
BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

1. Jenis Desain  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis MRA Analisis MRA 

adalah bentuk analisis regresi yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium). analisis regresi linier 

berganda pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas / bebas), dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2007:55). 

2. Alasan Pemilihan Desain 

Peneliti menggunakan desain ini dengan alasan untuk menganalisis pengaruh , 

kredibilitas, persepsi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembeli dengan kepuasan 

sebagai variabel moderasi pada brand adabuti store Mojokerto 

3. Sumber, Jenis dan Data Penelitian Yang Digunakan  

1)  Sumber data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab masalah 

penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui penyebaran 

lembar kuesioner kepada responden dan wawancara yang dilakukan kepada pihak 

manajemen perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku 

maupun jurnal yang ada kaitannya dengan materi penelitian yakni data dari perusahaan 

antara lain data tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

 



2)  Jenis Data Penelitian Yang Digunakan 

Jenis penelitian data dalam ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya 

berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke 

dalam data kuantitatif (Sugiyono, 2009:62). Dengan menggunakan data yang berbentuk angka 

maka kebenarannya digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menganalisis dan 

membuktikan kebenaran hipotesis.  

4. Waktu Dan Tempat Penelitian  

1) Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang digunakan penulis adalah April sampai Mei 2019. 

2) Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Sunrise Mall Lantai GF Line 22-23 Jl. Benteng 

pancasila No. 09 Mojokerto dengan outlet yang bergerak dalam penjualan fashion. 

 

B.  Populasi dan Sampel  

1.  Populasi  

Populasi adalah seluruh obyek atau obyek dengan karakteristik tertentu yang akan 

diteliti bukan hanya subyek atau obyek saja yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki subyek atau obyek tersebut (Hidayat, 2007:37). Menurut Arikunto (2006) 

apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah 

pembeli yang membeli produk di  adabuti store Mojokerto lebih dari 1 kali yaitu sebanyak + 

100 konsumen yang diambil selama 1 bulan. 

2.  Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menjadikan calon responden yang 

kebetulan bertemu menjadi responden (Hidayat, 2009).  

3.  Sampel  



Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pembeli brand adabuti store Mojokerto lebih dari 1 kali dalam 

jangka waktu bulan April yaitu sebanyak + 100 konsumen. Kriteria sampel yang diambil 

sebagai berikut :  

a. Pembeli remaja atau orang dewasa 

b. Pembeli yang bersedia untuk diteliti 

 

C.  Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

1.  Variabel  

a. Variabel bebas (X) 

1) Sikap (X1) 

2) Kredibilitas (X2) 

3) Persepsi (X3) 

4) Kualitas pelayanan (X4) 

5) Kepuasan konsumen (M) 

b.  Variabel Terikat (Y)  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu loyalitas pembeli. 

c. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepuasan 

 

2.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan  

memberikan  makna,  menspesifikasikan  kegiatan ataupun memberikan  

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 

2009:73). Definisi operasional dan cara pengukuran dari masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut : 

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat yaitu sebagai berikut : 



a. Variabel bebas (X) 

Variabel 
Definisi 

operasional 
Indikator Skala 

Sikap (X1) Perilaku positif 
yang digunakan 
untuki menilai 
suatu produk 

1. Kesan positif konsumen setelah 
menggunakan produk 

2. Suka terhadap produk. 
 
 

Ordinal  

Kredibilitas 
(X2) 

Sifat yang dimiliki 
sebuah brand 
yang dapat 
menimbulkan 
kepercayaan 
pada diri 
pelanggan 
 

1. Kualitas brand 
2. Ketenaran brand 
3. Daya tarik brand 

 

Ordinal  

Persepsi 
(X3) 

Pikiran positif 
konsumen 
terhadap brand 

1. Identitas brand produk  
2. Ciri khas brand 
3. Integritas brand 
 

Ordinal 

Kualitas 
Pelayanan 
(X4) 

Penilaian 
konsumen 
terhadap perilaku 
karyawan dalam 
memberikan 
penawaran dan 
pelayanan 

1. Bukti Langsung (Tangibles), seperti 

gedung kantor, peralatan kantor, 
penampilan karyawan dan lain lain. 

2. Kehandalan (Reliability), seperti 

kemampuan dalam menempati 
janji, kemampuan memecahkan 
masalah dan kemampuan untuk 
meminimumkan kesalahan. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 
seperti mampu memberikan 
informasi secara benar dan tepat, 
tidak menunjukan sikap sok sibuk 

dan mampu memberikan 
pelayanan dengan segera. 

4. Jaminan (Assurance) seperti 

meberikan garansi produk pada 
pelanggan. 

5. Kepedulian/Empati (Emphaty) 
seperti bersikap ramah, memahami 
kebutuhan dan peduli kepada 
pelanggannya. 

 

Ordinal 

Loyalitas 
Pembeli 
(Y) 

Komitmen yang 
dipegang untuk 
membeli kembali 
atau 
menggunakan 
kembali produk 

1. Makes regular repeat purchase 
(melakukan pembelian ulang 
secara teratur). 

2. Purchases across product and 
service lines (melakukan 

pembelian lini produk yang lainnya 
dari perusahaan Anda) 

3. Refers others (memberikan 
referensi pada orang lain) 

4. Demonstrates in immunity to the 
pull of the competition (tidak 

 



mudah terpengaruh oleh bujukan 
pesaing) 

 

Kepuasan Kesesuaian 
antara fakta 
dengan 
kenyataan 

1. Keinginan yang terpenuhi 
2. Kriteria produk yang kompatibel 
3. Kualitas produk yang mumpuni. 
 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam, pada umumnya 

secara kuantitatif, keadan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu 

secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Lebih 

jauh, dikatakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pernyataan (Suryabrata, 

2008) 

Secara umum, instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

penelitian.  Dalam penelitian ini instrument pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Kuesioner (angket) 

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan 

kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyan 

tersebut. Teknik pengumpulan data ini yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis mengenai 

pokok permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada variable-variabel penelitian untuk 

mendapatkan informasi dari para responden. Teknik ini digunakan untuk mengambil data 

primer. 

 

E. Analisis Data  

1.  Analisis MRA (Moderating Regression Analisys) 

Analisis kuantitatif adalah cara menganalisis data yang berbentuk angka yang 

dibandingkan antara satu dengan yang lain. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 



terhadap variabel terikat digunakan uji statistik regresi linier berganda. Persamaan regresi 

linier berganda yaitu sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5 / Z X1 X2 X3X3X4+ e  

 

Di mana :    

Y               = Loyalitas pembeli 

a               = Konstanta dari persamaan regresi 

b1,b2,b3, b4    = Koefisien regresi 

X1            = Sikap 

X2            = Kredibilitas 

X3          = Persepsi 

X4          = Kualitas pelayanan 

b5 Z  = Kepuasan  

e              = Standard error 

 

3.  Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Untuk melihat pengaruh parsial antara variabel bebas Sikap (X1), Kredibilitas (X2), 

persepsi (X3) kualitas pelayanan (X4) dan variabel moderat (Z) terhadap variabel terikat yaitu 

loyalitas pembeli  (Y) digunakan uji t.  

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

H1 dan H2 diterima jika thitung > ttabel dan sig < α =5% 

H1 dan H2 tidak diterima jika thitung < ttabel dan sig > α =5% 

b. Uji F  

Pengujian koefisien regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh simultan antara 

variabel bebas Sikap (X1), Kredibilitas (X2), persepsi (X3) dan kualitas pelayanan (X4) dan 

variabel moderasi (M) terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pembeli  (Y) digunakan uji F. 

Penentuan kriteria pengujian: 

H3 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < α = 5%. 



H3 tidak dapat diterima jika Fhitung < Ftabel sig dan > α = 5%. 

c. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Untuk menentukan besaran pengaruh maka dapat dilihat dari hasil koefisien 

determinasi, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas (X) dan 

variabel moderasi (M) terhadap variabel terikat (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


