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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek/Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah pengguna smartphone Xiaomi di 

wilayah Yogyakarta, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

smartphone Xiaomi. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian yang 

diperoleh langsung dari responden dimana dalam penelitian ini adalah 

semua orang yang pernah menggunakan smartphone Xiaomi di wilayah 

Yogyakarta. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang pernah 

menggunakan smartphone Xiaomi. Karena jumlahnya tidak diketahui 

secara pasti maka digunakan teknik penghitungan sampel untuk populasi 

tidak terhingga sebagai berikut (Widiyanto, 2008 dalam Agusli dan Kunto, 

2013): 
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

Z    = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan sampel 

yaitu menggunakan 90% atau 1,96 

Moe = Margin of error atau tingkat kesalahan maksimal yang masih 

bisa ditoleransi atau moe sebesar 10% atau 0,1 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh jumlah sampel 

yang baik dari populasi minimal sebesar 96 orang. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan disini adalah non-probability 

sampling dan teknik yang digunakan adalah convinience-purposive 

sampling. Teknik ini dipilih karena penulis mengambil beberapa 

orang yang mudah ditemui (convenience) dan memenuhi kriteria 

tertentu (purposive) untuk dijadikan responden (Singarimbun dan 

Effendi, 1995, 1996 dalam Agusli dan Kunto, 2013). Dalam penelitian 

ini peneliti tidak memberi peluang yang sama untuk dijadikan sampel 
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bagi setiap pengguna smartphone Xiaomi di wilayah Yogyakarta 

untuk dijadikan sampel karena sampel tidak diketahui jumlahnya. 

Cara penarikan sampel menggunakan purposive sampling, teknik 

ini dipilih karena peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dalam 

memilih sampel yang dianggap dapat memberikan informasi pada 

peneliti terkait variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini 

memiliki syarat dan karakteristik sebagai berikut: 

1. Berusia minimal 17 tahun, karena peneliti memerlukan 

jawaban yang akurat terkait pertanyaan atau pernyataan yang 

diberikan. 

2. Sudah pernah menggunakan produk smartphone Xiaomi 

minimal 3 bulan, karena peneliti memerlukan responden yang 

berpengalaman terkait produk smartphone Xiaomi. 

D. Teknik Pegumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengukuran 

data menggunakan skala likert. 

1. Kuesioner yaitu sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh infomasi dari responden (Arikunto, 2013). 

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada pengguna 

smartphone Xiaomi. 

2. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiyono, 2010:1993 dalam 
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Janti, 2014). Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan 

seorang respoden dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan 

dan kemudian diminta untuk memberi jawaban dari lima 

pilihan jawaban, dimana nilai jawaban masing-masing 

memiliki nilai jawaban yang berbeda. Dalam penelitian ini 

digunakan pernyataan tertutup dengan rentang skala penilaian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert 

No. Jawaban Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

E. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebagai atribut seseorang atau subyek yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang yang lain atau 

satu obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981 dalam 

Putra, 2011). Variabel penelitian terdiri atas dua macam yaitu: variabel 

terikat (dependent variable) atau variabel yang tergantung pada 

variabel lainnya, dan variabel bebas (independent variable) atau 
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variabel yang tidak bergantung pada variabel lainnya. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tidak terikat/bebas (Independent variable) 

Variabel independen yang dilambangkan dengan 

(X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 

baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya 

negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

Kesadaran merek (X1), asosiasi merek (X2), persepsi 

kualitas (X3), loyalitas merek (X4). 

2. Variabel terikat (Dependent variable) 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

pusat perhatian utama peneliti. Hakekat sebuah masalah 

mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah model. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah: 

Minat beli (Y). 

Dalam rangka menghindari luasnya tinjauan atas 

variabel-variabel penelitian yang saling berhubungan maka 

perlu diberikan definisi operasional penelitian atas variabel 

yang digunakan lebih lanjut. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Penelitian 

 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1 Kesadaran merek (X1) Kesadaran merek yaitu 

kemampuan konsumen untuk 

mengenali atau mengingat 

bahwa sebuah merek 

merupakan anggota dari 

kategori produk tertentu 

(Sugiono, 2012). 

1. Posisi merek dalam 

ingatan konsumen. 

2. Proses dan periode 

pengenalan. 

3. Peran yang sangat 

penting. 

4. Lama mengenal 

merek. 

Sumber: Pangarayan Ade 

(2013) 

 

2 Asosiasi merek (X2) Assosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang terkait dengan 

memori sebuah merek. Brand 

association berkaitan erat 

dengan brand image, yang 

didefinisikan sebagai 

serangkaian asosiasi merek 

dengan makna tertentu dan 

akan semakin kuat seiring 

dengan bertambahnya 

pengalaman konsumsi atau 

dengan merek spesifik 

(Sugiono, 2012). 

 

1. Kemudahan 

pengoperasian. 

2. Keterjangkauan 

harga. 

3. Gaya hidup. 

4. Dapat bersaing 

dengan produk lain. 

Sumber: Pangarayan Ade 

(2013) 

3 Persepsi kualitas (X3) Persepsi kualitas merupakan 

penelitian konsumen terhadap 

keunggulan atau superioritas 

produk secara keseluruhan. 

Oleh sebab itu, perceived 

quality didasarkan pada 

evaluasi subyektif konsumen 

terhadap kualitas produk 

(Sugiono, 2012). 

 

1. Mutu dan kualitas. 

2. Desain yang unik. 

3. Keamanan dan 

kenyamanan. 

4. Ketahanan dan 

keawetan. 

Sumber: Pangarayan Ade 

(2013) 

4 Loyalitas merek (X4) Loyalitas merek merupakan 

ukuran dari kesetian konsumen 

terhadap suatu merek. 

Loyalitas merek merupakan 

inti dari brand equity yang 

mejadi gagasan sentral dalam 

pemasaran. Karena hal ini 

merupakan suatu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan 

pada sebuah merek (Sugiono, 

2012). 

 

1. Kesukaan terhadap 

merek. 

2. Faktor kebiasaan. 

3. Pertimbangan 

merek. 

4. Tidak beralih ke 

merek lain. 

Sumber: Pangarayan Ade 

(2013) 
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No Variabel Definisi Operasional Indikator 

5 Minat beli (Y) Minat beli adalah seberapa 

besar kemungkinan konsumen 

membeli suatu merek atau 

seberapa besar kemungkinan 

konsumen untuk berpindah 

dari satu merek ke merek 

lainnya (Keller, 1998). 

1. Minat eksploratif 

(mencari informasi) 

2. Minat referensial 

(merekomendasi ke 

orang lain) 

3. Minat transaksional 

(tindakan 

pembelian) 

4. Minat preferensial 

(menjadikan yang 

utama). 

Sumber: Artaji (2014) 

 

 

F. Uji Kualitas Instrumen 

Instrumen penelitian mempunyai kedudukan tertinggi didalam 

penelitian, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu, benar atau 

tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. 

Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data (Arikunto, 2013). 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 

valid dan reliabel sehingga uji kualitas instrumen penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program 

software SPSS (Statistical Package for Social Science). Berikut uraian 

mengenai uji validitas dan reliabilitas: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2013). 
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Menurut Nugroho (2011) dalam penelitian yang menggunakan 

instrumen berupa kuesioner, uji validitas digunakan untuk melihat 

seberapa besar kemampuan pertanyaan dapat mengetahui jawaban 

responden. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, 

semakin tepat pula alat ukur tersebut mengukur. 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan nilai 

pengukuran dengan total nilai. Jika dari hasil uji, item petanyaan 

diperoleh nilai korelasi antara skor butir dengan skor total 

signifikan pada tingkat 0,05 (5%), maka hasil tersebut signifikan 

dan alat ukur tersebut dapat dikatakan valid (Nugroho, 2011). 

2. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar suatu intrumen tersebut dapat 

dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas 

instrumen yang semakin tinggi menunjukkan hasil ukur yang 

didapatkan semakin terpercaya (reliable). Semakin reliabel suatu 

instrumen, maka instrumen tersebut mendapatkan hasil yang sama, 

bila digunakan beberapa kali mengukur pada objek yang sama 

(Nugroho, 2011). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan 

kuesioner apakah jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Teknik ini dilakukan 

dengan SPSS yang menggunakan pengukuran Cronbach Alpha (α). 
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Apabila nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan adalah > 0,60 , 

maka alat ukur yang digunakan pada penelitian ini dianggap 

reliabel atau dapat dipercaya (Nugroho, 2011). 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

 Pada penelitian ini dilakukan analisa data dan pengujian hipotesis 

diantaranya:  

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ekuitas merek dari sebuah instansi yang dilihat dari 4 

dimensi, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, loyalitas merek terhadap minat beli konsumen. 

(Arcana 1996, dalam Agusli dan Kunto, 2013). Regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui besarnya variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y). Rumus Regresi Linear 

Berganda adalah: 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

 

Keterangan:  

Y   = Minat beli (Dependen)  

X1 = Kesadaran merek (Independen) 

X2 = Asosiasi merek (Independen) 

X3 = Persepsi kualitas (Independen) 

X4 = Loyalitas merek (Independen) 
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b1  = Koefisien regresi X1  

b2  = Koefisien regresi X2 

b3  = Koefisien regresi X3 

b4  = Koefisien regresi X4 

2. Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat dinilai dengan goodness of fitnya. Secara statistik 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi 

(R
2
), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah di mana Ho ditolak), 

sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah di mana Ho diterima (Ghozali, 2005 

dalam Rahmawati, 2013). 

3. Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 

atau per variabel (Nugroho, 2011) apakah variabel kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Langkah-langkah 

dalam uji hipotesis parsial adalah sebagai berikut 

(Nugroho,2011): 
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a. Menentukan Hipotesis 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen (Kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, loyalitas merek) terhadap 

variabel dependen (Minat beli). 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen (Kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, loyalitas merek) terhadap 

variabel dependen (Minat beli). 

b. Menentukan tingkat signifikasi yaitu < α (0,05) 

maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara variabel independen dan dependen. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan 

variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol sampai dengan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

yang berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabe-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

(Nugroho, 2011). 

  


