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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian kausalitas untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar 

variabel melalui uji hipotesis (Sugiyono, 2010:224). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan 

sejumlah sampel dan data-data numerikal atau berbentuk angka (Sugiyono, 

2010:13). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat 

menganalisis pengaruh kepuasan konsumen, citra merek, kualitas layanan 

terhadap loyalitas konsumen  Mitra Sejati di Surabaya. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Mitra Sejati yang 

berdomisili di Surabaya. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:62). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling karena peluang dari anggota populasi yang dipilih 

sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan dan keputusan peneliti (Sugiyono, 

2010:122). Karakteristik dari sampel yang digunakan adalah konsumen Mitra 

Sejati, baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di Surabaya dan pernah 

melakukan pembelian lebih dari sekali dalam 3 bulan terakhir 
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Pedoman penentuan jumlah sampel menurut Ferdinand dalam Bungin   

(2009:171), dapat ditentukan pada jumlah parameter yang diestimasi. 

Pedomannya adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi.Pada penelitian 

ini, jumlah indikator yang digunakan adalah sebanyak 16 indikator. Oleh karena 

itu jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 16 x 5 = 80  sampel. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif 

adalah : 

1) Studi Kepustakaan 

Data-data yang diambil untuk penelitian berasal dari literatur literatur 

ilmiah. 

2) Kuisioner 

Kuisioner yang dibagikan kepada para konsumen  Mitra Sejati yang pernah 

melakukan pembelian pada Mitra Sejati.   

  

3.4 Variabel Penelitian  

  Deskripsi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan konsumen (X1) yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil dari sebuah produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan (Kotler dan Keller, 

2009:138). Pengukuran variabel ini berdasarkan mengacu pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Ishak dan Luthfi (2011:60) indikator yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Produk  Mitra Sejati mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya 

b. Puas dengan janji yang diberikan  Mitra Sejati 

c. Produk  Mitra Sejati mampu memenuhi harapan 

2. Citra merek (X2) yaitu keyakinan konsumen mengenai berbagai merek 

(Kotler dan Amstrong, 2009:80). Pengukuran variabel citra merek mengacu 

pada penelitian Dewi, dkk (2012:20) yang menggunakan indikator sebagai 

berikut : 

a. Kualitas merek 

b. Merek yang sangat familier sesuai dengan manfaatnya 

c. Kemudahan dalam memperoleh. 

3. Kualitas layanan (X3) yaitu totalitas fitur dan karakteristik dari suatu produk 

atau jasa layanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler & Keller, 2009:169). 

Pengukuran variabel ini berdasarkan mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Aryani dan Rosinta (2010:118) indikator yang digunakan adalah  

a. Tangible, yaitu kenyamanan tempat duduk yang disediakan 

b. Empathy, yaitu perhatian secara personal yang diberikan oleh karyawan 

c. Reliability, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 

d. Responsiveness, yaitu kesediaan karyawan dalam membantu konsumen 

e. Assurance, karyawan mampu menyelesaikan masalah konsumen 
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4. Loyalitas konsumen (Y) adalah loyalitas pelanggan sebagai keberhasilan 

jangka panjang dari merek tertentu tidak didasarkan pada jumlah konsumen 

yang membeli hanya sekali (Kotler dan Keller, 2009:138). Pengukuran 

variabel loyalitas mengacu pada penelitian Aryani dan Rosinta (2010:118) 

yang menggunakan indikator sebagai berikut: 

a. Mengatakan hal positif kepada orang lain 

b. Merekomendasikan ke orang lain 

c. Jarang beralih ke kompetitor sejenis 

d. Produk  Mitra Sejati merupakan pilihan pertama 

e. Produk  Mitra Sejati adalah produk yang terbaik 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan sebuah alat ukur yang 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas dihitung 

dengan menghitung korelasi antar skor tiap butir pernyataan dengan total skor 

atau disebut uji Korelasi Pearson (pearson correlation) dengan tingkat toleransi 

kesalahan sebesar 0,05. Ghozali (2009: 42) menjelaskan bahwa instrumen 

pengukuran akan dianggap valid apabila koefisien korelasi (r) memiliki nilai sig < 

0,05.  

Uji reliabilitas adalah sebuah pengujian dimana data yang diperoleh 

dimana 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 reliable (Ghozali, 2009:42). 
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3.6 Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. 

Regresi linear berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua 

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

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Dimana: 

Y  : Loyalitas konsumen  

α     : Konstanta 

β1, β2, β3   : Koefisien regresi 

X1  : Kepuasan konsumen 

X2  : Citra merek 

X3 : Kualitas layanan  

ε : Residual 

3.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Kuncoro (2009:239), uji F digunakan untuk menguji signifikan 

tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Langkah-langkah dalam uji F adalah (Widjarjono, 2010: 23): 

a.  Merumuskan hipotesis.  

H0 : Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel terikat 

H1 : Seluruh variabel berpengaruh signifikan secara simultan 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 < daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

3.6.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam t adalah 

(Widjarjono, 2010: 26): 

a.  Merumuskan hipotesis 

H0: βi = 0, artinya kepuasan konsumen, citra merek, dan kualitas layanan 

secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen 

H1: βi ≠ 0, artinya kepuasan konsumen, citra merek, dan kualitas layanan 

secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

b.  Menetapkan besarnya level of significance (α) 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 < daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

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

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. 

3.6.5 Korelasi Parsial   

Analisis koefisien parsial (r) digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya 

hubungan atau korelasi antar variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya. 

3.6.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah kesalahan yang terdapat 

pada data penelitian akibat adanya penyimpangan yang terjadi sebelum uji 

hipotesis (Ghozali, 2009:95). 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

mengikuti sebaran (distribusi) normal, dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov test. Dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 

2009:147) 

- Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi  > 0,05 

- Residual tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi  < 0,05 

2. Multikolinieritas 

Nilai umum yang digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika Variance 

Inflation Factor (VIF) melebihi angka 10 maka dimungkinkan terjadi 

multikolinearitas (Ghozali, 2009:96). 
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3. Heteroskedastisitas 

Pendeteksian adanya heteroskedastisitas menggunakan metode 

Glejser, yaitu dengan meregresikan variabel bebas (independen) dengan 

absolut residual. Jika nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel 

bebas di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi heteroskedasitas 

(Ghozali, 2009: 129) 

 

4. Autokorelasi 

Uji yang digunakan adalah Durbin Watson (DW test). Model regresi 

dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berkisar 

1,55 sampai 2,46 (Wijaya , 2010: 55) 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Nilai Durbin – Watson  

Nilai Durbon – Watson  Keterangan 

< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

> 2,91 Ada autokorelasi 
Sumber: Analisis Data Penelitian (Wijaya, 2010:55 ) 

 


