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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini lokasi yang dipilih adalah universitas islam negri raden 

fatah Palembang, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

fakultas ekonomi dan bisnis islam raden fatah Palembang.  

B. Design Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka desain 

penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu.
1
 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini dari segi tujuannya termasuk penelitian kuantitatif. Data diperoleh 

dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (atau populasi) melalui 

kuesioner.
2
 Dengan memaparkan tentang pengaruh inovasi produk, citra merek, dan 

daya tarik iklan terhadap loyalitas pelangan smartphone oppo. 

2. Sumber data 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan 

                                                             
1Sugiyono , Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D, (Jakarta: 
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oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden atau daftar 

pertanyaan yang sudah disiapkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung 

diperoleh dari subyek penelitiannya.
3
Data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder internal yang dapat diperoleh dari dalam 

organisasi atau kelompok.  

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi  yang terdiri dari objek atau subjek dan 

memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
4
. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN 

Raden Fatah Palembang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi diwilayah yang telah ditetapkan 

oleh peneliti melalui prosedur ketentuan sehingga mewakili populasi yang diteliti 
5
, 

sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN 

Raden Fatah Palembang. 

a. Menentukan Sampel 

Penentuan jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini berdasarkan 

perhitungan melalui rumus Hair at al apabila jumlah populasi yang diteliti tidak 

                                                             
3Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) Hlm, 91 
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, Hlm 80 
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diketahui maka jumlah indikator dikalirentang 5 sampai 10. 
6
Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

S = jumlah indikator x 6 

 = 18 x 6 

 = 108 

 

Keterangan: 

S = sampel 

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan 108 oramg responden yang akan dijadikan 

sampel. 

 

b. Penentuan Penarikan Sampel 

Dalam menentukan penarikan sempel, penulis menggunakan teknik pengambilan 

dengan metode accidental sampling. Sampel dapat terpilih karena berdasarkan 

kejadian, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang 

dianggap cocok dengan karakteristik yang telah ditentukan
7
.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

1. Kuisioner 

Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

                                                             
6J.F. Hair, Multivariate Data Analysis, Edisi 5, Semarang: Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hlm 20. 
7Muhajirin & Maya Panorama, Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

Yogyakarta: Idea Press, 2017, Hlm, 120. 
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dijawabnya
8
. Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis islam raden fatah palembang 

F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan mengali informasi variabel tersebut 

sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dikerjakan
9
. Berdasarkan 

fenomena yang diteliti, terdapat 3 variabel yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau sering disebut variabel bebas merupakan variabel yang 

menjadi sebab terjadinya perubah yang mempengaruhi variabel lainnya (Variabel 

Terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Inovasi Produk 

(X1), Citra Merek (X2), dan Daya Tarik Iklan (X3) 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel Dependenatau disebut variabel terikat adalah variabel yang diamat dan 

diukur akibat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta, 2006) hlm.137-138 
9
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta, 2006) hlm.38 
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G. Definisi  Operasional Penelitian 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian 

No Variabel Indikator Sub indikator Skala 

 

 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) adalah komitmen 

pada mahasiswa  

fakultas ekonomi dan 

bisnis islam terhadap 

produk smartphone 

oppo 

 

a. Melakukan 

pembelian 

 

 

 

1. Minat membeli 

ulang 

2. Tersedia banyak 

pilihan 

 

Skala likert 

 

b. Produk dan jasa 

 

 

 

 

 

1. Membeli secara 

teratur 

2. Membeli barang dan 

jasa yang 

ditawarkan dan 

dibutuhkan 

 

c. Kekebalan pesaing 

 

1. Menjadikan pilihan 

utama 

2. Keinginan untuk 

tidak berpindah 

d. Mereferensi 1. Merekomendasikan 

ke orang lain 

2. Merekomendasikan 

karena pelanggan 

terjangkau 

2 

 

 

 

 

 

Inovasi Produk  (X1) 

adalah ide 

pengembangan prooduk 

smartphone oppo pada 

mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis 

islam 

 

a. Produk baru 

 

 

 

 

1. Selalu 

mengeluarkan 

produk baru 

2. Selalu berinovasi 

akan produk-poduk 

baru 

Skala likert 

b. Kelompok ( Lini 

)produk baru 

 

1. Dapat memberikan 

kepuasan atas 

keinginan 

konsumen  

2. Meningkatkan 

produk-produk 

terbaru 

 

c. Tambahan produk 

 

 

1. Selalu 

memperhatikan 

penambahan produk 

yang kurang 

2. Menginovasi dan 

meningkatkan 
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No Variabel Indikator Sub indikator Skala 

produk 

d. Perbaikan produk 

 

 

1. Selalu 

mengutamakan 

kualitas produk 

2. Merawat dan 

menjaga produk 

 

e. Penentuan  

Kembali 

 

1. Tidak tergoda 

dengan produk yang 

sama dari 

perusahaan lain 

2. Menciptakan solusi 

baru terhadap 

kebutuhan yang 

belum terpenuhi 

f. Penggunaan biaya 1. Sesuai kemampuan 

daya beli 

2. Harga terjangkau 

3 

 

 

Citra Merek  (X2) 

adalah kesan dan 

keyakinan mahasiswa 

fakultas ekonomi dan 

bisnis islam terhadap 

merek smartphone oppo 

 

a. Keunggulan merek 

 

1. Tersebar dan mudah 

dicari 

2. Tingkat kemudahan 

dikenal 

Skala likert 

b. Kekuatan merek 

 

 

1. Manfaat yang 

dirasakan 

2. Efek yang bagus 

c. Keunikan merek 1. Logo yang mudah 

diingat 

2. Ketertarikan 

terhadap merek 

 

 

Daya Tari Iklan (X3) 

adalah meyakinkan 

konsumen agar tertarik 

terhadap produk 

terhadap iklan 

smartphone oppo pada 

mahasiswa dan bisnis 

islam 

 

a. Ketertarikan iklan 

 

 

1. Minat untuk 

membeli 

2. Menjadikan pilihan 

utama 

Skala likert 

b. Keunikan iklan 

 

 

1. Logo yang mudah 

diingat 

2. Ketertarikan 

terhadap merek 

c. Iklan informative 

 

 

1. Unik dan menarik 

2. Memuaskan 

kebutuhan 

konsumen 

d. Kejelasan iklan 

 

1. Jelas dan mudah 

dipahami 

2. Dapat di percaya 

e. Keinginan membeli 

produk 

1. Daya tarik iklan 

2. Kualitas dan 

kuantitas 

4 
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H. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian ini menggunakan model Skala Likert.Skala likert bertujuan 

mengukur sikap, pendapat, prepsepsi seseorang atau sekelompok mengenai respon setuju atau 

tidak setujunya terhadap serangkaian pertanyaan kuisioner yang diajukantentang kondisi 

fenomena sosial.  Pengukuran Skala likert menggunakan 5 tingkat skala  skor yaitu: 

SS  = Sangat Setuju   Skor yang diberikan  5 

S    = Setuju   Skor yang diberikan   4 

N   = Netral   Skor yang diberikan  3 

TS  = Tidak Setuju   Skor yang diberikan  2 

STS = Sangat Tidak Setuju  Skor yang diberikan  1 

Melalui penyebararan kuisioner, selanjutnya data yang diperoleh harus melewati tahap 

pengujian validitas dan reabilitas untuk melanjutkan ke penelitian dan data tersebut diubah 

menjadi  data ordilal memalului metode succes interval. Adapun pegujian validitas dan 

reliabilitas sebagai berikut. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas 

dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada taraf 0,05. Jika r hitung > r tabel 

maka item dinyatakan valid sebaliknya jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak 

valid.10 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas pada penelitian digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang menjadi 

indikator dari variabel atau konstruk. 
11

 Teknik yang digunakan untuk menguji 

                                                             
10 Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 25. 
11Danang Suyoto.Praktik SPSS UntukKasus. ( Yogyakarta : Nuha Medika 2011) Hlm 110 



8 
 

relibialitas kuesioner pada penelitian ini adalah dengan melihat besaran nilai Cronbach 

Alpha. Angka Cronbach Alpha > 0,6 artinya dapat diterima.12 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah residual yang telah distandarisasi pada 

model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunkan 

uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smimov (K-S). Model regresi yang baik 

haruslah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, dan dapat dinyatakan 

normal apabila nilai asymp. sig > 0,05.
13

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk 

ada korelasi yang tinggi atau sempurna di ntara variabel bebas atau tidak. Metode 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor). 

Dalam regresi berganda, suatu model regresi haruslah bebas dari gejala 

multikolinieritas dengan melihat jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1, 

maka model regresi tersebut dapat dinyatakan terbebas dari gejala 

multikolinieritas.
14

  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan 

apakah pada model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas pada model 

                                                             
12 Ibid, hlm. 24. 
13 Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 104. 
14 Ibid, hlm. 121. 
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regresi penelitian ini menggunakan metode Glejser. Model regresi yang baik 

harus terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang berarti varians dari residual 

harus konstan untuk keseluruhan variabel, dengan melihat nilai sig. > 0,05.
15

  

d. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan apakah 

variabel-variabel data yang dianalisis tersebut memiliki keterikatan atau 

hubungan secara linear atau tidak.Dalam penelitian ini, uji linearitas yang 

digunakan adalah dengan metode Test For Linearity. Model regresi yang baik 

haruslah memiliki nilai residual yang linear dan dapat dinyatakan linear apabila 

nilai sig. linearity < 0,05 dan nilai sig. deviation from linearity > 0,05.
16

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

a. Uji F (Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat/variabel dependen.  

Cara menguji hipotesis secara simultan adalah :
17

 

1. Menentukan taraf signifikan α, pada kasus ini nilai α = 5% atau 0,05. 

2. Kaidah pengujian : 

Jika: Fhitung < Ftabel dan signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika: Fhitung > Ftabel dan signifikan < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

                                                             
15 Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 135. 
16 Misbahudin, Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

hlm 292. 
17 Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 81. 
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b. Uji t (Parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual menerangkan variasi dependen.  

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:
18

 

1. Jika thitung < ttabel dan signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika thitung > ttabel dan signifikan < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam output SPSS koefisien determinasi terletak pada tabel model 

summary
 
dan menggunakan adjusted R square, karena disesuaikan dengan jumlah 

variabel independen yang digunakan dalam variabel.
19

  

 

                                                             
18  Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 73. 
19 Fernando Africano, Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Palembang: Rafah Press, 2020), 

hlm. 78. 


