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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode adalah salah satu cara yang di 

tempuh untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan 

tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan, 

menggambarkan, menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah melalui cara tertentu sesuai dengan 

prosedur penelitiannya. Metode penelitian akan 

mengarahkan penelitian pada tujuan penelitian. 

Sugiyono (2010: 1) mengemukakan bahwa 

metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

Menurut Sugiyono (2008:7), penelitian 

survey adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 

dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relative, distribusi, dan 
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hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis. 

Penelitian survei dilakukan untuk 

membuat generalisasi dari sebuah pengamatan 

dan hasilnya akan lebih akurat karena data 

diperoleh secara langsung dari sampel yang 

diambil populasinya tersebut. 

 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

Guna mempermudah operasionalisasi 

variabel dan memperkecil salah pengertian dalam 

penelitian maka ditetapkan definisi 

operasionalisasi variabel penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Brand Trust 

(Variabel X1) 

Brand trust 

adalah perasaan 

- Brand reliability - Kompetensi 

- Kehandalan 

- Tingkat 

kompetensi 

- Tingkat 

kehandalan 

Ordinal 
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aman konsumen 

dalam 

interaksinya 

dengan merek 

berdasarkan 

harapan pasti 

dari kehandalan 

(reliability) dan 

tujuan 

(intentions) 

merek. 

(Delgado 

Ballester, 2006) 

 

- Brand intentions - Kemampuan - Tingkat 

kemampuan 

Ordinal 

Service 

Innovation 

(Variabel X2) 

Sebuah strategi 

inovasi adalah 

strategi yang 

mendorong 

pengembangan 

dan 

implementasi 

produk dan 

layanan baru 

- Customization of 

service 

- Proses 

- Struktur 

organisasi 

- Tingkat 

proses 

- Tingkat 

struktur 

organisasi 

Ordinal 

- Use of 

information 

technology 

- Software baru 

- Sistem yang 

terintegrasi 

- Teknologi 

- Kemampuan 

berinovasi 

- Tingkat 

software baru 

- Tingkat 

sistem yang 

terintegrasi 

- Tingkat 

teknologi 

Ordinal 
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(Robbins, 

1996). 

Indikator 

service 

innovation 

menurut 

Khuong dan 

Giang 

(2014:504) 

adalah 

costumization of 

service, Use of 

information 

technology, 

process 

innovation, 

marketing 

focused 

innovation, 

brand 

differentiation, 

dan pricing 

innovation.  

- Tingkat 

kemampuan 

berinovasi 

- Process 

innovation 

- Penyusunan 

- Penyajian 

- Tingkat 

penyusunan 

- Tingkat 

penyajian 

Ordinal 

- Marketing 

focused 

innovation 

- Kegiatan 

pemasaran 

- Tingkat 

kegiatan 

pemasaran 

Ordinal 

- Brand 

differentiation 

- Merek 

diferensiasi 

- Tingkat 

merek 

diferensiasi 

Ordinal 

- Pricing 

innovation 

- Harga - Tingkat 

harga 

Ordinal 

Loyalitas 

(Variabel Y) 

- Makes reguler 

repeat purchase 

Pembelian 

ulang secara 

Tingkat 

pembelian 

Ordinal 
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Menurut Griffin 

diterjemahkan 

Sita Wardhani 

(2002: 97), 

karakteristik 

pelanggan yang 

loyal yaitu 

makes reguler 

repeat 

purchase, 

purchases 

across product 

and service 

lines, refers 

other, dan 

demonstrates an 

immunity to the 

full of the 

competition. 

 

 teratur ulang secara 

teratur 

- Purchases 

across product 

and service 

lines 

Membeli 

produk lainnya 

Tingkat 

membeli 

produk 

lainnya 

Ordinal 

- Refers other Mereferensikan 

kepada orang 

lain 

 

Tingkat 

mereferensika

n kepada 

orang lain 

Ordinal 

- Demonstrates 

an immunity to 

the full of the 

competition 

Kekebalan 

terhadap 

pesaing 

Tingkat 

kekebalan 

terhadap 

pesaing 

Ordinal 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah sumber data 

penelitian. Populasi Sugiyono (2010: 215) adalah: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. 

Populasi pada penelitian ini adalah 

konsumen PT. Suka Silih Asih yang berjumlah 

627 orang. Melakukan penelitian dengan populasi 

besar sulit dilakukan mengingat keterbatasan 

waktu, biaya dan tenaga. Mempelajari semua 

anggota populasi dalam jumlah besar karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu adalah tidak 

mungkin.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik aksidental sampling 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan 
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bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemu itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2010; 77). 

Adapun penentuan ukuran sampel yang 

akan diteliti dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan datanya, menggunakan 

rumus menurut Umar (2002;7) sebagai berikut: 

2e N  1

N
 n 



 

dimana : 

n   : jumlah sampel 

N  :  jumlah populasi 

e2   :  tingkat kesalahan dalam memilih anggota 

sampel yang ditolerir (tingkat kesalahan 

yang diambil dalam sampling ini adalah 

sebesar 10%) 

Sehingga dengan batas kesalahan sebesar 

10%, maka perhitungan jumlah sampel yang 

diambil sesuai dengan perhitungan jumlah sampel 

adalah sebagai berikut. 
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%25)
(0.1) 627  1

627
(n

2





 

 (25% merupakan toleransi kesalahan 

responden dalam menjawab) 

n = 108 

Jadi  sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 108 responden. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian dilakukan dengan cara 

mempelajari, meneliti, menelaah berbagai 

bahan bacaan, buku-buku dan literatur lain 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Studi lapangan (field research), yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara mendatangi 

perusahaan yang bersangkutan untuk 

melakukan pengamatan langsung terhadap 

kegiatan perusahaan serta memperoleh data 
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dan informasi mengenai masalah yang 

diteliti. Cara untuk memperoleh data adalah: 

a. Wawancara 

Peneliti mengumpulkan data dan 

keterangan melalui tanya jawab langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait, seperti 

pimpinan PT. Suka Silih Asih, staff dan 

konsumen. 

b. Pengamatan 

Pengamatan dan peninjauan langsung 

dilakukan ke PT. Suka Silih Asih untuk 

mengetahui keadaan di lapangan.  

c. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan 

yang diajukan kepada responden untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

Responden pada penelitian ini adalah 

konsumen PT. Suka Silih Asih. 

d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengumpulan 

data atau arsip-arsip mengenai masalah 

yang diteliti.  
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Langkah-langkah pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu: 

1. Melakukan penyebaran kuesioner kepada 

responden yang telah ditentukan  

2. Mengambil jawaban kuesioner dari 

responden 

3. Mengelompokan data berdasarkan responden 

4. Data yang berasal dari kuesioner yang telah 

diisi responden, kemudian ditabulasikan 

dalam bentuk data kuantitatif 

5. Jawaban dari tiap responden disajikan dalam 

tabel distribusi. 

 

3.5  Metode Analisis dan Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah Analisa Aplikatif (Deskriprif). 

Metode analisis data merupakan metode yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel dengan menggunakan Uji-t. 

Penilaian jawaban responden mengenai 

pernyataan yang diberikan menggunakan Skala 
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Likert, yaitu tipe skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Variabel-variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel dan 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen penelitian. Alternatif 

jawaban menggunakan Skala Likert yang 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, seperti pada tabel di bawah ini 

Tabe1 3.2  

Skala Likert 

No Alternatif Jawaban 
Bobot Nilai 

Positif Negatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SS (Sangat Setuju) 

S (Setuju) 

KS (Kurang Setuju) 

TS (Tidak Setuju) 

STS (Sangat Tidak 

Setuju) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

    Sumber : Sugiyono (2010) 
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Identifikasi masalah pertama, kedua dan 

ketiga dijawab dengan menggunakan analisis 

kualitatif yaitu menghitung rata-rata (mean) dari 

masing-masing variabel penelitian. Kriteria yang 

digunakan untuk penafsiran hasil olah data 

adalah: 

Tabel. 3.3 

Kriteria Penafsiran Kondisi Masing-masing 

Variabel 

No Rata-rata Skor Penafsiran 

1 4,21 – 5,00 Sangat Baik 

2 3,41 – 4,20 Baik 

3 2,61 – 3,40 Cukup Baik 

4 1,81 – 2,60 Kurang Baik 

5 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Baik 

 

Identifikasi masalah ke empat, nilai-nilai 

alternatif jawaban diproses dan diolah untuk 

digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti. 

Pengolahan data menggunakan perhitungan 
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statistik melalui Uji Validitas & Reliabilitas, 

Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis 

Korelasi, Uji Hipotesis dan Analisis Koefisien 

Determinasi. 

 

3.5.1  Uji Validitas dan Reliabilitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan 

suatu alat ukur. Menurut Husein Umar dalam 

Sugiyono (2010:178) validitas menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang 

dikumpulkan. 

Nilai validitas dicari dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan total item-

item tersebut. Jika koefisien korelasinya sama 

atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan 

valid, bila nilai korelasinya dibawah 0,3 maka 

item tersebut dinyatakan tidak valid. Rumus 

Pearson Product Moment digunakan untuk 

mencari nilai korelasi yaitu: 
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r =      

       222

1

2

1

11









totaltotal

totaltotal

XXnXXn

XXXXn  

Keterangan: 

r  = Korelasi Product Moment  

X1  = Jumlah Skor Suatu Item 

Xtotal  = Jumlah Total Skor Jawaban 

X1
2

  = Jumlah Kuadrat Skor Jawaban Suatu 

Item Jawaban  

Xtotal
2

  = Jumlah Kuadrat Total skor Jawaban 

Menurut Sugiyono (2010:110), 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran 

dengan menggunakan objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Pengujian 

reliabilitas kuisioner dilakukan Internal 

Consistency dengan teknik belah dua (Split half). 

Butir-butir kuisioner dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok item ganjil dan 

kelompok item genap, kemudian masing-masing 

kelompok skor tiap itemnya dijumlahkan 

sehingga menghasilkan skor total. Koefisien 
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korelasi dihitung sebelum uji reliabilitas dengan 

rumus: 

r =      

       2222 







BBnAAn

BAABn  

Keterangan: 

n = Jumlah responden 

A = Variabel nomor ganjil  

B = Variabel nomor genap 

 Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap 

variabel diukur dengan menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Cronbach’s Alpha merupakan sebuah 

ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar 

dar nol sampai satu (Hair et al., 2010: 92). 

Menurut Eisingerich dan Rubera (2010: 27) nilai 

tingkat keandalan Cronbach’s Alpha minimum 

adalah 0,70. Nilai tingkat keandalan Cronbach’s 

Alpha dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 3.4 

Nilai Tingkat Keandalan Cronbach’s Alpha 

No Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat Keandalan 

1 0.0 – 0.20 Kurang Andal 

2 >0.20 – 0.40 Agak Andal 

3 >0.40 – 0.60 Cukup Andal 

4 >0.60 – 0.80 Andal 

5 >0.80 – 1.00 Sangat Andal 

 

3.5.2 Pembobotan Nilai yang Diperoleh  

  Karena penelitian ini menggunakan data 

ordinal seperti dijelaskan dalam operasionalisasi 

variabel sebelumnya, maka semua data ordinal 

yang terkumpul terlebih dahulu akan 

ditransformasi menjadi skala interval dengan 

menggunakan Method of Successive Interval 

(Harun Al Rasyid, 2008: 131).  Langkah-langkah 

untuk melakukan transformasi data tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan 

jawaban, berdasarkan hasil jawaban 

responden pada setiap pernyataan. 

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk 

setiap pernyataan, dilakukan penghitungan 

proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan 

cara membagi frekuensi (f) dengan jumlah 

responden. 

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap 

pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi 

kumulatif untuk setiap pilihan jawaban 

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) 

untuk setiap pernyataan dan  setiap pilihan 

jawaban  

5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk 

setiap pilihan jawaban melalui persamaan 

berikut: 

 

 

   
)()(

)()(

LimitLowerBellowAreaLimitUpperBelowArea

LimitUpperatDencityLimitLoweratDencity
ValueScale
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  Data penelitian yang sudah berskala 

interval selanjutnya akan ditentukan pasangan 

data variabel independen dengan variabel 

dependen serta ditentukan persamaan yang 

berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. 

Adapun di dalam proses pengolahan data MSI 

tersebut, peneliti menggunakan bantuan program 

software MSI. 

 

3.5.3 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Rancangan analisis data yang digunakan 

oleh penulis adalah deskriptif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

fakta yang ada secara sistematis berdasarkan 

objek penelitian, sedangkan verifikatif  adalah  

metode untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan statistik, variabel independent dan 

variabel dependent yang diperoleh dan 

dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan  

metode  yang  telah ditetapkan dengan  tujuan 
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untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh brand 

trust dan service innovation terhadap loyalitas. 

Analisis yang dilakukan adalah membandingkan 

secara kuantitatif antara pengamatan yang 

dilakukan. 

Sugiyono (2010:142) mendefinisikan 

analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data setiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan  melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan. Pengujian 

hipotesis yang telah dirumuskan, maka akan 

digunakan metode uji statistik sebagai berikut. 

 

3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2011) uji asumsi klasik 

bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang diperoleh dapat 
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menghasilkan estimator linear yang baik, agar 

dalam analisis regresi diperoleh model regresi 

yang bisa dipertanggungjawabkan. 

 Dalam analisis regresi perlu menghindari 

penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul 

masalah dalam penggunaan dalam analisis 

tersebut. Untuk tujuan tersebut maka harus 

dilakukan dalam pengujian terhadap tiga asumsi 

klasik. Adapun pengujian keempat uji asumsi 

klasik tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan sebagai 

pertimbangan pemilihan alat uji statistic yang 

tepat. Uji normalitas brtujuan untukmenguji 

apakah dalam model regresi,variable 

pengganggu/residual memiliki distributor normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka 
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uji statistik menjadi tidak valid untuk  jumlah 

sampel kecil. 

 Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. 

Pengujian normalitas dengan analisis grafik 

adalah dengan cara melihat normal probality plot, 

yang membandingkan distribusi sesungguhnya 

dengan distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data  akan dibandingkan dengan garisn diagonal. 

Jika distribusi normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011:112). 

 

b. Uji Multikolinearitas 

 Pengujian asumsi ini untuk menujukan 

adanya hubungan linear antara variable-variabel 

bebas dalam model regresi maupun untuk 

menunjukan ada tidaknya derajat kolinearitas 

yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Jika 

antara variabel bebas berkorelasi dengan 
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sempurna maka disebut multikolinearitasnya 

sempurna, yang berate model kuadrat terkecil 

tersebut tidak dapat digunakan. Indikator  untuk  

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitasnya 

dapat dilihat dari nilai VIF dan tolerance. Jika 

nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,1 maka model regresi tidak 

terdeteksi adanya multikolinearitas 

(Ghozali,2011:91). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varience dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varience dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak 

heteroskedastisitas  (Ghozali,2011). 



 100 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan metode chart (diagram 

scatterplot), dengan dasar pemikiran sebagai 

berikut: 

 

1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik 

(point-point) yang membentuk suatu pola 

tertentu yang beraturan (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

(point-point) menyebar keatas dan kebawah 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskdastisitas. 

 

3.5.3.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk 

menentukan apakah hipotesis yang akan diajukan 

diterima atau ditolak.  

a. Pengujian Secara Simultan 
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Rumusan hipotesis pada penelitian ini 

yaitu: 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh brand trust dan 

service innovation terhadap loyalitas 

Ha : Terdapat pengaruh brand trust dan service 

innovation terhadap loyalitas 

Untuk menguji pengganti variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak 

bebas digunakan uji F. Nilai F hitung tersebut 

akan dibandingkan dengan F tabel yang diperoleh 

dari tabel F dengan menggunakan tingkat rasio 

(level of significance) tertentu. Adapun rumus uji 

F sebagai berikut: 

 

F = 
  iknRi

kR

 2

2  

Dimana: 

R  = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah sampel 
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 Untuk uji F, kriteria uji yang dipakai 

adalah sebagai berikut: 

- Ho diterima bila F ≤ F tabel 

- Ho ditolak bila F > F tabel 

 

 

b. Pengujian Secara Parsial 

Rumusan hipotesis pada penelitian ini 

yaitu: 

1) Ho : Tidak terdapat pengaruh brand trust  

terhadap loyalitas 

 Ha : Terdapat pengaruh brand trust terhadap 

loyalitas 

2) Ho : Tidak terdapat service innovation 

terhadap loyalitas 

 Ha : Terdapat pengaruh service innovation 

terhadap loyalitas 

Hipotesis tersebut kemudian diuji untuk 

diketahu apakah diterima atau ditolak. Pengujian 

dengan menggunakan rumus uji t dilakukan 
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dengan taraf siginfikan 5%, tingkat keyakinan 

95% dengan rumus sebagai berikut: 

t = r 
21

1

r

kn




 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

r = Nilai Korelasi parsial 

Hasil hipotesis thitung yang diperoleh 

dibandingkan dengan ttabel dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak, Ha diterima 

Jika thitung < ttabel maka Ho diterima, Ha ditolak 

 

3.5.3.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi yaitu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

brand trust (X1) dan service innovation (X2) 

terhadap loyalitas (Y) yang dinyatakan dengan 

prosentasi, melalui rumus : 

KD = r2 x 100% 

Keterangan: 
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KD = Koefisien determinasi atau seberapa jauh 

perubahan variabel terikat 

r2 = Kuadrat dari koefisien korelasi 

Kriteria untuk analisis koefisien 

determinasi adalah : 

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh 

variabel independent terhadap dependent 

lemah. 

b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh 

variabel independent terhadap dependent 

kuat. 

 


