
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

      Menurut Sujarweni (2015) pendekatan penelitian yang digunakan adalah oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan 

model analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

memusatkan data didalam suatu variabel dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang 

objektif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel, yang terdiri dari satu variabel 

atau lebih yang sifatnya independent tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan 

variabel yang lain. 

3.2 Informan Penelitian 

3.2.1. Populasi dan Sampel 

Menurut Bungin (2015) Populasi berasal dari Bahasa Inggris population, yang berarti 

jumlah penduduk. Populasi juga disebut serumpun atau sekelompok objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah populasi tidak diketahui, populasi 

tidak diketahui menurut Zahrowati & Suparwati (2018) adalah jika populasi yang jumlahnya 

tidak diketahui dengan pasti sehingga peneliti menggunakan metode rumus unknown 

population. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Aldos mulai dari tahun 2016 – 2018 

dengan jumlah populasi yang tidak diketahui dengan pasti karena penjualan Aldos 

menggunakan sistem konsiliasi seehingga peneliti tidak mengetahui dengan pasti jumlah 

konsumen akhir Aldos, sehingga peneliti menggunakan metode rumus unknown population. 



Menurut Zahrowati & Suparwati (2018)  jika populasi tidak diketahui dengan pasti, maka 

penelitian ini menggunakan rumus unknown population sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
      Gambar 3.1 Rumus Unknown Population 

      Sumber : (Zahrowati & Suparwati, 2018) 
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                  = 96,04 (dibulatkan menjadi 97 responden)  

 

Keterangan :  

 

n   = jumlah sampel minimal 

Zα = Derajat koefisien (1,96) karena α = 0,05 maka Z 0,05 = 1,96 

σ  = Standard deviasi (0,25) 

e   = Standard eror (5%) 

 

Oleh karena itu, dari perhitungan rumus unknown population bahwa sampel minimal yang 

akan diteliti oleh peneliti adalah sebesar 97 sampel. 

      Menurut Sugiyono (2016) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut 

Bungin (2015) purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan pada penelitian 

yang lebih memfokuskan kepada tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan 

sample penelitian dengan cara menentukan karakteristik- karakteristik sampel yang ingin 

diteliti oleh peneliti. 

3.3 Metode Pengumpulan data        
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      Menurut Bungin (2015) Metode pengumpulan data adalah bagian istrumen yang 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dalam mengumpulkan data. Menurut 

Sugiyono (2016) non probabilty sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi yang akan dipilih 

menjadi sample. Metode yang dapat digunakan adalah metode purposive sampling. Menurut 

Bungin (2015) purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan pada penelitian 

yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sample 

penelitian yang dipilih. Sehingga yang menjadi purposive sample Aldos dengan kriterianya 

adalah : 

1) konsumen Aldos yang tinggal di Surabaya Barat 

2) Konsumen Aldos yang pernah membeli produk Aldos coffee beer lebih dari dua kali.  

3) Konsumen Aldos dengan rentang usia 17-27 tahun.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisioner 

dengan beberapa alternatif jawaban. Menurut Sujarweni (2015) skala likert adalah skala untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seeorang yang akan diukur dan dijabarkan dengan 

menggunakan indikator dan variabel. Dalam skala likert terdapat lima skor pertanyaan, angka 

1 menunjukan jenjang jawaban terendah dan angka 5 menunjukan jenjang jawaban tertinggi.  

Menurut Bungin (2015) metode angket juga disebut sebagai metode kuisoner atau dalam 

bahasa Inggris disebut questionnaire (daftar pertanyaan). Metode dari angket dapat berbentuk 

rangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, 

kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah angket diisi, angket dikirim kembali 

atau dikembalikan ke petugas atau peneliti. 

Penilaianya sebagai berikut : 

 Tabel 3.1 Skala Likert 



Skor Keterangan Skala 

1 Sangat Tidak Setuju STS 

2 Tidak Setuju TS 

3 Cukup Setuju CS 

4 Setuju S 

5 Sangat Setuju SS 

Sumber : (Sujarweni, 2015) 

 

3.3.1. Operasional Variabel 

  Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Nilai 

Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah persepsi 

pelanggan mengenai selisih antara 

nilai yang diperoleh konsumen 

dengan memiliki dan menggunakan 

suatu produk dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh 

produk tersebut. 

Sumber : Munisih & Soliha (2015) 

1. Manfaat yang 

dibutuhkan oleh 

pelanggan. 

2. mengubah manfaat inti 

menjadi produk dasar 

3. menyiapkan produk 

yang diharapkan 

pembeli ketika mereka 

membeli produk Aldos 

coffee beer 

4. pemasar menyiapkan 

produk yang ditambah 

yang melebihi harapan 

pelanggan.  

5. Penawaran produk 

Aldos berpotensial  

Sumber : Munisih & Soliha 

(2015) 

Keputusan 

Pembelian 

 
 

Keputusan pembelian adalah tahap 

keputusan suatu konsumen untuk 

membeli barang/ jasa dari suatu 

merek yang paling disukai dan paling 

mungkin untuk dibeli oleh konsumen. 

Sumber : Keller & Lane (2013) 

proses pengambilan 

keputusan :  

1. pengenalan 

masalah 

2. penyelidikan 

informasi  

3. evaluasi alternative 

4. keputusan 

pembelian 

5. perilaku pasca-

pembelian. 

Sumber : Keller & Lane 

(2013) 



Loyalitas 

Pembeli 

 

 

Loyalitas konsumen adalah suatu 

komitmen jangka panjang suatu 

konsumen yang berdampak pada 

perilaku dan loyalitas konsumen 

terhadap perusahaan serta produk 

yang disediakan sehingga akan 

menimbulkan sikap yang loyal 

terhadap perusahaan dan akan 

menimbulkan pembelian dan konsusi 

secara rutin terhadap suatu produk. 

Sumber : (Donni, 2017)Loyalitas 

konsumen adalah suatu komitmen 

jangka panjang suatu konsumen yang 

berdampak pada perilaku dan 

loyalitas konsumen terhadap 

perusahaan serta produk yang 

disediakan sehingga akan 

menimbulkan sikap yang loyal 

terhadap perusahaan dan akan 

menimbulkan pembelian dan konsusi 

secara rutin terhadap suatu produk. 

Sumber : Priansa (2017) 

1. berkesinambungan 

konsumen dalam 

membeli produk 

Aldos coffe beer 

2. Kepercayaan 

terhadap produk 

Aldos coffee beer 

3. Rasa dari produk 

Aldos coffee beer 

apakah mampu 

mempengaruhi 

loyalitas konsumen 

4. konsumen 

merekomendasikan 

produk Aldos 

coffee beer ke 

orang lain. 

5. Dampak daya Tarik 

dari packaging 

produk Aldos coffee 

beer terhadap 

konsmen 

6. Pelayanan yang 

diberikan dari aldos  

Sumber : Priansa (2017) 

     Sumber : Data diolah peneliti (2019)     

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas  

  Menurut Priyatno (2014) Uji Validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa cermat sebuah item dalam mengukur apa yang akan diukurnya. Pada penelitian ini, 

peneliti mengukur validitas dengan alat ukur Pearson Correlation oleh Priyatno (2014) dengan 

batas tolerasi α = 0,05 atau tingkat signifikansi yang diperoleh <0,05 maka dianggap valid dan 

sebaliknya. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2014) Uji Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang biasanya lebih sering digunakan pada kuisioner. Menurut Priyatno 

(2014) Metode yang dapat digunakan adalah Cronchbach Alpha yaitu sebuah variabel yang 



dikatakan reliable saat nilai cornbach alpha > 0,6. Untuk mengetahui nilai cornbach maka 

digunakan aplikasi SPSS. 

3.4.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

       Menurut Priyatno (2014) Analisis Regresi linier sederhana adalah regresi yang digunakan 

untuk menguji dan menganaisis satu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Regresi Linier 

sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan secara linier antara  variabel independent 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa pengaruh antara 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

dengan persamaan berikut: 

 

Gambar 3.2 Rumus Analisis Regresi Linier Sederhana 

Sumber  : (Priyatno, 2014) 
Keterangan : 

Y = Variabel dependen   

a =  konstanta 

b  =  koefisien regresi atau kemiringan   

x  =  Variabel independent 

 

3.4.4  Uji t 

          Menurut Priyatno (2014) Uji Statistik t adalah uji yang digunakan untuk mnegetahui apakah 

secara parsial variable independent berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. 

Pengujian menggunakan tingkat signiikansi 0,05 pada 2 sisi. Pada peneltian yang dilakukan oleh 

peneliti uji t akan meninjau pengaruh parsial variable independen (kualitas produk) terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian dan loyalitas pembeli). Apabila t dihitung > t Tabel dan 

signifikansi < 0,05 maka kesimpulanya variabel independent memiliki pengaruh secara parisal 

terhadap variabel dependen. 

3.4.5  Uji koefisien Korelasi R dan Koefisien Determinasi 𝑹𝟐 

Y = a + bx 



            Menurut Priyatno (2014) Uji ini melihat kemampuan model saat menerangkan variasi dari 

suatu variabel terikat. Apabila nilai 𝑅2 semakin mendekati angka 1, artinya variabel-variabel bebas 

tersebut dapat memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

dari variabel terikat. Sedangkan jika nilai dari 𝑅2 mendekati angka 0, artinya kemampuan yang 

dimiliki oleh variabel semakin -variabel bebas terbatas dalam menjelaskan variasi  dari variabel 

terikat. 

3.4.6 Model Analisis  

  

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Model Analisis 

Sumber : Data Diolah Peneliti (2019)  

 

 

 

 

   

Nilai Pelanggan (x) 

 

Loyalitas Pembeli (Y2) 

 

Keputusan Pembelian (Y1) 

 

Nilai Pelanggan (X) 

 

 


