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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian kali ini adalah konsumen yang telah 

melakukan pembelian di Starbucks dengan menggunakan promo melalui 

media social LINE dengan minimal 2 kali pembelian dan memiliki usia 

dimulai dari 18 tahun 

3.2  Populasi,Sampel, dan Teknik Sampling  

Dapat disimpulkan juga bahwa populasi merupakan keseluruhan 

dari objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang 

memfollow account LINE Starbucks Indonesia dalam media social LINE. 

Sampel dari penelitian ini adalah semua konsumen yang sudah pernah 

melakukan pembelian Starbucks dengan menggunakan promosi dari 

official LINE account Starbucks Indonesia, memiliki usia dimulai dari 18 

tahun dan sudah melakukan 2 kali pembelian menggunakan promosi yang 

di berikan oleh Starbucks. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

nonprobability sampling dimana teknik tersebut tidak memberi peluang 

bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel. Dan teknik yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive 

sampling. Yaitu teknik penentuan sampel yang sesuai dengan kriteria 

penulis.  

Kriteria responden yang ditetapkan oleh penulis adalah 

dikhususkan kepada konsumen minimal memiliki umur 18 tahun, 

memfollow official account Starbucks dan juga sudah melakukan minimal 

pembelian menggunakan promosi yang diberikan oleh official LINE 

Starbucks Indonesia sebanyak 2 kali. Berdasarkan Fraenkel dan Wallen 

dalam (Raharjo, 2004) bahwa besar sampel untuk penelitian minimum 

sebesar 100 responden. Berdasar pendapat diatas maka ditentukan 

banyaknya responden sebesar 100 responden. 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menggunakan data kuantitatif yaitu data yang bisa diinput dalam 

skala statistik. Sumber data penelitian ini adalah data primer. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang didapat berasal dari 

kuisioner yang di tujukan unutuk responden yang sudah pernah 2 

kali membeli produk Starbucks menggunakan promosi dari media 

social LINE dan memiliki usia dimulai dari 18 tahun. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik kuesioner. Dalam 

penelitian ini terdapat 3 tempat yang dijadikan untuk tempat 

pengumpulan data, yaitu : Starbucks JavaMall, Starbucks Paragon 

dan yang terakhir adalah Starbucks Citraland, semua tempat 

pengumpulan data tersebut terdapat di Semarang. Untuk 

pengumpulan datanya sendiri, peneliti membagikan ataupun 

membacakan kuesoner kepada responden yang telah melakukan 

pembelian di tempat-tempat tersebut. Kuisioner yang akan 

diberikan kepada responden dalam penelitian ini terdiri dari 

pertanyaan tertutup. 

Dalam pertanyaan tertutup ini, peneliti menggunakan skala 

likert untuk mengumpulkan data dari responden, dengan 

ketentuan : 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1 

b. Tidak Setuju (TS)   = Skor 2 

c. Netral (N)    = Skor 3 

d. Setuju (S)    = Skor 4 

e. Sangat Setuju (SS)  = Skor 5 
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3.3.3 Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

a) Uji Validitas 

Berdasarkan penelitian (Selang, 2013) pengujian validitas 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap 

pertanyaan dengan  skor total yang diperoleh dari penjumlahan 

semua skor pertanyaan. Bila korelasi tersebut signifikan maka alat 

ukur yang digunakan mempunyai validitas. 

Selanjutnya, dengan menggunakan angka kritis dari r tabel ( 

tabel r product moment ) dengan taraf signifikan 5% dan jumlah 

responden sebanyak 30 orang,jika r hitung yang diperoleh lebih 

besar dari r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan 

valid,sebaliknya jika r hitung yang diperoleh lebih kecil dari r tabel 

maka pernyataan tersebut tidak valid. 

 

Berikut merupakan hasil validitas indikator pada masing-masing 

variabel penelitian : 

Tabel 3.1 

Tabel Uji Validitas 

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Koef Korelasi Signifikansi Keterangan 

Content Creation 

X1.1 0,735 0,000 Valid 

X1.2 0,759 0,000 Valid 

X1.3 0,862 0,000 Valid 

Content Sharing 

X2.1 0,879 0,000 Valid 

X2.2 0,678 0,000 Valid 

X2.3 0,715 0,000 Valid 

Connecting 
X3.1 0,896 0,000 Valid 

X3.2 0,820 0,000 Valid 

Community 

Building 

X4.1 0,912 0,000 Valid 

X4.2 0,812 0,000 Valid 

X4.3 0,685 0,000 Valid 
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Loyalitas 

Konsumen 

Y1.1 0,629 0,000 Valid 

Y1.2 0,734 0,000 Valid 

Y1.3 0,816 0,000 Valid 

Y1.4 0,816 0,000 Valid 

Y1.5 0,675 0,000 Valid 

Y1.6 0,678 0,000 Valid 

Y1.7 0,850 0,000 Valid 

Y1.8 0,785 0,000 Valid 

Y1.9 0,693 0,000 Valid 

   Sumber : Data primer yang diolah,2019 

 

  Pengujian validitas indikator pada masing-masing variabel 

penelitian menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat 

disimpulkan dengan mengacu pada hasil tersebut bahwa indikator-

indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur 

masing-masing variabel penelitian. 

 

b) Uji Reliabilitas 

Berdasarkan penelitian (Selang, 2013), pengujian reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang di berikan oleh 

responden dapat di percaya atau dapat di andalkan dengan menggunakan 

analisis reliability melalui metode cronbach alpha, dimana suatu 

instrument di katakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha 

sebesar 0,60 atau lebih. 

  Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel 

penelitian. 

Tabel 3.2 

Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Alpha Cronbach Keterangan 

Content Creation 0,678 Valid 

Content Sharing 0,637 Valid 

Connecting 0,635 Valid 

Community Building 0,733 Valid 

Loyalitas Konsumen 0,893 Valid 

   Sumber : Data primer yang diolah,2019 
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Pengujian relibilitas pada masing-masing variabel penelitian 

menghasilkan Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,60. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran variabel penelitian dengan mengunakan 

indikator-indikator yang valid mampu memberikan hasil pengukuran yang 

reliabel atau konsisten. 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut (Sugiyono, 2014) statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya 

ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut 

di ambil. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari 

kuatnya hubungan antara variabel menggunakan analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat 

perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau 

populasi 

 

Tabel 3. 3 Kategori Rentang Skala 

 

 

 

Rentang Skala Kategori 

1,00  – 1,80 Sangat Tidak Setuju 

1,81 –  2,60 Tidak Setuju 

2,61 –  3,40 Netral 

3,41 –  4,20 Setuju 

4,21 – 5,00 Sangat Setuju 
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3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Menurut (Sugiyono, 2014) analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana 

keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor di naik turunkan nilainya. Analisis regresi 

linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 

minimal 2. Persamaan regresi penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu promosi media 

sosial LINE yang terdiri dari Content Creation (X1), Content 

Sharing (X2), Connecting (X3), Community Building (X4) 

terhadap variabel dependen yaitu loyalitas konsumen (Y) 

Persamaan umum regresi linier berganda adalah : 

Y = α + b₁ X₁  + b2X2 + b3X3+ b4X4 + bnXn 

Keterangan : 

 Y  = Loyalitas konsumen 

 α  = Konstanta regresi 

 b₁  = Koefisien regresi atau angka arah (variabel bebas) 

 X₁  = Content Creation 

 X2 = Content Sharing 

 X3 = Connecting 

 X4 = Community Building 

 

3.4.3 Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F menurut Ghozali dalam (Andrew A. Lumintang, 2013) 

digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian melalui uji 

F atau variasinya dengan membandingkan F hitung dengan F tabel 

pada derajat signifikan 5%.  
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Apabila hasil perhitungan menunjukkan :  

a. Jika F hitung < F table, maka H0 diterima dan H1 ditolak,  

α =5% 

b. Jika F hitung > F table, maka H0 ditolak dan H1 diterima,  

α =5% 

 

3.4.4 Uji Pengaruh Parsial ( Uji t ) 

Menurut Ghozali Dalam penelitian (Andrew A. Lumintang, 

2013) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan 

uji t, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu 

Promosi melalui sosial media yang terdiri dari Content Creation, 

Content Sharing, Connecting, Community Building terhadap 

variabel dependen yaitu Loyalitas Konsumen secara parsial atau 

terpisah. Pengujian melalui uji t adalah membandingkan t hitung 

dengan t tabel pada derajat signifikan 5%. 

Apabila hasil pengujian menunjukkan :  

a)  t hitung > t tabel atau apabila probabilitas kesalahan kurang 

dari 5% maka Ho ditolak, Ha diterima. Artinya variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  

b)  t hitung < t tabel atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 

5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

  


