
46 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan 

suatu data. Sesuai dengan pendapat Suharsmi Arikunto (2014:29) 

mendefinisikan bahwa Objek penelitian adalah Sesuatu yang 

merupakan inti dari problematika penelitian. Berdasarkan latar 

belakang dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka objek penelitian ini adalah Produk Toyota 

New Avanza. Dalam penelitian ini penulis meneliti Brand Loyalty 

Melalui Kepuasan dan Personal selling. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode penelitian yang digunakan 

 Menurut Nazir (2011 :44) mengungkapkan bahwa, 

metode penelitian adalah bagaimana cara berurutan penelitian 

dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu 

penelitian dilakukan. 

 Menurut Moch. Nazir (2011:54), metode deskriptif 

adalah untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang 

tepat dimana di dalamnya termasuk studi untuk melukiskan 

secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan 

individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu 



47 

 
keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan 

reabilitas. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara 

independen. 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif explanatory.. Variabel yang diteliti yaitu 

sebagai variabel independen/bebas yaitu kepuasan (X1) dan 

personal selling (X2) dan Brand loyalty (Y) sebagai variabel 

dependen/terikat. 

 

3.2.2 Operasional Variabel 

 Menurut Uma Sekaran (2011:115) mendefinisikan 

tentang pengertian variabel adalah variabel adalah adapun yang 

dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa 

berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, 

atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda.

  

 Dalam penelitian ini terdapat dua elemen variabel pokok 

yaitu : 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Menurut Uma Sekaran (2011:117) mendefinisikan tentang 

variabel independent atau variabel bebas adalah variabel 

yang mengambil variabel terikat, entah secara positif 

maupun secara negative. Jika terdapat variabel bebas, 
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variabel terikatpun akan hadir, dan dengan setiap unit 

kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau 

penurunan dalam variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah kepuasan, kualitas produk dan 

personal selling.  

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Menurut Uma Sekaran (2011:116) mendefinisikan tentang 

variabel terikat adalah variabel terikat merupakan variabel 

yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah Brand loyalty (Y).  

 

Dari variabel-variabel tersebut diatas dapat dijabarkan ke 

dalam operasionalisasi variabel penelitian yang dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Indikator Skala 

Kepuasan 

(X1) 

Kepuasan adalah 

perasaan senang 

atau kecewa 

seseorang yang 

muncul setelah 

membandingkan 

kinerja (hasil) 

produk yang 

dipikirkan 

terhadap kinerja 

(hasil) yang 

diharapkan. 

Kotler dan Keller 

(2012:177) 

Directly 

reported 

satisfaction 

 

a. Kepuasan   

   design  

b. Kepuasan   

    interior 

c. Kepuasan  

   kenyamanan  

   kabin 

d. Kepuasan     

   kehandalan  

   mesin 

e. Kepuasan  

    kecepatan  

    mesin  

f.  Kepuasan  

    body mobi 

g.  Kepuasan  

     akselerasi  

     mobil 

Inter 

val 

Personal 

Selling 

(X2) 

Penyajian secara 

lisan dalam 

bentuk 

percakapan 

dengan satu atau 

lebih calon 

pembeli dengan 

maksud 

melakukan 

Pendekatan 

Pendahuluan 

Penampilan 

wiraniaga 

Cara memulai 

pembicaraan 

a. Tingkat     

    kerapihan     

    wiraniaga 

b. Tingkat  

   kemenarikan    

   dalam  

    memulai  

   pembicaraan 

c. Tingkat    
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penjualan. (Kotler 

: 2012) 

    kemampuan   

    berkomuni 

    kasi 

Presentasi   

Dan    

Peragaan 

Pengetahuan 

wiraniaga 

Presentasi 

berdasarkan 

manfaat 

 

 

d.Tingkat  

   pengetahuan    

   wiraniaga 

 

 

e.Tingkat     

   presentasi  

   berdasarkan  

   manfaat 

Mengatasi    

Keberatan 

Kemampuan 

wiraniaga 

dalam 

mendengarkan 

keluhan atau 

keberatan 

konsumen. 

 

f. Tingkat       

    kemam 

    puan   

    wirani 

    aga  

    dalam  

    men 

    dengar 

    kan    

    keluh 

    an atau    

    keberatan  

 Kemampuan 

melakukan 

penutupan 

penjualan 

dengan baik 

g.Tingkat  

   kemampuan  

   melakukan  

   penutupan  

   penjualan  

   dengan baik 
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 Tindak Lanjut 

dan 

Pemeliharaan 

Pemberitahua

n wiraniaga 

akan syarat – 

syarat 

penjualan 

h. Tingkat 

kelengkapan 

pemberitahuan 

wiraniaga akan 

syarat penjualan 

Brand 

loyalty (Y) 

Komitmen yang 

dipegang teguh 

untuk membeli 

ulang atau 

berlangganan 

dengan produk 

atau jasa yang 

disukai secara 

konsisten di masa 

mendatang, 

sehingga 

menimbulkan 

pembelian merek 

yang sama secara 

berulang 

meskipun 

pengaruh 

situasional dan 

upaya pemasaran 

berpotensi 

menyebabkan 

perilaku beralih 

merek 

Pembelian 

ulang. 

 

 

Pembelian lini 

produk. 

 

Merekomenda

sikan produk 

kepada orang 

lain. 

 

Menunjukkan 

kekebalan 

pada produk 

pesaing 

a.Melakukan   

   pembelian ulang  

   secara teratur. 

 

b.Pembelian pada  

   lini produk lain. 

 

c.Konsumen yang   

   memberikan     

   referensi  

   produk. 

 

d.  Menunjukkan    

     kekebalan    

     dari daya  

     tarik produk  

     sejenis dari  

     pesaing. 
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Oliver(2008) 

 

3.2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

mengenai “Brand Loyalty Melalui Kepuasan dan Personal 

selling” adalah data primer dan data sekunder : 

1. Data primer 

Menurut Uma Sekaran (2011:242) data primer adalah data 

yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya 

untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.  

2. Data sekunder 

Menurut Nur Indriantoro (2011:147) data sekunder adalah 

data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

 

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2014: 197) 

yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

penelitiannya.  
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Riset lapangan (Field research) 

Yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung 

pada perusahaan dengan maksud memperoleh data dan 

informasi melalui wawancara, kuesioner dan observasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

kunjungan langsung pada objek penelitian yang telah 

dipilih oleh penulis dengan cara: 

a. Wawancara (Interview) 

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang merupakan sumber dan jawaban-jawaban 

dicatat. Adapun wawancara diarahkan terhadap segala 

sesuatu yang berhubungan dengan masalah dan objek 

yang diteliti.  

b. Kuesioner 

Yaitu lembar isian yang di dalamnya berisi pernyataan 

yang dapat mengolah data kualitatif menjadi kuantitatif  

dengan pengujian hipotesis. Dengan membagikan 

kuisioner kepada para pengguna Toyota New Avanza. 

      c.    Observasi, dengan cara membaca, mencatat, dan   

             mengamati secara langsung terhadap data yang ada dalam  

             perusahaan. 
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2. Riset kepustakaan (Library research) 

Yaitu supaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh 

penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam 

penelitian. 

 

3.2.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

Pengertian populasi menurut Uma Sekaran (2011:64) 

populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal 

yang ingin peneliti investigasi. 

Menurut Arikunto (2014: 173) populasi adalah 

keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi 

adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun 

prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh 

individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah 

para konsumen pengguna Toyota Avanza yang jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti. Sedangkan pengertian sampel itu sendiri 

menurut Arikunto (2014: 174) berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Teknik pengambilan sampel penulis menggunakan Non 

probability Sampling. Menurut Sugiyono (2011:66) Non-

probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
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 Teknik non-probability sampling yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sampling 

insidental. Definisi sampling incidental. Menurut Effendi dan 

Tukiran (2012) non probability sampling mempunyai maksud 

setiap unsur dari populasi tidak mempunyai kesempatan yang 

sama untuk di pilih sabagai sampel. 

 Menurut Malhotra (2004:103) yang menyatakan bahwa 

besarnya jumlah sampel yang diambil dapat ditentukan dengan 

mengalikan 4 atau 5 kali banyaknya item-item variabel yang 

diamati atau diobservasi. Berdasarkan rumus tersebut dapat dicari 

sampelnya sebagai berikut : 

  Sampel = Jumlah indikator  x  5 

              = 19 x 5 

              = 95 

 Dari perhitungan di atas dapat diketahui sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 95 responden akan tetapi untuk 

menghindari kesalahan maka ditambahkan 50% dari jumlah 

kuesioner dengan demikian jumlah responden yaitu 142,5 maka 

dibulatkan menjadi 143 orang, dengan demikian jumlah 

responden sebanyak 143 orang 

3.2.5 Skala Pengukuran 

 Pengukuran pada variabel independendalam penelitian ini 

adalah menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2013:93) 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
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sosial, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti dan selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Jawaban yang digunakan dalam skala likert dalam penelitian ini 

adalah sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Dalam penelitian ini poin-poin tersebut diberi skor 

seperti berikut : 

Tabel 3.2 

Poin skala likert 

Pertanyaan Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

3.3 Teknik Pengolahan Data 

3.3.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan untuk mendefinisikan 

suatu variabel. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Nilai validitas masing-masing pernyataan dari 

tiap variabel dengan bantuan program SPSS dilihat dari nilai 
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Corrected Item-Total Correlation (r hitung) masing-masing butir 

pernyataan. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai r tabel 

dimana apabila lebih besar dari nilai r maka pernyataan tersebut 

valid, begitu juga sebaliknya. 

 Rumus menghitung nilai r tabel adalah n - k, dimana k 

merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. 

 Sehingga kriteria pengujiannya validitas adalah sebagai 

berikut : 

- Jika r hitung > r tabel maka pernyataan dinyatakan valid. 

- Jika r hitung < r tabel maka pernyataan dinyatakan tidak 

valid. 

 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena 

itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas 

beragam item dalam instrument (Sekaran, 2011:40). Untuk 

menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen 

dalam penelitian ini digunakan koefisien Alpha Cronbach. 

Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses 

pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien Alpha Cronbach 

menurut Riduwan (2007:142) ditunjukkan dengan : 

 𝑎 =  
𝑘.𝑟

1+(𝑘−1)𝑟
 

Keterangan : 

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten 
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r  = Rata-rata korelasi antar variabel manifes 

  

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk 

mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya 

koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai 

koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat 

konsistensi jawaban. 

- Jika r < 0,20 maka tingkat keandalan sangat lemah atau 

tingkat keandalan tidak berarti. 

- Jika r diantara 0,20-0,40 maka ditafsirkan bahwa tingkat 

keandalan yang rendah tetapi pasti. 

- Jika r diantara 0,40-0,70 maka ditafsirkan bahwa tingkat 

keandalan yang cukup berarti. 

- Jika r diantara 0,70-0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat 

keandalan yang tinggi. 

- Jika r > 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan 

yang sangat tinggi. 

 Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel 

independen dan variabel dependen. Uji reliabilitas terhadap 

variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

alat pengolahan data software SPSS Ver 22.00. 
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3.4 Metode Analisa Data 

Untuk melengkapi keakuratan data sebelum dilakukan 

pengolahan data melalui uji regresi linier dan uji hipotesis maka 

dilakukan uji asumsi klasik. 

3.4.1 Uji Lineritas 

Untuk memprediksikan bahwa variabel kriterium (Y) dan 

variabel prediktor (X) memiliki hubungan linier yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier. Sebelum digunakan untuk 

memprediksikan, analisisregresi linier harus diuji dalam uji 

linieritas. Apabila dari hasil uji linieritas diperoleh kesimpulan 

bahwa model regresi linier maka analisis regresi linier bisa 

digunakan untuk meramalkan variabel kriterium (Y) dan variable 

prediktor (X). Demikian juga sebaliknya, apabila model regresi 

linier tidak linier maka penelitian diselesaikan dengan analisis 

regresi non linier. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan  regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih 

dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk  

mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Uji normalitas dimaksudkan  untuk  mengetahui  
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apakah  ada  sampel  data  sampel memenuhi pesyaratan distribusi 

normal. Untuk mendeteksi suatu normalitas  data  dilakukan 

dengan Uji Kolmgorov-Smirnov. Caranyayaitu dengan melihat 

nilai signifikansinya.  Jika  p-value  >  0,05  maka  data  residual  

tersebut  terdistribusi secara normal. Sedangkan jika p-value < 

0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2009). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji keberadaan 

korelasi antara variabel independen dan  model regresi.Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi  korelasi  diantara  

variabel  independennya  (Ghozali,  2005). Pengujian 

multikolonieritas  dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  

variance  inflation  factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas  yang  

tidak  dapat  ditoleransi  dan  variabel  tersebut  harus dikeluarkan 

dari model regresi agar  hasil yang diperoleh tidak bias. 

 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh semua variabel independen dalam model regresi 

terhadap variabel dependen (Purwanto dan Sulistyastuti, 

2011).Koefisien determinasi biasanya diberi simbol dengan 

R².Besarnya nilai koefisien determinasi berupa presentase, yang 

menunjukkan presentase variasi nilai variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh model regresi. Misalnya nilai R² = 0,85 
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artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi adalah 85% dan selebihnya atau sebesar 15% variasi 

variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi. Di 

dalam output SPSS, nilai R² dapat dilihat pada tabel Model 

Summary. 

 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1 Pengujia Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 Untuk mengetahui apakah variable-variabel koefisien 

korelasi signifikan atau tidak.  

Untuk mencari FHitung dengan rumus : 

FHitung= 

𝑅2

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

(Akdon, Riduwan, 2008:128) 

Dimana : 

FHitung = nilai F yang dihitung 

R = nilai koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel bebas (independen) 

n    = jumlah sampel 

Kriteria uji hipotesis 

H0:yx1x2x3<0, Kepuasan dan personal selling tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan brand 

loyalty. 
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H1 :yx1x2x3>0, Kepuasan dan personal selling berpengaruh 

dalam meningkatkan brand loyalty. 

 

 

 

                                                          

                                                        Daerah Penolakan HO 

 

                   Daerah Penerimaan HO 

Gambar 3.1 

Daerah penerimaan dan Penolakan Ho 

 

3.4.4.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen, atau disebut juga uji parsial (Purwanto dan 

Sulistyastuti, 2011). Uji ini dapat dilakukan dengan mudah dan 

singkat melalui SPSS. 

 Alat ukur yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

statistik adalah sebagai berikut : 

Ho1 : Kepuasan tidak berpengaruh dalam meningkatkan brand 

loyalty. 

H11: Kepuasan berpengaruh dalam meningkatkan brand 

loyalty. 



63 

 
Ho2 :    Personal selling tidak berpengaruh dalam meningkatkan 

brand loyalty. 

H12 :  Personal selling berpengaruh dalam meningkatkan brand 

loyalty. 

Hasil t hitung dapat dilihat dari output regresi dalam tabel 

coefficients, hasil tersebut dibandingkan dengan t tabel dari 

distribusi t dengan derajat kebebasan (dk) = n dan taraf signifikan 

(a) sebesar 0,05. Jika thit> t α Ho ditolak dan Ha thit< t α, maka 

Ho diterima dan  H1  ditolak, atau dapat pula menggunakan 

kriteria sebagai berikut : 

 Jika t hitung > dari t table maka Ho≠ ditolak 

 Jika t hitung < dari t table maka Ho = diterima 

 

3.4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis dalam penelitian ini mengguanakan 

perhitungan regresi linier berganda. Regresi berganda menurut 

Sugiyono (2012:277) adalah, “analisis rergesi ganda digunaklan 

oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunya) varribal dependen, bila dua atu lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya).” 

Jadi analisi regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independenya minimal 2. Model persamaan analisis 

regresi penelitian ini adalah adalisis regresi berganada, dengan 

persamaan: 
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Y = a + 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 

Sumber: Nazir (2012:39) 

Dimana: 

Y   = Brand loyalty 

A,𝑏1,𝑏2 = Konstanta 

𝑋1   = Kepuasan  

𝑋2   = Personal selling 


