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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 LOKASI PENELITIAN  

Lokasi penelitian dilakukan di DI Yogyakarta yang menitik beratkan di 

daerah-daerah dimana terdapat banyak komunitas mahasiswa didalamnya. Yaitu 

di kampus UII. Dimana di daerah-daerah tersebut banyak mahasiswi pendatang 

dengan beragam karakteristik sehingga pendapat yang diberikan dapat bersifat 

obyektif terhadap  produk. 

Objek dalam penelitian ini adalah konsumen Kosmetik Wardah yang 

digunakan oleh mahasiswi di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, sedangkan 

responden penelitian adalah pengguna konsumen Kosmetik Wardah di Universitas 

Islam Indonesia Jogjakarta yang diambil secara random sampling. Hal ini 

dikarenakan tidak semua individu diberi peluang sama untuk diikutsertakan 

menjadi anggota responden. 

3.2 UNIT ANALISIS 

Unit analisis adalah konsumen pengguna kosmetik Wardah di Jogjakarta. 

3.3 VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini ada dua yaitu : 

1. Variabel terikat (dependent variable), di dalam penelitian ini variable 

terikatnya adalah Loyalitas pengguna kosmetik wardah (y1) . 

2. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini terdiri variabel 

Citra Merek (x1) 
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3. Variabel mediator dalam penelitian ini adalah Kepuasan Pelanggan (z). 

 

3.3.1 Loyalitas  

Loyalitas adalah komitmen yang mendalam untuk membeli ulang atau 

berlangganan suatu produk secara konsisten di masa yang akan datang, dengan 

demikian mengakibatkan pengulangan pembelian merek yang sama walaupun 

dipengaruhi situasi dan upaya pemasaran yang mempunyai potensi untuk 

menyebabkan tindakan berpindah ke pihak lain (Peter Halim, 2014). Indikator: 

a) Saya sering memberitahu orang lain betapa bagusnya merek ini. 

b) Saya berniat untuk tetap membeli merek ini. 

c) Jika merek ini tidak tersedia di toko ketika saya membutuhkannya, 

saya akan membelinya di lain waktu. 

d) Jika merek lain sedang diskon, saya tidak akan membeli merek 

lain, saya tetap setia pada merek ini.  

e) Jika seseorang memberi komentar negatif tentang merek ini, saya 

akan tetap memilih merek ini 

f) Ketika orang lain membuat komentar negatif tentang merek ini, 

saya tidak akan mempercayainya. 

g) Jika merek ini tidak tersedia di toko ketika saya membutuhkannya, 

saya akan membelinya di tempat lain. 

h) Saya akan merekomendasikan merek ini kepada seseorang yang 

tidak bisa memutuskan merek mana yang akan dipilihnya pada 

kelas produk ini. 
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3.3.2 Citra Merek 

 Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengetahuan terhadap 

merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki 

citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian (Stephen, 2007). Indikatornya: 

a) Merek Wardah yang sudah dikenali 

b) Merek Wardah memiliki reputasi yang baik.  

c) Orang lain pernah mengatakan kepada saya bahwa merek ini dapat 

dipercaya. 

d) Produk Wardah memberikan kesan positif kepada konsumen  

e) Merek ini dikenal memiliki hasil yang bagus. 

f) Saya pernah mendengar komentar yang potif tentang merek ini.  

g) Ketika saya membeli merek ini, saya yakin benar dengan apa yang 

saya harapkan dari merek ini. 

h) Merek ini konsisten dengan kualitas produknya. 

i) Saya tahu bagaimana hasil  merek ini, hasil  merek ini selalu 

seperti yang saya harapkan. 

j) Saya selalu yakin terhadap hasil  merek ini pada saat saya 

membelinya di lain waktu.  
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3.3.3 Kepuasan 

 Kepuasan konsumen mencerminkan rasa atau sikap seseorang akan 

suatu hal dalam rangka pelayanan yang diberikan kepada 

seseorang/individu (Stephen, 2007). Indikatornya: 

a) Saya percaya, perusahaan yang memproduksi merek ini tidak akan 

mencoba menipu saya. 

b) Saya mempercayai perusahaan yang memproduksi merek ini. 

c) Saya merasa bahwa saya sepenuhnya bisa mempercayai 

perusahaan yang memproduksi merek ini. 

d) Saya merasa aman ketika menggunakan produk dari perusahaan ini 

karena saya tahu bahwa perusahaan yang memproduksi merek ini tidak 

akan mengecewakan saya. 

e) Saya merasa bahwa saya dapat mengandalkan perusahaan yang 

memproduksi merek ini untuk menghasilkan produk dengan hasil  

yang baik.  

f) Saya menyukai merek ini. 

g) Merek ini adalah yang terbaik dalam kategori produknya. 

h) Hasil  merek ini lebih baik dibanding merek lain.  

i) Merek ini memenuhi kebutuhan saya lebih baik daripada merek 

lain. 

j) Saya puas dengan merek ini. 
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3.4 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek (satu-satuan atau individu) 

yang karakteristiknya akan diteliti. Peneliti mengeneralisasikan hasil penelitian 

kepada kelompok tersebut, sekelompok populasi tertentu mempunyai 

sekurangnya-kurangnya satu karakter yang membedakan dengan kelompok lain. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna atau yang memiliki 

pengalaman dengan penggunaan konsumen Kosmetik Wardah.  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti, 

dan dianggap mewakili keseluruhan populasi.penyampelan akan berguna apabila 

ukuran populasi sangat besar sehingga membutuhkan banyak biaya dan waktu 

untuk memperoleh informasi dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti 

akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi terhadap populasi 

penelitian. Responden yang dijadikan unit sampel adalam penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswi kampus Universitas Islam Indonesia Jogjakarta. 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Fakultas Yang Menjadi Responden 

No Fakultas Jumlah Persentase 

1 Fakultas Ekonomi 90 45% 

2 Fakultas Hukum 40 20% 

3 Fakultas Psikologi 40 20% 

4 Fakultas Kedokteran  30 15% 

Total                                        200              100,0% 
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2. Berdomisili di wilayah DI Yogyakarta. 

3. Usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun.  

Alasan pemilihan usia antara 17 sampai 25 tahun karena usia tersebut 

merupakan pencari informasi yang baik, pencarian informasi sebelum pembelian 

meningkat pada usia dibawah 30 tahun, dapat berlaku sebagai decision maker 

yang baik. Maka peneliti menggunakan acuan ini dalam mengambil sampel 

penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 200 responden. 

 

3.5 ALAT PENGAMBILAN DATA DAN SKALA 

Dalam operasionalnya semua variabel diukur dengan menggunakan data 

hasil jawaban kuesioner yang berbentuk Five-point Likert Scale. Jawaban 

kuesioner merupakan pernyataan antara lain: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 

Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), dimana masing-masing 

diberikan poin 1,2,3,4 dan 5. untuk item pertanyaan dengan tanda *) berarti poin 

yang diberikan berkebalikan menjadi 5,4,3,2 dan 1 (Riduwan, 2007).   

Adapun variabel-variabel pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini  

antara lain:  brand images, kepuasan konsumen dan loyalitas. Untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini, masing- masing variabel diukur dengan instrumen 

dalam bentuk kuesioner. Dimana responden menjawab pertanyaan dengan 

memilih alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapatnya. Dan 

penilaian kuesioner dengan menggunakan Five-point Likert Scale. Kuesioner 

yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, profil 

responden dan kuesioner utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan 
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diajukan kepada responden. Rincian dari bagian dalam kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendahuluan.  

Pendahuluan digunakan sebagai pembuka kuesioner. Isi dari pendahuluan 

ini adalah identitas peneliti dan tujuan survei. Pendahuluan digunakan oleh 

peneliti untuk membangun hubungan dengan responden dan memotivasi 

mereka agar dapat menjawab pertanyaan dalam kuesioner tanpa rekayasa. 

Jaminan kerahasiaan responden juga tertulis dalam bagian ini. Kalimat 

penutup berisi ucapan terima kasih dari peneliti pada responden yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner. 

Data yang berkaitan dengan konteks penelitian yaitu: 

1. Jenis Kelamin :  

[   ] Perempuan 

 

2. Usia Anda :  

[   ] 17 s/d 25 Tahun     

 

3. Merek kosmetik yang sekarang anda pakai    (……………) 

 

Merek kosmetik tersebut dipakai sejak   (……………) 

 

4. Merek kosmetik yang pernah anda pakai    (……………) 

 

Merek kosmetik tersebut dipakai sejak   (……………) 
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2. Profil Responden. 

Profil responden digunakan sebagai informasi bagi peneliti apakah 

responden sesuai dengan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Kuesioner Utama. 

Pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan pada petunjuk pembuatan 

pertanyaan kuesioner yaitu menggunakan kata-kata yang sederhana, jelas, 

berlaku bagi semua responden, berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian, tidak ambigu, serta tidak memuat hal yang bersifat pribadi dan 

peka.  Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan dari tiap variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain harga, kualitas layanan, 

kepuasan konsumen, kepercayaan dan loyalitas konsumen pada konsumen 

Kosmetik Wardah. 

3.6  UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

Data yang baik hanya dapat diperoleh jika instrumen yang digunakan juga 

baik. Instruman yang dikatakan baik adalah jika instrumen tersebut valid dan 

reliable. 

3.6.1 Uji Validitas 

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidak 

validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.  
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Mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor 

butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Yaitu dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, 

dimana (n) adalah jumlah sampel penelitian. Dalam pengambilan keputusan untuk 

menguji validitas indikatornya adalah:  

1. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid atau sig < 0.05 

2. Jika r hitung < r tabel maka butir atau pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan tidak valid atau sig > 0.05 

  

 Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam 

Tabel 3.2. sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel  

Citra Merek (X) dan Kepuasan Pelanggan (Y1) 

Indikator Rxy r-tabel Keterangan 

Cm1 0,501 0,254 Valid 

Cm2 0,346 0,254 Valid 

Cm3 0,619 0,254 Valid 

Cm4 0,315 0,254 Valid 

Cm5 0,611 0,254 Valid 

Cm6 0,676 0,254 Valid 

Cm7 0,427 0,254 Valid 

Cm8 0,466 0,254 Valid 
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Cm9 0,490 0,254 Valid 

Cm10 0,392 0,254 Valid 

Kp1 0,535 0,254 Valid 

Kp2 0,392 0,254 Valid 

Kp3 0,408 0,254 Valid 

Kp4 0,469 0,254 Valid 

Kp5 0,388 0,254 Valid 

Kp6 0,540 0,254 Valid 

Kp7 0,355 0,254 Valid 

Kp8 0,550 0,254 Valid 

Kp9 0,297 0,254 Valid 

Kp10 0,369 0,254 Valid 

           Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

  Dari Tabel 3.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,254, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada 

variabel Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan adalah valid. Sedangkan uji 

validitas Loyalitas dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Item-item Loyalitas (Y2) 

Indikator Rxy r-tabel Keterangan 

L1 0,361 0,254 Valid 

L2 0,432 0,254 Valid 

L3 0,537 0,254 Valid 

L4 0,446 0,254 Valid 

L5 0,649 0,254 Valid 
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L6 0,486 0,254 Valid 

L7 0,529 0,254 Valid 

L8 0,334 0,254 Valid 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

       Dari Tabel 3.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,254, 

sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada 

variabel Loyalitas adalah valid. 

3.6.2. Uji Realibilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk menghitung realibilitas, salah satunya adalah 

dengan formulasi koefisien Alpha Cronbach (Sugiyono, 2010).  

r11 = (
 

   
) (  

   
 

  
 ) 

Keterangan: 

R11 : Koefisien Realibilitas Instrumen 

∑σ
 

 
 : Jumlah varian butir 

∑σ
 

 
 : Varians total 

K : Banyaknya Butir Pertanyaan 
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 Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Citra Merek, Kepuasan 

Pelanggan, dan Loyalitas. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Citra Merek 0,800 ≥ 0,60 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,765 ≥ 0,60 Reliabel 

Loyalitas 0,770 ≥ 0,60 Reliabel 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2017.   

   Dari Tabel 3.4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien 

Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-

item pertanyaan pada variabel Citra Merek, Kepuasan Pelanggan, dan Loyalitas 

adalah reliabel. 

3.7 ALAT ANALISIS DATA 

3.7.1. Gambaran Responden 

Analisa gambaran umum responden adalah cara menganalisa data dengan 

menggunakan tabulasi data dan presentase yang didapat dari hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden, kemudian dibuat tabel-tabel, dan setiap tabel diberi 

penjelasan dari setiap data yang diperoleh. 

a. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok 

mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas 

interval dan kategori tertentu (Hasibuan, 2009). Manfaat penyajian data 
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dalam tabel distribusi frekuensi untuk menyederhanakan penyajian data 

sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan 

informasi.  

b. Penilaian Responden Terhadap Variabel 

Untuk mengetahui penilaian responden terhadap masing-masing variabel, 

maka perlu dilakukan pengolahan data dari kuesioner yang telah disebar 

kepada populasi dan sampel. Untuk mengetahui hasil dari pengolahan data 

tersebut dapat menggunakan mean (rata-rata) dari variabel X dan variabel 

Y.  Rumus yang digunakan untuk mencari mean pada penelitian ini 

adalah: 

 ̅  
   

 
 

 ̅       = Rata – rata hitung (mean) 

     = Jumlah nilai x ke I sampai ke n 

 n     = Jumlah individu 

3.8 ANALISIS DATA 

1.Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan agar model yang diperoleh benar-benar telah 

memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari regresi, yaitu tidak terjadi 

multikolenieritas, tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi tidak dilakukan 

karena data yang dipakai bukan merupakan data time series. Sebelum digunakan 
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untuk melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu model regresi 

dibuktikan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dibuktikan terhadap model 

persamaan tersebut adalah (Ghazali, 2006): 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat 

menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji Linearitas Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel X dengan variabel Y linear atau tidak. Rumus yang 

dipakai menurut Riduwan (2006:148). 

Ŷ = a + bX. 

Keterangan :  

Ŷ  = Hasil transformasi linear data  

a  = Konstanta penambahan terhadap hasil perkalian  

b   = Konstanta perkalian  

 Data dikatakan linear apabila harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel 

atau bisa ditulis (Fhitung < Ftabel) pada taraf signifikansi 0,05.  

Jika FHitung < FTabel berarti data linear  
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Jika FHitung  > FTabel berarti data tidak linear 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ
2
) dari faktor 

pengganggu atau disturbance term adalah sama untuk semua observasi X. 

Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu 

apabila nilai varian (σ
2
) variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat 

dari meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi 

tidak sama (Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser. Caranya dengan melihat 

nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena  heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006).  

2. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab 

(X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya 

dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel 

Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi 

Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) 

juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi 

untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas 

maupun Kuantitas. Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti 

berikut ini : 
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Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh 

Predictor. 

3. Pengujian Hipotesis Dengan Uji Parsial atau Uji t 

Dengan menggunakan program SPSS versi 17.0, uji Signifikasi parsial 

(Uji statistik t) digunakan untuk mengetahui signifikansi tidaknya hubungan atau 

pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y).  Ketepatan fungsi regresi terlihat pada nilai goodness of fit dari 

data yang dianalisis.  Goodness of fit  secara statistik ditunjukkan oleh nilai 

statistik t, nilai statistik F dan koefisien (Adj R
2
) 

1. Uji signifikasi parameter individual (uji statistik t). Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). 

Cara untuk melakukan uji t adalah : 

 Dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut 

tabel : 
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Apabila niai statistik t-Hitung > nilai statistik t-Tabel, maka Hipotesis 

alternatif diterima, yang menyatakan suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

Apabila niai statistik t-Hitung < nilai statistik t-Tabel,  maka Hipotesis 

alternatif ditolak, yang menyatakan suatu variabel independen secara 

individual tidak mempengaruhi variabel dpenden 

 Dengan membandingkan nilai probabilitas : 

Jika nilai probabilitas > nilai alpha 0,05 maka Hipotesis alternatif 

ditolak, yang menyatakan suatu varabel independen secara individual 

tidak mempangaruhi variabel dependen. 

 Jika nilai probabilitas < nilai alpha 0,05 maka Hipotesis alternatif 

diterima, yang menyatakan suatu varabel independen secara individual 

mempangaruhi variabel dependen. 

4. Analisis Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2 

mendekati 0 (nol) berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel – variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel – variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

mempredikasi variabel – variabel dependen (Ghazali, 2006). 

 


