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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Obyek pada penelitian ini adalah pengguna operator seluler dan 

berlokasi di lingkungan kampus Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.2.POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2013: 65). Populasi dari penelitian ini adalah pengguna 

operator seluler di lingkungan kampus Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan minimum usia 18 tahun. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Pengambilan sampel yang baik yaitu memenuhi kriteria akurat 

dan presisi. Akurat sendiri berarti sampel yang tidak bias, sedangkan presisi 

berarti mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah (Jogiyanto, 

2007). Dalam jumlah pengambilan sampel, peneliti menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (1993:92), yang menyarankan besar 

sampel minimum dalam penelitian adalah berjumlah 100 orang, sehingga 

dalam penelitian ini jumlah sampel adalah 100 orang. 
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Dalam penelitian ini metode pengambilan sample yang digunakan 

adalah metode purposive sampling.  Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu 

yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative 

(Sugiyono, 2013: 67). Untuk mengetahui apakah calon responden yang 

ditemui cocok untuk digunakan sebagai sumber data, maka peneliti akan 

menanyakan terlebih dahulu kepada calon responden yang ditemui apakah 

calon responden tersebut memenuhi persyaratan responden yaitu : hanya 

menggunakan satu nomor seluler, telah menggunakan nomor dari operator 

selulernya selama lebih dari satu tahun dan pernah melakukan perpindahan 

merk operator seluler. 

 

3.3. JENIS DAN SUMBER DATA 

Sumber data yang diperoleh: 

Sumber yang akan diolah ini berasal dari data primer. Data primer 

sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui 

perantara pihak ketiga. Data primer yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

yaitu data mengenai persepsi responden mengenai pengaruh kepuasan 

terhadap perpindahan merek pengguna operator seluler melalui product 

attachment. 

 

Jenis data yang digunakan: 



36 
 

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil olahan kuesioner yang telah 

disebar. Dalam penelitian ini adalah hasil pengolahan kuesioner menggunakan 

PLS untuk menguji apakah hipotesis yang telah dibuat tersebut diterima atau 

ditolak. 

 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau tertulis kepada 

responden (Sugiyono, 2013:64). Dalam penelitian ini, peneliti membagikan 

kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan kepada sampel penelitian. 

Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang 

menjadi sampel penelitian.  

 Terdapat dua jenis pertanyaan dalam kuesioner penelitian, yaitu : 

1. Pertanyaan terbuka, terdiri atas pertanyaan yang digunakan untuk 

mendapat informasi, saran dan masukan dari responden. 

2. Pertanyaan tertutup, digunakan untuk mendapatkan data tentang variabel 

penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan tertutup dari angket dibuat dengan 

mengguanakan Numerical Scale. Penelitian ini dengan menggunakan 

Numerical Scale dengan alasan-alasan sebagai berikut: (Umar, 1999) 

1. Untuk mendapatkan data yang bersifat universal. 
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2. Agar data pada kategori “netral” tidak dipakai dalam analisa 

selama responden tidak memberikan alasannya. 

3. Untuk menghindari kategori tidak tahu. 

 Dalam Skala numerikal, angka 1 (satu) menunjukkan bahwa 

responden memberikan tanggapan yang sangat tidak setuju terhadap 

pernyataan atau pertanyaan yang diajukan, sedangkan angka 7 (tujuh) 

menunjukkan sangat setuju untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan 

diberi skor atau nilai sebagai berikut: 

Sangat tidak setuju                                                   Sangat setuju 

       

                   1        2         3         4         5          6        7         

Kuesioner dalam penelitian ini dapat  diterima jika memenuhi dua 

syarat, yaitu uji validitas dan reliabilitas data. 

1. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 65). Pengujian validitas 

menggunakan kriteria penilaian Partial Least Square (PLS) dengan 

melihat nilai loading factor di atas 0,7, maka dapat dikatakan indikator 

tersebut valid. Namun, nilai loading factor antara 0,5-0,6 dalam 
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pengembangan model atau indikator baru masih dapat diterima 

(Ghozali, 2013: 65). 

2. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 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 (Ghozali, 

2013: 66). Pengujian reliabilitas menggunakan kriteria penilaian 

Partial Least Square (PLS) dengan melihat nilai Composite reliability 

mengukur internal consistency dan nilainya harus di atas 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel (Ghozali, 2013: 66). 
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3.5. METODE ANALISIS DATA 

 

Gambar 3.1. Model PLS 

 

Penelitian ini menggunakan penghitungan regresi dengan alat uji SPSS 

untuk pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Pengujian hipotesis 

keempat menggunakan alat uji sobel (sobel test) berdasarkan output dari hasil 

perhitungan PLS (Partial Least Square),  model pengukurannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan pengujian satu sisi (two tailed). 

2. Kriteria penerimaan hipotesis : 

a. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. 

b. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka hipotesis ditolak. 
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PENGUJIAN HIPOTESIS 

HIPOTESIS 1 

Pengujian hipotesis pertama menggunakan uji regresi. Uji regresi 

dilakukan dengan SPSS. 

Y1 = a + b1.X1 + +e ...................................... (H1)  

Keterangan: 

Y1  = Product attachment 

a  = konstanta 

b1   = koefisien regresi 

X1  = Kepuasan 

e  = error 

 

HIPOTESIS 2 

Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji regresi. Berikut ini adalah 

persamaan regresinya: 

Y2 = a - b1.X1+e ................................................. (H2)  

Keterangan: 

Y2  = Perpindahan merek 

X1  = Kepuasan 

a  = konstanta 

b1  = koefisien regresi 

e  = error 
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HIPOTESIS 3 

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan uji regresi. Berikut ini adalah 

persamaan regresinya: 

Y2 = a - b1.Y1+e ................................................. (H3)  

Keterangan: 

Y2  = Perpindahan merek 

Y1  = Product attachment 

a  = konstanta 

b1  = koefisien regresi 

e  = error 

 

HIPOTESIS 4 

Pengujian hipotesis keempat menggunakan sobel test dengan 

model: 

 

 

Rumus:       

eSaPA  1  …………………………………(2) 

Kepuasan 
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β2 β3 

β1 
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ePASaBS  32   ………………………..(3) 

Dimana: 

a =  konstanta 

b =  koefisien regresi 

PA  =  Product Attachment 

S  =   Kepuasan 

BS = Perpindahan merek  

e = Error 

 

Untuk mengetahui pengaruh kepuasan secara tidak 

langsung terhadap perpindahan merek melalui product 

attachment memiliki 2 rumus: 

Penentuan besarnya pengaruh : 

a. Pengaruh secara tidak langsung 

Besarnya pengaruh secara tidak langsung 

diukur dari β2.β3 

b. Pengaruh secara langsung 

Besarnya pengaruh secara langsung dapat 

dilihat dari β1 

Hipotesis dapat diterima jika nilai koefisien β1 

lebih kecil dari nilai koefisien β2 dikali dengan 

nilai koefisien β3 serta setiap hubungan harus 

signifikan (Ghozali, 2002). 
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Ho : β = 0 ; tidak ada pengaruh kepuasan terhadap 

perpindahan merek dengan product 

attachment sebagai variabel intervening. 

Ha : β ≠ 0 ;  ada pengaruh signifikan kepuasan 

terhadap perpindahan merek dengan 

product attachment sebagai variabel 

intervening. 

Uji Deteksi Pengaruh Mediasi dengan Sobel Test 

 Sobel Test berguna untuk menguji efek langsung dan tidak 

langsung variable mediasi. Sobel Test dilakukan dengan cara menguji 

kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Y1). Pengaruh 

tidak langsung X  ke Y melalui Y1 dihitung dengan cara mengkalikan 

jalur X  Y1 (a) dengan jalur Y1 Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = 

(c – c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol Y1, 

sedangkan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah 

mengontrol Y1. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan 

Sb. 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu 

dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

t = ab / Sab 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung 

lebih besar daripada nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi 
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pengaruh mediasi. Untuk memudahkan dalam menguji pengaruh 

mediasi, maka Tes Sobel ini dapat dihitung pula melalui Online Sobel 

Calculator (http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm). 

 

 

 

 




