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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah  persepsi 

perempuan pelanggan Virgin Cake & Bakery Semarang terhadap citra perusahaan 

(corporate image), citra pemakai (user image), citra produk (product image) dan 

loyalitas. Lokasi penelitian ini di Toko Roti Virgin Cake & Bakery yang 

beralamat di jalan Parang Kusumo Raya No. 18, Tlogosari, Semarang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pengumpulan 

dan pengolahan data berupa angka, yang kemudian data diolah dengan teknik 

statistik tertentu, baru kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Di dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah seluruh 

perempuan pelanggan Virgin Cake & Bakery yang beralamat di jalan Parang 

Kusumo Raya No. 18, Tlogosari, Semarang. Populasi seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini jumlah 

pasti dari populasi tidak diketahui. 

 Pada suatu penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu dalam 

populasi karena terbatasnya biaya dan waktu untuk melakukan hal tersebut. Oleh 

karena itu, penelitian dilakukan terhadap sampel. Sampel menurut Sugiyono 

(2016) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. 

 Kriteria sampel adalah perempuan pelanggan Virgin Cake & Bakery yang 

membeli roti di Toko. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling di mana sampel yang dipilih adalah sampel yang mempunyai 



20 
 

 

informasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu pembeli 

wanita yang membeli produk di toko dan ikut mengkonsumsi produk tersebut. 

 Diambil dari (Hartanto, tanpa tanggal), menurut Roscoe di dalam buku 

Research Methods For Business (1982) yang dikutip oleh Sugiyono salah satu 

cara untuk mengukur jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:  

Jumlah Variabel (independen + dependen) x 10 = Jumlah responden 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah: 

X1 = Citra Perusahaan (Corporate Image) 

X2 = Citra Pemakai (User Image) 

X3 = Citra Produk (Product Image) 

Y = Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty)   

Total jumlah variabel adalah empat variabel, sehingga; 

4 x 10 = 40 

Maka jumlah sampel yang diperlukan adalah sebanyak 40 orang responden. 

  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis dan Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber melalui 

penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh berupa persepsi dari responden 

terhadap citra perusahaan (corporate image), citra pemakai (user image), citra 

produk (product image) dan loyalitas. 

 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis menggunakan 

teknik kuesioner. Kuesioner adalah  metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain 

yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner tertutup, dimana responden diminta untuk menjawab pertayaan dengan 

memilih jawaban yang sudah ada dengan menggunakan Skala Semantic 

differential.  
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Skor jawaban pada kuesioner disajikan  pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Kriteria Skor Jawaban 

Skor 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak 

populer 

Tidak populer Netral Populer Sangat populer 

Sangat tidak ramah Tidak ramah Netral Ramah Sangat ramah 

Sangat tidak 

mampu 

Tidak mampu Netral Mampu Sangat mampu 

Sangat tidak 

meningkat 

Tidak 

meningkat 

Netral Meningkat Sangat 

meningkat 

Sangat tidak puas Tidak puas Netral Puas Sangat puas 

Lebih mahal Mahal Netral Murah Lebih murah 

Sangat tidak baik Tidak baik Netral Baik Sangat baik 

Sangat tidak 

menarik 

Tidak menarik Netral Menarik Sangat menarik 

Tidak akan 

membeli ulang 

Tidak membeli 

ulang 

Netral Membeli ulang Selalu membeli 

ulang 

Tidak akan 

merekomendasikan 

Tidak 

merekomendasi

kan 

Netral Merekomendas

ikan 

Selalu 

merekomendasi

kan 

Pasti berpindah Berpindah Netral Tidak 

berpindah 

Loyal 

Tidak akan 

bercerita 

Tidak bercerita Netral Bercerita Selalu bercerita 

Sumber: Data Primer (2018) 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau vaild tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2016). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka, validitas bisa diartikan sebagai suatu 

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test 

(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk 

diukur. Alat ukur tersebut disebut valid bila dapat melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dengan mengukur apa yang seharusnya diukur. Perhitungannya yaitu 

jika ternyata r hitung > r tabel maka item instrumen dianggap valid, sebaliknya 

jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid), sehingga instrumen 

tidak dapat digunakan dalam penelitian.Untuk r hitung minimal di atas 0,305 

(karena jumlah sampel 40 responden) baru dinyatakan valid dengan taraf 

siginfikansi  5%. 

Tabel 3.2  

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Indikator 

Variabel 
r Hitung Keterangan 

Citra Perusahaan (X1) 

Indikator 1 0,785 Valid 

Indikator 2 0,759 Valid 

Indikator 3 0,829 Valid 

Citra Pemakai (X2) 
Indikator 1 0,923 Valid 

Indikator 2 0,878 Valid 

Citra Produk (X3) 

Indikator 1 0,845 Valid 

Indikator 2 0,761 Valid 

Indikator 3 0,827 Valid 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Indikator 1 0,826 Valid 

Indikator 2 0,767 Valid 

Indikator 3 0,747 Valid 

Indikator 4 0,841 Valid 

    Sumber: Data Primer (2018) 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan untuk masing 

– masing indikator variabel memiliki r hitung di atas 0,305, sehingga indikator 

variabel dinyatakan valid. 

 

3.5.2. Uji 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, 2016). Uji reliabilitas menggunakan 

Cronbach’s Alpha. Pengujian konsistensi jawaban responden atas semua item 

yang diukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,7. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

Citra Perusahaan (X1) 0,701 Reliabel 

Citra Pemakai (X2) 0,759 Reliabel 

Citra Produk (X3) 0,732 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) 0,806 Reliabel 
    Sumber: Data Primer (2018) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan untuk masing 

– masing indikator variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7, 

sehingga indikator variabel dinyatakan reliabel. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Data yang akan dianalisis adalah data kuantitatif. Data yang sudah 

diperoleh akan diuji dengan analisis regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent ke variabel dependent. 

 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Azwar (2004) analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan 

deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 
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diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis. Untuk mempermudah dalam proses membaca data maka 

kriteria rentang skala ditentukan sebagai berikut: 

Ntertinggi – Nterendah = 5 – 1 = 4 = 0,8 

     Jumlah jawaban               5        5 

Dari hasil perhitungan diatas ditentukan rentang skala: 

- 1,0 – 1,8 

- 1,81 – 2,6   

- 2,61 – 3,4 

- 3,41 – 4,2  

- 4,21 – 5

3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Melihat arah pengaruh dari variabel independent terhadap variabel 

dependent dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y  =  Loyalitas Pelanggan  (Variabel dependent/terikat) 

X1 =  Citra Perusahaan  (Variabel independent/bebas) 

X2 =  Citra Pemakai (Variabel independent/bebas) 

X3 =  Citra Produk (Variabel independent/bebas) 

a   =  nilai konstan atau tetap, yang  merupakan rata – rata    

  nilai Y pada saat nilai X1, X2, dan X3 sama dengan nol 

b1  =  Koefisien regresi parsial, mengukur rata – rata nilai Y    

  untuk tiap perubahan X1 dengan menggangap X2 dan    

  X3 konstan 

b2 =  Koefisien regresi parsial, mengukur rata – rata nilai Y    

  untuk tiap perubahan X2 dengan menggangap X1 dan    

  X3 konstan 

b3 =  Koefisien regresi parsial, mengukur rata – rata nilai Y    

  untuk tiap perubahan X3 dengan menggangap X2 dan    

  X3 konstan 

e =  Standar error 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

1. Uji t (Uji Parsial)  

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji apakah masing – 

masing variabel yaitu citra perusahaan (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan (Y). Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

tingkat signifikansi (α) pada masing – masing t hitung, besarnya tingkat 

signifikan (α) 5%.  

a) Pengaruh citra perusahaan (corporate image) terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 H0 diterima bila Sig > 0,05 dan t hitung < t tabel, maka H1 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra perusahaan, 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 H1 diterima bila Sig < 0,05 dan t hitung > t tabel, maka H0 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra perusahaan,  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

b) Pengaruh citra pemakai (user image) terhadap loyalitas pelanggan 

 H0 diterima bila Sig > 0,05 dan t hitung < t tabel, maka H2 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra pemakai, 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 H2 diterima bila Sig < 0,05 dan t hitung > t tabel, maka H0 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra pemakai, 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

c) Pengaruh citra produk (product image) terhadap loyalitas 

pelanggan 
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 H0 diterima bila Sig > 0,05 dan t hitung < t tabel, maka H3 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra produk tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 H3 diterima bila Sig < 0,05 dan t hitung > t tabel, maka H0 

ditolak. Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

2. Uji F (Uji Simultan)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel 

independent yaitu citra perusahaan (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel dependent yaitu loyalitas pelanggan (Y). 

 H0 diterima bila Sig > 0,05 dan f hitung < f tabel, maka H4 ditolak. 

Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra perusahaan, citra pemakai, 

dan citra produk secara bersama - sama tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 H4 diterima bila Sig < 0,05 dan f hitung > f tabel, maka H0 ditolak. 

Hal ini bisa diartikan bahwa variabel citra perusahaan, citra pemakai, 

dan citra produk secara bersama – sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 


