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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Populasi Dan Sampel 

3.1.1Populasi  

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pria di kota Semarang, 

berusia 15 hingga 54 tahun yang menggunakan deodoran merek Rexona Men. 

Pria dengan kategori usia 15 hingga 54 tahun dalam hal ini dipilih, karena usia 

tersebut merupakan usia yang produktif dimana seorang pria memiliki aktifitas 

yang padat, sehingga mereka lebih berpotensi untuk mengkonsumsi deodoran.  

Adapun jumlah penduduk kota Semarang dengan kategori usia 15 hingga 

54 tahun, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 

2015 adalah sebanyak 511.751.66 Namun tidak dapat diketahui secara pasti berapa 

jumlah populasi pria di kota Semarang dengan kategori usia 15 hingga 54 tahun 

yang menggunakan deodoran merek Rexona Men, karena hal tersebut menjadi 

rahasia dari perusahaan, dan penulis telah beberapa kali mencoba mengakses data 

tersebut namun tidak berhasil.  

3.1.2 Sampel 

Dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti berapa jumlah populasi 

pria di kota Semarang berusia 15 hingga 54 tahun yang pernah membeli produk 

deodoran Rexona Men. Untuk jumlah populasi yang belum diketahui jumlah 

identitas anggotanya, maka L.R gay dalam Sumanto memberikan suatu ketentuan 

                                                             
66 Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Op.Cit 
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yaitu untuk penelitian jumlah sample minimal 30 subyek.67 Merujuk pada 

ketentuan tersebut, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang, jumlah 

sampel yang diambil ini juga mempertimbangkan waktu penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

probability sampling, menggunakan metode random sampling. Menurut 

Sugiyono, probability sampling adalah teknik dimana semua elemen mempunyai 

peluang untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan random sampling menurut 

Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan memberikan kesempatan yang 

sama pada semua elemen untuk dapat dipilih sebagai sampel. 68 Dalam hal ini 

sampel yang dipilih telah disesuaikan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Data Primer :  

a) Metode Kuesioner 

Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data primer  yaitu pengaruh citra merek terhadap 

                                                             
67 Mega Usvita. 2013. Pengaruh Iklan dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian  

    Cream Wajah Pond’s Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan 

    Pasaman(STIE YAPPAS). E-Jurnal :  Apresiasi Ekonomi Volume 1, Nomor 1. ISSN : 

    2337 – 3997.  
68 Sugiyono. 2015. Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta. Hal. 60.  
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keputusan pembelian deodoran Rexona Men pada pria di kota 

Semarang. 

b) Wawancara Mendalam 

Selain menggunakan metode kuesioner, peneliti juga akan 

melakukan wawancara mendalam terhadap 10% responden yang 

dianggap memenuhi kriteria untuk digali informasi secara lebih 

detail dan mendalam 

2. Data Sekunder :  

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, baik 

melalui buku maupun penelitian-penelitian terdahulu, yang memiliki 

hubungan dengan penelitian ini.  

3.3 Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik Analisis Regresi 

Linier (kuantitatif). Analisis Regresi Linier adalah analisis statistik yang berusaha 

untuk mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih untuk kemudian diambil 

keputusan.69 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti kaitan 

atau pengaruhnya untuk kemudian diambil kesimpulan, yaitu Citra Merek (X) 

sebagai variabel independen dan Keputusan Pembelian (Y) sebagai variabel 

dependen 

                                                             
69 Ali Muhson. 2018. Teknik Analisis Kuantitatif. Hal 2. http://staffnew/uny/ac/id/upload/1322328 

    /pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf. Diunduh 13 Februari 2018. 
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3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional bersifat untuk memberikan arti kepada suatu variabel 

dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ini akan memberikan batasan 

atau ciri suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel tersebut. 

 

Tabel 3.1 

Tabel Definisi Operasional 

NO 

NAMA 

VARIABEL DEFINISI VARIABEL INDIKATOR 

   

SUMBER 

1 Citra Merek (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Merek  Citra 

merek (brand image) 

adalah penglihatan dan 

kepercayaan yang 

terpendam di benak 

konsumen, sebagai 

cerminan asosiasi yang 

tertahan di ingatan 

konsumen. (Phillip 

Kotker, 2006) 

 

1 Produk memiliki 

harga yang 

terjangkau 

(Phillip 

Kotler, 

2006) 

 2 Produk praktis 

dan mudah 

dibawa 

3 Produk memiliki 

kemasan bagus 

dan awet 

4 Kemasan produk 

yang beraneka 

5 Produk 

mempunyai 

beraneka jenis dan 

aroma  

6 Produk sesuai 

dengan fungsi dan 

manfaatnya 

7 Menimbulkan rasa 

percaya diri 

8 Produk mudah 

dikenal 

9 Produk mudah 

dibedakan 

10 Produk dapat 

menciptakan 

persepsi yang baik  

11 Produk lebih 

unggul dari 
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produk lain 

12 Produk dapat 

memberikan 

kesan yang baik 

bagi masyarakat  

13 Produk sesuai 

dengan 

kebutuhan 

14 Produk mengikuti 

selera konsumen 

15 Produk dibuat 

oleh perusahaan 

yang baik 

16 Jaringan 

penjualan produk 

yang luas 

17 Produk banyak 

pemakainya 

18 Produk yang 

inovatif 

19 Produk yang 

lebih irit 

20 Produk dapat 

dipercaya 

4 Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian 

adalah tahap dimana 

pembeli telah 

menentukanpilihannyadan 

melakukan pembelian 

produk serta 

mengkonsumsinya. 

(Suharno, 2010) 

1 Produk sangat 

dibutuhkan  

Suharno 

(2010) 

 2 Produk dikenal 

melalui teman 

dan saudara 

3 Produk dapat 

meyakinkan  

4 Pembelian 

berulang-ulang 

5 Produk dapat 

memuaskan 

konsumen 

6 Produk 

memberikan 

kepuasan 

7 Produk dapat 

dievaluasi dengan 

jelas 

8 Produk 

mempunyai iklan 

yang menarik 
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9 Produk mudah 

didapatkan 

10 Produk 

mempunyai 

discount 

11 Produk sudah 

banyak yang 

pakai 

12 Produk lebih baik 

dari yang yang 

lain 

13 Bukan produk 

yang konsumtif 

14 Produk 

mempunyai nilai 

prestise  

15 Ketertarikan 

terhadap produk 

atas kemauan 

sendiri 

16 Produk tidak 

mengecewakan 

konsumen 

17 Rekomendasi 

produk 

18 Tidak mengalami 

hambatan dalm 

mendapatkan 

produk 

19 Pengamatan rutin 

terhadap produk 

 

20 

Tidak pindah ke 

produk lain 

Sumber : dari beberapa literatur teori 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian dengan 

menggunakan Analisis Regresi (kuantitatif).70 Dimana dalam analisis tersebut 

menggunakan paket program SPSS. 

                                                             
70

 Imam Ghozali,. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. 

Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Hal 73. 
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Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat)  dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), 

dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui
27

. 

Teknik analisis data  yang  digunakan  untuk  memecahkan  permasalahan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. Analisis ini 

dipergunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai variabel 

citra merek (X) terhadap keputusan pembelian (Y). Pengolahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan program komputer Statistical Package for Social 

Science (SPSS). Bentuk regresi linear adalah  :  

 

Y = a + bX 

 Keterangan : 

 Y             :  Keputusan Pembelian 

 X   :  Citra Merek(X)  

 a   :  Konstanta 

b   :  Nilai Koefisien Regresi 

 

 

 

 

 



32 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji t untuk uji 

parsial karena sesuai dengan hipotesis awal bahwa, Citra Merek (X) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Adapun langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan mengukur sah atau valid 

tidaknya kuesioner.Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.71 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah 

berdasarkan Rumus Koefisien Product Moment Pearson yaitu : 

rxy =

  






))())((

)()(

2222 YYXX

YXXY

 

Dimana : 

rxy : Koefisien korelasi product moment 

X : Nilai dari item (pertanysaan) 

Y : Nilai dari total item 

N : Banyaknya responden atau sampel penelitian 

Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS   

(Statistical for Social Science). Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid 

                                                             
71

 Saifuddin Azwar, 2012. Reliabilitas dan Validita Edisi 4.Yogyakarta : Pustaka Belajar. Hal 28. 
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dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan table r product moment.Kriteria 

penilaian uji validitas adalah : 

- Apabila r hitung > r table (pada taraf signifikansi 5 % ), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

- Apabila r hitung < r table (pada taraf signifikansi 5 % ), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reilabel 

hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subyek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subyek memang belum berubah 72 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Rumus Koefisien Alpha Cronbach :
29

 

rk

kr
a

)1(1 
  

Dimana : 

a  : Koefisien Alpha Cronbach   

r : Rentang korelasi antar item 

k : Jumlah item valid   

l : Bilangan konstan 

 

                                                             
72 Ibid. Hal. 29 
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Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut sudah reliabel dilakukan 

pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan computer program SPSS. Kriteria 

penilaian uji reliabilitas adalah : 

-  Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikasi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

  Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikasi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.  

3.5.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Uji t yang 

digunakan untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel 

dependen menjadi tidak bisa diaplikasikan jika model tidak mempunyai distribusi 

residual yang normal. Deteksi normalitas suatu model dapat dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain: (1) cara grafis dengan menggunakan grafik Normal P-P 

Plot; (2) Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S); dan (3) Uji Jarque-Berra (J-B).  

Dalam penelitian ini akan digunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

karena lebih representatif. Kriteria uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah sebagai 

berikut: 

- Jika pvalue (Asymp.Sig.) > 0,05, maka model atau variabel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal 

- Jika pvalue (Asymp.Sig.) < 0,05, maka model atau variabel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki distribusi tidak normal73 

                                                             
73 Ibid. Hal. 24.  
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3.5.4  Uji Hipotesis (Uji - t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji apakah suatu parameter dalam 

model (bi) sama dengan nol, atau : Ho : bi = 0   

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : HA : bi ≠ 0. Artinya, 

variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic t dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Quick lock : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar daripada dua (nilai absolute). Dengan 

kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan 

bahwa suatu variabel indenpenden secara individual berpegaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai t hasil perhitungan dengan t menurut tabel. 

Bila nilai statistic t hitung lebih besar daripada t tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen 74 

                                                             
74 Ibid. Hal. 28. 
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3.5.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien 

determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol 

dan satu. 

Semakin besar R2 suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominannya 

pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya, dan variabel bebas mempunyai R2 

paling besar menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap variabel tidak 

bebas. 

Besaran R
2
yang didefinisikan dikenal sebagai koefisien determinasi 

(sampel) dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur 

kebaikan sesuai (goodness of  fit) garis regresi. Secara verbal, R
2
mengukur 

proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh 

model regresi.75 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Ibid. Hal. 30  


