
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan 

melakukan survey atau terjun langsung ke objek penelitian. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Mahasiswa Kota 

Palembang (UIN, PALCOMTECH, MDP, UNSRI dan 

MUHAMADIYAH) yang membeli mie samyang. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk melihat 

pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi 

terhadap keputusan pembelian mie samyang pada 

mahasiswa Kota Palembang. 

B. Desain Penelitian 

  Sesuai dengan latar belakang masalah yang 

diuraikan sebelumnya, maka bentuk penelitian pada 

penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal bertujuan 

untuk meneliti hubungan sebab akibat antara satu variabel 

dengan variabel yang lain.
1
 Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan analisis data 
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yang berbentuk numerik/ angka.
2
 Metode penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

 1. Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 

berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif 

dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik 

perhitungan statistik.
3
 Dalam penelitian ini, penulis 

memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada 

responden dengan beberapa alternative jawaban. 

Jawaban dari responden tersebut akan dikuantitatifkan 

dengan cara pemberian skor yang didapat setelah hasil 

proses penyebaran kuesioner yang dilakukan di 

Universitas UIN, PALCOMTECH, MDP, UNSRI dan 

MUHAMADIYAH di kota Palembang. 

                                            
2Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: 

Kencana, 2015), hlm 109. 
3Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm 17. 



 2. Sumber Data 

   Data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian 

ini didapat dari dua jenis sumber data, yaitu: 

  a. Data Primer 

         Data primer adalah data yang diperoleh dari 

responden melalui kuesioner, dan data hasil 

wawancara penelitian dengan narasumber.
4
 Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner yang diberikan kepada 

mahasiswa yang pernah membeli mie samyang lebih 

dari satu kali sebagai acuan pelanggan yang layak di 

kategorikan sebagai pelanggan yang loyal. 

  b. Data Sekunder 

            Data sekunder adalah data yang sudah tersedia 

dan dikumpulkan oleh pihak lain.
5
 Sumber data 

sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau 

pembahasan tentang materi original.
6
 Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, 
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skripsi, website jurnal, dan data yang diberikan oleh 

perusahaan. 

D. Populasi dan Sampel 

 1. Populasi 

   Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
7
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang diteliti dan mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian dapa ditarik kesimpulannya.
8
 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Kota 

Palembang (UIN, PALCOMTECH, MDP, UNSRI, 

MUHAMADIYAH) yang melakukan pembelian mie 

Samyang dan Jumlah populasi dalam penelitian ini  tidak 

diketahui.  

 2. Sampel 

   Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

ingin diteliti.
9
Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebu, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus 
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betul-betul representative (mewakili).
10

 Sampel dapat 

didefinisikan sebagai sembarang himpunan sebagai bagian 

dari suatu populasi. 

Pendekatan umum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan teknik random sempling. Teknik 

random sampling  adalah teknik pengambilan sempel 

dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-

sendiri atau bersama- sama diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai anggota sempel.   

Pemilihan sampel yang diambil dalam penelitian ini 

berdasarkan  ketentuan sebagai berikut: 

1). Mahasiswa UIN, PALCOMTECH, MDP, 

UNSRI dan MUHAMADIYAHyang membeli 

mie samyang. 

2) Mahasiswa UIN, PALCOMTECH, MDP, 

UNSRI dan MUHAMADIYAHyang membeli 

mie samyang lebih dari satu kali. 

Dalam menentukan jumlah sempel, penulis 

menggunakan pendekatan rumus Hair. Hair,et.a l menyatakan  

bahwa ukuran sempel minimum adalah sebanyak 5 observasi 

untuk setiap estimated parameter dan maksimal adalah 10 
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observasi dari setiap estimated parameter.
11

 Dalam penelitian, 

jumlah indicator penelitian sebanyak 20 indikator, sehingga 

jumlah sempel yang diperlukan adalah sebanyak 100 

responden. dengan rumus ; Jumlah sempel =  jumlah indikator 

x 5 =  20 x 5 = 100. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Kuesioner   

   Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner 

(angket). Kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respons atas daftar 

pertanyaan tersebut.
12

 kuesioner yang digunakan 

bersifat tertutup, yaitu mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden mengenai variabel-variabel penelitian 

yang telah ditentukan sebelumnya.
13
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   Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala Likert. Skala Likert berisi pernyataan yang 

sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden 

terhadap pernyataan itu.
14

 Skala ini dikembangkan oleh 

Rensis Likert, yang merupakan suatu series butir (butir 

soal). Responden hanya memberikan persetujuan atau 

ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala 

ini dimaksudkan untuk mengukur sikap individu dalam 

dimensi yang sama dan individu menempatkan dirinya 

ke arah satu kontinuitas dari butir soal.
15

 Dalam 

pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya 

mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian 

sebagai berikut: 

  a. SS = Sangat Setuju  diberi skor = 5 

  b. S = Setuju   diberi skor = 4 

  c. N = Netral   diberi skor = 3 

  d. TS = Tidak Setuju  diberi skor = 2 

  e. STS = Sangat Tidak Setuju  diberi skor = 1 
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 2. Dokumentasi 

   Penelitian ini juga menggunakan teknik 

pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menelaah dokumen atau data yang didapatkan dari 

perusahaan.
16

 Data atau dokumen yang digunakan yaitu 

dokumen yang mengenai hal-hal atau variabel penelitian 

dan berupa transkip, catatan, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengge, agenda, dan 

sebagainya.
17

 

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 1. Variabel Penelitian 

  Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah variabel bebas (independence) dan variabel 

terikat (dependence). 

  a. Variabel Bebas (independence) 

    Menurut Puguh Suharsono, variabel 

independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai 

hubngan yang positif dan negatif. Variabel bebas 
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(independence variabel) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat).
18

 

Variabel independence dalam penelitian ini adalah 

Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, dan 

Kepercayaan. 

 

  b. Variabel Terikat (dependence) 

    Menurut Sugiyono, variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

(dependence variabel) adalah variabel yang 

digunakan atau yang menjadi akibat, dari adanya 

variabel bebas.
19

 Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah loyalitas pelanggan. 
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1. Definisi Operasional 

Tabel 3. 1 

 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Skala 

ukur 

Budaya (X1) 1. Kultur (kebudayaan) 

2. Subkultur 

3. Kelas sosial 

 

Skala 

Likert 

Sosial (X2) 1. kelompok referensi 

2. Keluarga  

3. Peran dan setatus 

 

Skala 

Likert 

Pribadi (X3) 1. Usia dan tahap siklus 

hidup 

2. Pekerjaan 

3. Situasi ekonomi 

4. Gaya hidup 

5. Kepribadian  

 

Skala 

Likert 

Psikologi 

(X4) 

1. Motivasi 

2. Persepsi 

3. Pembelajaran 

4. memori  

Skala 

Likert 



 

Keputusan 

pembelian 

mie 

samyang (Y) 

a. Pengenalan masalah 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan pembelian 

e. Prilaku pasca pembelian 

 

 

Skala 

Likert 

 

G. Instrumen Penelitian 

 1. Uji Validitas 

   Uji validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu 

alat ukur. Validitas digunakan untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.
20

 Tinggi rendahnya validitas penelitian 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud.
21
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 2. Uji Reliabilitas 

   Uji reliabilitas adalah serangkaian pengukuran 

atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi 

bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu 

dilakukan secara berulang.
22

 Uji reliabilitas instrument 

dapat dilihat dari besarnya cronbach alpha pada 

masing-masing variabel. Cronbach alpha digunakan 

untuk mengetahui reliabilitas konsisten inter item atau 

menguji kekonsistenan responden dalam merespon 

seluruh item.
23

 Dalam menjawab ketidak konsistenan 

dapat terjadi mungkin karena adanya perbedaan persepsi 

responden atau kekurangan pemahaman responden 

dalam menjawab item-item pertanyaan. 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk Interprestasi terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 
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0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

H. Teknik Analisis Data 

 1. Uji Asumsi Klasik 

  a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi yang digunakan, variabel 

residualnya mempunyai distribusi normal.
24

Untuk 

mengetahui normal atau tidak nya sebaran data, maka 

dilakukan perhitungan uji normalitas data dengan uji 

statistic Kolmogorov Smirnov (K-S) dalam program 

SPSS yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol 

(Ho) untuk data distribusi normal dan hipotesa 

alternatif (Ha) untuk data distribusi tidak normal. 

Menggunakan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov  Smirnov.
25
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b. Uji Linieritas 

  Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah 

linieritas. Hal ini dimaksudkan apakah garis regresi 

antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. 

Uji ini ditentukan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas sebagai prediktor mempunyai 

hubungan linear atau tidak dengan variabel terikat. 

Menurut Sugiono, “kalau tidak linier maka analisis 

regresi tidak bisa dilanjutkan”.
26

 

c. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen.
27

Untuk menguji apakah regresi 

yang digunakan ada korelasi antar variabel bebas 

atau tidak, maka uji ini dapat dilakukan dengan 

melihat besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance.
28
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d. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidak 

samaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.
29

Heteroskedastisitas diuji 

dengan metode prank spermaen dengan cara 

menyusun regresi antara nilai absolut residual 

terhadap variabel bebas. Apabila masing-masing 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

absolute residual (α=0,05) maka dalam model regresi 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Uji statistik regresi linear berganda digunakan 

untuk menguji signigfikan atau tidaknya hubungan 

dua variabel melalui koefisien regresinya.
30

 Hubungan 

secara linear antara dua variabel independen (X1, X2, 

X3 , X4…..Xn) dengan variabel dependen (Y). 

penggunaan metode ini untuk menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, 

pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan, dan pengaruh kepercayaan terhadap 

loyalitas pelanggan. 
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 3. Uji Hipotesis  

  a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

    Uji t yaitu untuk melihat dan menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen 

pengujian ini dilakukan dengan menggunakan taraf 

signifikan > 0,05
31

.  

  b. Uji Hipotesis Secara Bersamaan (Uji F) 

    Uji F bertujuan untuk mengukur semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model 

apakah mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Pengujian secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian 

secara simultan yaitu dengan membandingkan jika 

nilai signifikan > 0,05, artinya semua variabel 

independen secara bersama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel indepeden.
32
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  c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

     Uji koefisien determinasi atau R
2
 digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien variabel determinasi adalah 0 dan 1. Nilai 

R
2 

yang kecil berarti kemampuan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan dengan kriteria sebagai 

berikut:  

   1). Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak  

   2). Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis 

diterima 

 


