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BAB III 

METODOLOGI PENILITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

“Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, metode kuantitatif sendiri diartikan sebagai sebuah metode penelitian 

yang meneliti hubungan antara populasi atau sampel tertentu dengan variabel 

tertentu (Bungin., 2005)”. “Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara brand experience terhadap brand knowledge, brand trust, dan 

brand commitment pada konsumen Kedai Kopi Kenangan Surabaya”. “Berdasarkan 

tujuan yang tetlah dijabarkan maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif eksplanatif, menurut Bungin (2005) metode kuantitatif 

eksplanatif adalah penelitian yang menghubungkan antara variabel yang digunakan 

dengan tujuan dari penelitian tersebut untuk menguji atau memastikan hipotesis 

penelitian sudah tetapkan sebelumnya”. 

3.2. Sifat Penelitian 

“Penelitian ini bersifat replikasi dan kombinasi dari penelitian yang sudah 

ada sebelumnya”. “Penulis menggunakan beberapa variabel yang sudah ada dalam 

penelitian sebelumnya yaitu brand experience, brand knowledge, brand trust, dan 

brand commitment yang dikombinasikan dan modifikasi”. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan indikator yang sama namun berbeda pada objek penelitiannya. 
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“Penelitian replikasi sendiri adalah sifat penelitian dengan cara mengadopsi 

variabel, indikator, objek penelitian, atau alat analisis yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya (Sing et al., 2003)”. 

 

3.3. Lokasi dan Periode Penelitian 

“Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Surabaya tepatnya dilakukan pada 

Kedai Kopi Kenangan Surabaya, merupakan sebuah perusahaan atau café yang 

bergerak dibidang bisnis minuman khususnya menjual kopi”. Kedai Kopi Kenangan 

yang berlokasi di Surabaya adalah sebanyak 18 outlet. “Periode penelitian ini 

dilakuakan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun pada tahun 2021 sampai 

selesai”. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

“Populasi menurut Tanzeh & Arikunto (2004) adalah keseluruhan dari 

subjek yang digunakan dalam penelitian, atau dalam arti lain populasi diartikan 

sebagai suatu subjek atau objek dalam suatu wilayah yang memiliki karakteristik 

tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari yang tentunya relefan 

dengan tujuan penelitian tersebut (Sugiyono, 2014)”. “Maka populasi yang dipilih 

penulis dalam penelitian ini adalah konsumen Kedai Kopi Kenangan Surabaya”.  
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3.4.2. Teknik Penentuan Jumlah Sampel 

 “Dalam menentukan jumlah sampel penelitian menggunakan teori yang 

dikemukan oleh Hair et al (2006)”, “yang menyatakan bahwa dalam menentukan 

jumlah sampel mengikuti banyaknya jumlah indikator dikali 5 hingga 10”. “Dalam 

penelitian ini jumlah indikator yang digunakan yaitu 13 indikator”. “Maka jumlah 

minimum sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 130 sampel”. 

 

3.4.3. Teknik Sampling 

 “Sampel sendiri adalah sebagian dari seluruh populasi yang memiliki 

karakteristik tertentu yang sesuai dengan jumlah yang lebih sedikit daripada 

keseluruhan populasi yang ada (Sugiyono, 2014)”. Sampel penelitian tentunya akan 

diambil secara acak namun harus memiliki kriteria yang sesuai agar dapat mewakili 

seluruh populasi karena keterbatasan peneleiti tidak dapat mempelajari seluruh 

populasi yang ada. 

 “Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik non-probability 

sampling, khusunya menggunakan teknik purposive sampling”. “Non-probability 

sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel tidak secara acak namun 

berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan purposive sampling  adalah penentuan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu dari seluruh populasi sesuai dengan kriteria 

yang dikehendaki peneliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian”. “Dalam 

penelitian” ini menggunakan kriteria sampel yaitu seluruh konsumen Kedai Kopi 
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Kenangan Surabaya yang telah membeli produk café tersebut lebih dari 2 kali 

dalam jangka waktu 2 tahun ini dan berusia minimal 17 tahun. 

 

3.5. Sumber Data 

“Sumber data dari sebuah penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder”, “pada penelitian ini menggunakan 

sumber data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian itu 

sendiri tanpa adanya perantara pihak lain”. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

“Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

teknik penyebaran kueisoner, instrument yang digunakan yaitu kueisoner”. 

Kueisoner sendiri adalah cara mendapatkan data dari responden dengan 

mengajukan pertanyaan tertulis, terdapat tiga jenis kuesioner yaitu bersifat terbuka, 

tertutup dan stengah terbuka. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis 

kueisoner tertutup, dimana dalam pertanyaan tersebut telah terdapat pilihan 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Kuesioner tersebut dibuat secara online 

menggunakan media google form. Kueisoner tersebut akan dibagikan kepada 

sampel penelitian yaitu konsumen Kedai Kopi Kenangan Surabaya yang telah 

membeli produk café tersebut lebih dari 2 kali dalam jangka waktu 2 tahun terakir 

dan berusia minimal 17 tahun. Pembagian link google form kepada sampel 
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penelitian dilakukan secara online dengan media chat WA dan Line, Instagram 

story dan Instagram chat. 

 

3.7. Definisi Operasional Variabel 

“Definisi oprasional variabel adalah aspek dalam penelitian yang 

menjelaskan cara mengukur variabel yang telah dipilih oleh peneliti”. Definisi 

orasional variabel ini berupa penjelasan ulang mengenai variabel variabel yang 

digunakan. Sebelum melakukan tahap pencarian data, akan lebih mudah menyusun 

instrument penelitian maka peneliti dapat menjabarkan terlebih dahulu definisi dan 

indikator dari variabel yang digunakan. 

Tabel 3.1. Tabel Definisi Oprasional Variabel 

Variabel dan 

Definisinya 

Indikator Pernyataan 

Brand Experience (X1) 

Adalah sensasi, perasaan, 

dan tanggapan konsumen 

terhadap berbagai hal yang 

ditimbulkan oleh sebuah 

brand 

Sensory experience 

(X1.1) 

 

Menurut saya, brand Kopi 

Kenangan memberikan kesan 

yang kuat baik secara visual 

(penglihatan) maupun non-visual. 

Misalnya pada desain café, 

pelayanan, dan produk yang 

ditawarkan (X1.1) 

 

Affective experience 

(X1.2) 

 

Menurut saya, brand Kopi 

Kenangan dapat menimbulkan 

kesan yang positif  dalam diri saya 

saat berkunjung dan membeli 

produk. (X1.2) 
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Behavioral experience 

(X1.3) 

 

Brand Kopi Kenangan dapat 

menunjang gaya hidup saya dalam 

mengkonsumsi kopi, serta menjadi 

sebuah rutinitas dalam hidup saya. 

(X1.3) 

Intellectual experience 

(X1.4) 

Brand Kopi Kenangan dapat 

membuat diri saya penasaran. 

(X1.4) 

Brand Knowledge (Z) 

Suatu hal yang dipahami, 

diketahui, dan diingat 

konsumen tentang sebuah 

brand berdasarkan 

pengalaman dan research 

yang dilakukan oleh 

konsumen tersebut. 

Pengetahuan lebih dari 

pada orang lain. (Z1.1) 

 

Dibandingkan dengan orang lain, 

saya lebih mengetahui banyak hal 

tentang brand Kopi Kenangan. 

(Z1.1) 

 

Pandangan orang lain 

tentang konsumen. 

(Z2.2) 

 

Orang lain memandang saya lebih 

memahami banyak hal tentang 

brand Kopi Kenangan. (Z2.2) 

 

Pandangan diri sendiri. 

(Z3.3) 

Saya menganggap diri saya dapat 

memahami banyak hal tentang 

brand Kopi Kenangan. (Z3.3) 

Brand Trust (Y1) 

Informasi yang diberikan 

dan ekspektasi konsumen 

tentang sebuah brand 

sesuai dengan kenyataan 

yang sesungguhnya 

terjadi, sehingga muncul 

rasa percaya konsumen. 

Brand consistency 

(Y1.1) 

 

 

Produk dan layanan brand Kopi 

Kenangan sudah sesuai dengan 

yang dipromosikan selama ini. 

(Y1.1) 

 

Brand Intention (Y1.2) 

 

Produk dan layanan yang telah 

dijanjikan brand Kopi Kenangan 

dapat memenuhi ekspektasi 

konsumen. (Y1.2) 

 

Brand Reliability (Y1.3) 

 

Brand Kopi Kenangan dapat 

diandalkan. (Y1.3) 
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Brand Commitment (Y2) 

Ketertarikan secara 

psikologis seorang 

konsumen terhadap suatu 

brand untuk terus 

menerus melakukan 

pembelian produk. 

Affective commitment 

(Y2.1) 

 

Suatu ketika Kopi Kenangan tidak 

beroperasi disaat saya ingin 

menikmati produk Kopi 

Kenangan, maka saya tidak 

berusaha untuk mencari café yang 

lain. (Y2.1) 

 

Loyal commitment 

(Y2.2) 

 

Saya sangat setia terhadap brand 

Kopi Kenangan. (Y2.2) 

 

Continuance 

commitment (Y2.3) 

Saya berkeinginan untuk terus 

menerus menggunakan produk 

brand Kopi Kenangan. (Y2.3) 

Sumber : Data diolah (2021) 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

“Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu dengan Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang digunakan dan menguji 

beberapa hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini”. “Pengolaan data 

dalam penelitian ini akan di bantu dengan software SmartPLS”. 

 

3.8.1. Metode Partial Least Square (PLS) 

“Partial Least Square (PLS)” atau disebut pula variancebased SEM yang 

merupakan sebuah metode pengolahan data yang tidak membutuhkan banyak 

asumsi dan dapat diterapkan pada berbagai sekala data sehingga metode PLS dapat 

disebut sebagai metode analisis powerfull. Metode PLS dapat diterapkan pada 
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analisis data dengan jumlah sampel yang kecil, karena tidak terdapat jumlah 

minimum sampel pada penggunaan metode PLS ini. PLS menggunakan metode 

penggandaan secara acak atau bootstrapping sehingga adanya asumsi normalitas 

tidak menjadi masalah. 

Metode PLS bertujuan untuk melakukan prediksi hubungan antar konstruk 

serta mempermudah “mendapatkan nilai variabel laten untuk melakukan prediksi. 

Variabel laten yaitu variabel linear agregat dari indikator-indikatornya”. PLS ini 

bersifat robust, dimana parameter model tidak berubah saat ada sampel baru yang 

muncul dalam sebuah populasi. 

 

3.8.2. Pengukuran Metode PLS 

 “Terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran 

dengan metode PLS untuk memperoleh estimasi Ghozali (2008)”, yaitu: 

1. Melakuakn penetapan skor variabel laten menggunakan weight estimate. 

2. Path estimate atau estimasi jalur sebagai penghubung antar variabel laten 

dan estimasi loading antar variabel laten dan indikatornya.  

3. Estimasi Means dan lokasi parameter menjadi nilai konstanta regresi dari 

indikator dan variabel laten.  
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3.8.3. Teknik Analisa Model PLS 

 “Teknik analisa model PLS dilakukan dengan dua metode yaitu analisa outer 

model dan analisa inner model”: 

1. Analisa Outer Model 

“Analisa Outer Model memiliki tujuan untuk menentukan measurement 

yang digunakan sudah layak untuk menguji validitas dan reabilitas”. 

“Hussein (2015) mengatakan bahwa Analisa Outer Model dapat 

mengerucutkan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya”: 

a. Convergent Validity 

“Convergent validity merupakan indikator yang dinilai berdasarkan 

korelasi antara component store dengan construct score yang 

diperkirakan melalui bantuan software”. “Hasil yang didapat 

dikatakan tinggi jika ukuran reflektif individual >0,7 jika berkorelasi 

dengan konstruk yang ingin diukur”. “Sedangkan pada tahap awal 

penelitian sekala pengukuran nilai loading factor 0,5 hingga 0,6 

dianggap cukup memadai dalam penelitian ini”. “Penilaian 

convergent validity juga dilihat melalui nilai average variance 

extracted (AVE)”. Indikator dapat dikatakan valid dan baik untuk 

digunakan apabila nilai AVE > 0,5. 

b. Discriminant Validity 

“Discriminant validity merupakan model pengukuran untuk menilai 

apakah konstruk tersebut memiliki diskriminan yang 

layak”.”Konstruk laten dikatakan dapat memprediksi indikatornya 
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lebih baik dibanding konstruk lainnya apabila korelasi konstruk 

dengan indikatornya lebih besar dibandingkan indikator konstruk 

lainnya”. “Dalam sebuah penelitian discriminant validity dilakukan 

dengan dua tahap yaitu dengan melihat nilai cross loading factor 

dan membandingkan akar AVE dan kolerasinya dengan konstruk 

laten”. 

c. Composite Reliability 

Composite reliability adalah salah satu indikator “untuk mengukur 

konstruk yang dapat dilihat di view latent variable coefficients”. 

“Cara untuk mengevaluasi composite reliability menggunakan dua 

alat ukur yaitu internal consistency dan Cronbach’s Alpha”. 

Konstruk tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas tinggi jika 

nilai pengukuran yang dicapai >0,70. 

d. Cronbach’s Alpha 

“Cronbach’s Alpha merupakan alat ukur uji reliabilitas yang 

dilakukan untuk memperkuat hasil dari composite reliability”. 

“Apabila cronbach’s alpha ≥ nilai kritis sebesar 0,6, maka variabel 

tersebut dapat dikatakan reliabel”. 

 

2. Analisa Inner Model 

“Analisa Inner Model biasanya disebut sebagai analisa struktural 

model biasanya digunakan untuk menguji beberapa hipotesis yang telah 

diajukan dalam sebuah penelitian dengan dengan cara memprediksi 



11 
 

hubungan kualitas antar variabel atau konstruk laten”. Analisa inner model 

dapat dievaluasi menggunakan “nilai R-square untuk mengukur variabel 

dependen.  Perubahan nilai R-square digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah kedua 

variabel tersebut dapat memeiliki pengaruh substantif”. Analisa dilakuakn 

dengan melihat perubahan “variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan” penginterpretasian yang sama dan nilai dari path coefficient untuk 

melihat apakah hubungan tersebut memiliki arah yang positif dengan 

kriteria 0 < path coefficient < 1 atau memiliki arah negatif dengan kriteria -

1 < path coefficient < 0. 

 

3.8.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakuakn pada PLS dilihat melalui nilai probabilitas dan 

nilai t-staristik (Uji t). Program smartPLS dapat membantu menemukan nilai t-

ststistik dengan proses bootstrapping. “Nilai t-statistik dikatakan signifikan jika 

lebih besar dari nilai t-tabel dengan level signifikan 5%”. Kriteria hipotesis dapat 

diterima jika memenuhi nilai t-statistik ≥  t-tabel dan arah positif atau sesuai dugaan 

dengan ⍺=5%, maka hipotesis dikatakan signifikan berpengaruh begitu pula 

sebaliknya. 
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3.8.4. Uji Mediasi 

 Pada penelitian ini akan dilakukan uji mediasi guna mengetahu variabel 

brand knowledge sebagai variebel mediasi berpengaruh pada brand trust atau tidak. 

Analisa dilakukan dengan melihat nilai t-statistik pada hubungan antara variabel 

mediasi dengan variabel lainnya. Dalam uji ini nilai signifikansi dapat ditentukan 

yaitu dengan nilai t-statistik ≥ 1,96 dan arah positif atau sesuai dugaan dengan 

⍺=5%. 

 


