.1.3. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 
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 Menurut Ridwan dan Sunarto (2011:340) jika nilai hitung t dengan 

signifikan ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara individual atau parsial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

4.6.2. Uji Asumsi Klasik 

4.6.2.1. Uji Multikolinieritas 

 Peneliti menggunakan uji multikolinieritas untuk menguji apakah pada 

model regresi memiliki kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Pada analisis 

regresi yang harus dipenuhi adalah tidak ada kolerasi diantara variabel bebas. 

Nilai yang dapat digunakan dalam pengujian ini adalah asumsi nilai VIF, jika nilai 

VIF < 10, menandakan tidak ada masalah multikolinieritas. 

4.6.2.2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas dapat digunakan dalam menguji apakah di model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan 

kepengamatan yang lain. Menurut Santoso (2010:209) mengatakan bahwa untuk 

melakukan uji heterokedastisitas, peneliti dapat menggunakan uji Glejser. Pada 

uji ini dapat dilakukan dengan meregresikan nilai mutlak residual (abs_res) 

terhadap variabel bebas. Kriteria yang berlaku yaitu nilai sig uji t lebih besar dari 

tingkat signifikansi 0,05 maka artinya varian residual adalah sama / tidak 

heterokedastisitas. 

 

 

4.6.2.3. Uji Autokorelasi 
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 Menurut Ridwan dan Santoso (2010:369) pendeteksian ada atau tidaknya 

autokorelasi dengan dilakukannya pengujian Durbin Watson (DW). Uji 

autokorelasi ini juga digunakan untuk menguji apakah ada model regresi linier 

terdapat kolerasi antara kesalahan yang sekarang dan kesalahan yang lampau. 

Uji autokorelasi menggunakan metode uji Durbin-Watson, dengen ketentuan: 

a. d < dL; maka terjadi autokorelasi positif. 

b. d > 4-dL; maka terjadi autokorelasi negatif. 

c. dU < d < 4-dU; maka tidak terjadi autokorelasi. 

d. dL ≤ d ≤ dU atau 4-dU ≤ d ≤ 4-dL; maka pengujian tidak dapat 

disimpulkan. 

4.6.2.4. Uji Normalitas 

 Menurut Santoso (2010:214) uji normalitas dapat digunakan untuk 

memantau apaka residual berdistribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas 

peneliti dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirmov. Kriteria yang berlaku 

adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

4.6.2.5. Uji Liniearitas 

 Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel terikat mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. 

Variabel terikat dan variabel bebas mempunyai hubungan linier bila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

 


