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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sarwono, 2010 : 35). Populasi 

pada penelitian ini adalah member  De Bali periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 

2012 yang berjumlah 158 orang. 

Teknik pengambilan sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang diambil peneliti 

berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang 

disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2009 : 139).  

Kriteria/ karakteristik pengambilan: 

1. Member yang melakukan pembelian ulang minimal 2 kali dalam 1

bulan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, 

yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, serta dianggap 

mewakili populasi. Sampel adalah bagian yang akan dipelajari dan diamati untuk 

diteliti (Sarwono, 2010:36).  
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Pengukuran jumlah sampel dari populasi yang sudah ditentukan jumlahnya 

menggunakan rumus Slovin, yaitu 

 

	  	  	  	  	  	  
	  

	  

Keterangan:	  

n: Ukuran sampel 

N: Ukuran populasi 

e: Kelonggaran ketidaktelitian, misalnya 5%.  

(Thomas P. Ryan, 2013:20) 

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel dalam penelitian ini dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

	  	  	  	    	  
	  

	  	  	  	  	  

	  

	  	   n=	  113.261649	  	  (dibulatkan	  114)	  
 
  Pembulatan sampel sebesar 113.261649 (dibulatkan 114) dilakukan agar 

peneliti mudah dalam menganalisis data (Nor, Hudayah, Wasil, 2013) 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  
n=	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  +	  Ne2	  

n=	  	  113.261649	  
	  

158	  
n=	  	  

1.395	  
	  

158	  
n=	  	  

1	  +	  (158x0.05x0.05)	  
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3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.2.1  Loyalitas Pelanggan 

Aditya (2011: 15) mendefinisikan loyalitas sebagai kondisi dimana 

pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen 

terhadap merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa 

mendatang. 

Menurut Fitriyana, Mustafid, dan Suparti (2013), pelanggan yang loyal adalah : 

1. Melakukan pembelian berulang yang teratur. 

2. Pembelian antarlini produk dan jasa. 

3. Mereferensikan ke orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. 

3.2.2  Promosi 

Promosi merupakan bentuk pengenalan perusahaan atau produk kepada 

publik, di samping itu untuk memperkenalkan diri juga bertujuan menarik 

pelanggan baru atau meningkatkan penjualan (Eddy Soeryanto, 2009:204) . 

Indikator dari promosi menurut Christian A.D Selang (2013:5)  adalah media 

promosi. Media promosi yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. media online 

2. word of mouth 

3. kartu member. 

3.2.3 Harga 

Harga menurut Christian (2012), disini adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 
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pelayanannya. Seorang penjual menentukan harga berdasarkan suatu kombinasi 

produk secara fisik ditambah beberapa jasa lain serta keuntungan yang 

diharapkan. Indikator harga menurut Fitria Sagita (2011), yaitu : 

1. keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan sumber data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data primer lewat survei langsung berupa kuesioner. 

Kuesioner berupa pertanyaan dengan skala interval dengan 

menggunakan skala Likert yang dibagikan kepada pelanggan De Bali 

sebanyak 114 responden yang merupakan sampel dari populasi yang 

telah ditentukan. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari 

responden yang telah ditetapkan. 

2. Pengumpulan data sekunder lewat riset pustaka, mencari data dan 

informasi lewat jurnal, referensi buku, dan internet untuk melengkapi 

teori dan data-data dalam penelitian. Sumber Data sekunder dari 

penelitain ini adalah data perusahaan, data dari sumber buku, jurnal, 

dan internet yang menunjang fenomena penelitian yang dibahas. 
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3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji validitas 

Validitas menunjukkan seberapa baik instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konsep tertentu. Dengan katalain, skala pengukuran disebut valid bila 

ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Kuncoro, 2009:172).  

Cara mengukurnya adalah dengan melihat korelasi antara skor tiap butir 

pertanyaan dengan menggunakan taraf sig. sebesar 5%. Sebuah pernyataan 

dianggap valid bila nilai sig. pearson correlation setiap butir pernyataan kurang 

dari 0,05 (Ghozali, 2009: 42). 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk dapat memastikan bahwa kuesioner 

sebagai instrument penelitian miliki konsistensi dalam pengukuran (Kuncoro 

2009:175). Cara yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah dengan One 

shot atau pengukuran sekali saja, cara ini dengan menyebarkan kuesioner pada 

responden, kemudian hasil skor diukur korelasinya dengan fasilitas Cronbach 

Alpha (ά), Penghitungan  Cronbach Alpha (ά) dilakukan dengan menghitung rata-

rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuisioner. Variabel 

dikatakan reliable jika setiap pertanyaan memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60 dan kemudian hasil dari Cronbach Alpha > Cronbach Alpha’s if item deleted 

(Sunyoto, 2009: 68). 
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3.5  Metode	  Analisis	  Data	  

3.5.1 Persamaan Regresi 

Adapun rumus persamaan regresi berganda adalah : 

 ! =∝ +!!!! + !!!! + ! (John G. Orme, 2009;11) 
Keterangan : 

∝ : Konstanta 

X1 : Promosi 

X2 : Harga 

!! : Koefisien Regresi X1 

 !!: Koefisien Regresi X2 

ε :  Error term 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara 

bersama-sama / serentak, untuk menyimpulkan hasil uji dilakukan dengan melihat 

nilai signifikasi. Apabila nilai signifikansi ! < 5% maka ada pengaruh signifikan 

secara serentak antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan 

sebaliknya bila nila signifikansi ! > 5% maka tidak ada pengaruh antara variabel 

secara serentak antara variabel independen dengan variabel dependen (Iskandar, 

2012). 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial, untuk menyimpulkan hasil uji t yang dilakukan akan 

dilihat dari nilai signifikasi. Apabila nilai signifikansi ! < 5% maka ada pengaruh 
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antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dan 

sebaliknya bila nilai signifikansi ! > 5% maka tidak ada pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen (Iskandar, 2012). 

c. Koefisien Korelasi (R)  

Nilai koefisien korelasi +1 menyatakan hubungan linier (korelasi) 

sempurna yang menaik, nilai koefisien korelasi - 1 menyatakan hubungan linier 

(korelasi) sempurna yang menurun, sedangkan antara -1 dan +1 menyatakan 

derajat ketergantungan linier antara dua peubah. Nilai koefisien yang dekat 

dengan -1 atau +1 menyatakan hubungan linier yang kuat antara x dan y, 

sedangkan nilai koefisien yang dekat dengan 0 menyatakan hubungan linier yang 

lemah (Munir, 2012) 

d. Koefisien Korelasi Parsial (r)  

Analisis korelasi parsial bermakna, melihat keeratan hubungan antara satu 

variabel bebas dengan variabel terikat, bila variabel bebas lainnya dikontrol 

(tetap) (Ali, Adam, Kalalinggi 2013) 

e. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2009:240). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

Menurut Priyatno (2013) uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik 

yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda.  

 



	   25	  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik nonparametik One-Kolmogorov Smirnov. Jika angka 

probabilitas < 0,05 maka residual tidak berdistribusi secara normal. Sebaliknya, 

bila angka probabilitas > 0, 05 maka residual berdistribusi normal (Rini, 2012). 

b. Heteroskedastisitas  

Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel bebas 

dengan absolut residual.  

H0 : Tidak Terjadi Heteroskedastistas 

H1 : Terjadi Heteroskedastistas 

Jika nilai sig pada uji t > 0,05 untuk semua variabel maka dikatakan 

tidak ada heterokedastisitasnya (Wahyuningtias, 2013). 

c. Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. (Ghozali, 2013). Menurut Verona 

dan Christina (2013) model regresi bebas dari Multikolinieritas bila :  

1. VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10.  

2. Mempunyai angka toleransi mendekati 1.  

d. Autokorelasi  

Menurut Verona dan Christina (2013) autokorelasi dapat didefinisikan 

sebagai korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu 
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(data time series) atau data yang diambil pada waktu tertentu (data cross-

sectional).  

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi 

dengan uji Durbin-Watson, dengan melihat melalui tabel klasifikasi nilai Durbin 

Watson (Wijaya, 2009: 122): 

   Tabel 3.1: Tabel klasifikasi nilai Durbin Watson 
Nilai Durbin Watson Keterangan 

<1,10 Ada autokorelasi 
1,10-1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,55-2,47 Tidak ada autokorelasi 
2,47-2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi 
             Sumber: Analisis Data Penelitian ( Wijaya, 2009:122) 


