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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut 

(Kasiram, 2008) proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

 Sedangkan menurut (Sugiyono, 2017), metode kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

sebagai alat untuk meneliti suatu populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel 

biasanya dilakukan secara acak dan menggunakan instrument penelitian serta analisis 

data kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Menurut (Earl, 2006) penelitian kuantitatif adalah representasi numerik dan 

manipulasi pengamatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan 

sebuah fenomena yang tercermin dalam sebuah penelitian atau pengamatan yang 

hasilnya dapat dikelompokan kepada aspek data, sehingga hasil penelitian ini 

dianggap mewakili dari seluruh populasi yang berbasis sebuah angka. Kuantitatif 

dapat mempermudah pengumpulan data, perbandingan serta merangkum sebuah data. 

Data kuantitatif juga menawarkan sebuah keuntungan yang berbasis angka yang 

objektif daripada kata-kata. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Menurut 

(Burhan, 2013) penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu 

generalisasi sampel terhadap populasi dan menjelaskan hubungan, pengaruh 

dan perbedaan suatu variabel dengan variabel lainnya sebab dari itu penelitian 

ini menggunakan sampel dan hipotesis. 
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3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

metode survei. Metode survei menurut (Sugiyono, 2017) adalah “Penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada 

populasi yang besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.” Penelitian ini 

menggunakan survey dalam bentuk kuesioner yang mengenai pengaruh Perceived 

Quality terhadap Brand Attitude yang berdampak pada Brand Loyalty pada pengguna 

produk Iphone. Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran detail 

tentang latar belakang da3n sifat dari suatu kejadian yang unik atau bersifat umum. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

 Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

3.3.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah suatu bagian dari karakteristik 

jumlah populasi tersebut. Jika peneliti ingin melakukan penelitian terhadap suatu 

populasi yang besar sementara tidak memiliki waktu, dana dan tenaga maka 

penggunaan teknik sampling bisa digunakan disini dan akan lebih efektif. Teknik 

sampling yang digunakan oleh peneliti adalah non probability purposive sampling. 

 Menurut (Sugiyono, 2017) Non Probabilty Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Alasan peneliti 

menggunakan teknik sampling ini adalah karena tidak semua sampel memiliki 

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Kriteria yang 
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diperbolehkan yaitu yang berdomisili di Tangerang, mempunyai iPhone, berusia di 

antara 20 – 40 tahun, pernah memakai iPhone setidaknya 1 tahun, pernah membeli 

iPhone lebih dari satu kali, memiliki pengeluaran di atas empat juta per bulannya. 

Oleh karena itu, peneliti memilih teknik non probability purposive sampling untuk 

menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel akan ditentukan oleh rumus 

slovin  

n = N/N(d)2 + 1 

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tangerang jumlah penduduk pria dan wanita 

yang berumur 20-40 tahun di kota Tangerang berjumlah 1.328.024 jiwa. Maka dari 

itu jumlah sample yang akan ditentukan dengan rumus slovin berjumlah sebagai 

berikut : 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
1.328.024 

(1.328.024 𝑋(0.05)2 
+ 1 = 401 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 400 

Yang akan dituliskan dalam table berikut : 
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Tabel 3.1 Tabel jumlah sampel 

 

Sumber : Sugiyono, 2017:87 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Butir Pernyataan  Skala Likert 

Perceived 

Quality (X) 

Buku 

Strategi 

Brand 

Management 

Keller hal 

195 2008 

 

Performance Levels at which 

the primary 

characteristics of 

the product 

operate 

 Saya merasa 

produk 

iPhone 

cukup awet 

 Saya merasa 

produk 

iPhone tidak 

mudah 

rusak 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju          

 Features Elements of a 

product that 

complement the 

primary 

characteristics 

 Saya merasa 

fitur pada 

iPhone bisa 

memenuhi 

kebutuhan 

saya 

 Saya merasa 

produk 

iPhone 

mempunyai 

fitur yang 

cukup 

lengkap 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju          

 Conformance 

Quality 

Degree to which 

the product 

meets 

specifications 

and is free of 

defects 

 

 Saya merasa 

produk 

iPhone tidak 

mudah hang 

 Saya merasa 

produk 

iPhone tidak 

mudah 

lemot 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Reliability Consistency of 

performance 

over time and 

from purchase to 

purchase 

 Saya merasa 

produk 

iPhone 

baterai nya 

tahan lama 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 
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 Saya merasa 

produk 

iPhone 

prosesor nya 

cepat 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Durability Expected 

economy life of 

the product 

 Saya merasa 

produk 

iPhone tidak 

mudah 

rusak 

 Saya merasa 

baterai pada 

produk 

iPhone awet  

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Service 

Ability 

Ease of servicing 

the product 
 Saya merasa 

service 

center dari 

produk 

iPhone ada 

dimana-

mana 

 Saya merasa 

service 

center dari 

produk 

iPhone 

mudah 

ditemukan 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Style and 

Design 

Appearance or 

feel of quality 
 Saya merasa 

design dari 

produk 

iPhone 

sangat 

kekinian 

 Saya merasa 

design dari 

produk 

iPhone 

trendy 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

Brand 

Attitude (Y) 

Buku 

Strategi 

Brand 

Utilitarian 

function 

Deals with 

attitudes formed 

on the basis of 

rewards and 

punishment 

 Saya merasa 

puas 

memakai 

produk 

iPhone 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 
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Management 

Keller hal 

384-385 

2008 

 Saya tidak 

pernah 

kecewa 

memakai 

produk 

iPhone 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Value-

expressive 

function 

Deals with 

attitude formed 

to express an 

individuals 

central value of 

self concept 

 Saya tidak 

merasa malu 

memakai 

produk 

iPhone 

 Saya merasa 

bangga 

memakai 

produk 

iPhone 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Ego-

defensive 

function 

Deals with 

attitudes formed 

to protect an 

individual from 

either external 

threats or 

internal feelings 

of insecurity 

 Saya tidak 

berniat 

berpaling ke 

brand lain 

selain 

produk 

iPhone 

 Bila saya 

mengganti 

hp maka 

saya akan 

memakai 

produk 

iPhone lagi 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Knowledge 

function 

Deals with 

attitudes 

formed to 

satisfy an 

individuals 

need for 

order, 

structure, and 

meaning 

 Saya merasa 

fitur pada 

produk 

iPhone 

memenuhi 

kebutuhan 

saya 

 Saya merasa 

fitur pada 

produk 

iPhone 

membantu 

saya dalam 

hal 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 
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komunikasi 

 Saya merasa 

fitur pada 

produk 

iPhone 

mudah 

dioperasika

n 

Brand 

Loyalty (Z) 

Buku 

Consumer 

Behaviour 

Schiffman & 

Kanuk hal 

93 

Belongingnes

s 

Being associated 

with iPhone 
 Saya bangga 

diasosiasika

n dengan 

iPhone 

 Saya merasa 

produk 

iPhone lebih 

unggul dari 

produk 

brand 

lainnya  

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Identify with 

iPhone 
 Saya 

langsung 

mengenali 

brand 

iPhone 

ketika 

melihat 

produknya 

 Saya 

langsung 

mengenali 

brand 

iPhone 

ketika 

melihat 

logonya 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Being affiliated 

with iPhone 
 Saya merasa 

terhubung 

dengan 

sesame 

pengguna 

produk 

iPhone 

 Saya merasa 

cocok 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 
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dengan 

aplikasi dan 

fitur dari 

produk 

iPhone 

  Being loyal to 

iPhone 
 Saya akan 

memakai 

produk 

brand 

iPhone 

dibandingka

n produk 

brand 

lainnya 

 Saya 

menggunak

an iPhone 

dari seri 

terdahuluny

a 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Being part of 

successful 

iPhone program 

 Brand 

produk 

iPhone 

menjadi 

brand Top 

of Mind di 

dalam diri 

saya 

 Saya 

mengetahui 

program-

program 

yang iPhone 

jalankan 

 Saya 

mengetahui 

produk yang 

berhubunga

n dengan 

iPhone 

seperti 

iWatch 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Keep up with 

iPhone tradition 
 Saya 

mengetahui 

Skala Likert: 

1. Sangat 
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sejarah dari 

produk 

iPhone 

 Saya 

mengikuti 

perkembang

an produk 

iPhone 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Trusting Believing in 

the vision 

iPhone 

 Saya 

memercayai 

produk 

iPhone 

sebagai 

produk yang 

futuristik / 

modern 

 Saya ingin 

tetap 

menggunak

an iPhone di 

masa depan 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Believing in the 

leadership of 

iPhone 

 Saya merasa 

brand 

iPhone 

terkemuka 

dibandingka

n produk 

sejenis dari 

brand yang 

lainnya 

 Saya 

percaya 

dengan 

brand 

iPhone 

karena 

mereka 

adalah 

brand no 1 

di dunia 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Social 

practical 

motivation 

Social contacts  Pengaruh 

lingkungan 

mempengar

uhi saya 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  
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dalam 

memakai 

produk 

iPhone 

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Profesional 

contacts 
 Banyaknya 

orang-orang 

terkenal 

memakai 

produk 

iPhone 

memengaru

hi saya 

dalam 

memakai 

produk 

iPhone 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

  Meeting friends  Pertemanan 

saya 

mempengar

uhi saya 

memakai 

produk 

iPhone 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 

 Prestige Increasing the 

prestige of 

iPhone program 

 Saya merasa 

progam dari 

produk 

iPhone 

mewah 

 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuj1u 

4. Sangat 

Setuju 

  Supporting a 

high prestige of 

iPhone 

 Saya merasa 

bergensi 

jika 

memakai 

produk 

iPhone 

 

Skala Likert: 

1. Sangat 

Tidak 

Setuju  

2. Tidak 

Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat 

Setuju 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sampel 

penelitian seperti survei. Alat data primer yang digunakan adalah kuesioner yang 

dibuat oleh peneliti. Data ini di diperoleh melalui metode survei dengan memberikan 

kuesioner kepada responden. Kuesioner atau dikenal sebagai angket yang merupakan 

daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk sampelnya atau respodennya.  Tujuan 

dari penggunaan kuesioner adalah mencari informasi dan data-data lengkap terkait 

dengan penelitian yang kita lakukan. Kuesioner dari penelitian ini akan disebar ke 

400 sampel. Kuesioner dari penelitian ini berbentuk pernyataan-pernyataan dengan 

menggunakan Skala LIKERT berupa: 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Setuju 

4. Sangat Setuju 

b. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan sumber-sumber yang 

sudah ada. Alat data sekunder adalah jurnal online dan media cetak. Jurnal online 

memberikan penjelasan atau dukungan data dari variable penelitian yang cocok untuk 

penelitian peneliti. 

3.6 Teknik Pengukuran Data: Uji Validitas & Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah tingkat keandalan, ketepatan, dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Intrumen yang dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2017) 
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Instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur 

apa yang hendak di ukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika nilai yang diperoleh 

dalam perhitungan butir soal kuisioner jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan r 

product moment, jika lebih rendah maka butir kuisioner tersebut diganti, direvisi atau 

dihilangkan (Sugiyono, 2017) Rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui 

validitas instrumen ini dapat menggunakan rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Person 

 Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada setiap butir kuesioner, 

kemudian dilakukan penelitian dan selanjutnya analalisis data menggunakan SPSS. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik. 

Alasannya adalah bahwa statistik merupan cara ilmiah yang dipersiapakan untuk 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data penelitian yang 

berwujud angka-angka. 

Dengan menggunakan R Tabel 0,2483 

Jika nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung 

< r tabel maka item dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.3 Tabel Perbandingan R Hitung dengan R Tabel 

No Nama R Hitung R Tabel Uji Validitas 

1 x1.1 0.586 0.2483 Valid 

2 x1.2 0.476 0.2483 Valid 

3 x2.3 0.607 0.2483 Valid 

4 x2.4 0.380 0.2483 Valid 

5 x3.5 0.612 0.2483 Valid 

6 x3.6 0.579 0.2483 Valid 
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7 x4.7 0.453 0.2483 Valid 

8 x4.8 0.610 0.2483 Valid 

9 x5.9 0.489 0.2483 Valid 

10 x5.10 0.209 0.2483 Tidak Valid 

11 x6.11 0.382 0.2483 Valid 

12 x6.12 0.355 0.2483 Valid 

13 x7.13 0.523 0.2483 Valid 

14 x7.14 0.502 0.2483 Valid 

15 y1.15 0.556 0.2483 Valid 

16 y1.16 0.674 0.2483 Valid 

17 y2.17 0.421 0.2483 Valid 

18 y2.18 0.552 0.2483 Valid 

19 y3.19 0.635 0.2483 Valid 

20 y3.20 0.695 0.2483 Valid 

21 y4.21 0.615 0.2483 Valid 

22 y4.22 0.717 0.2483 Valid 

23 y4.23 0.559 0.2483 Valid 

24 z1.24 0.693 0.2483 Valid 

25 z1.25 0.621 0.2483 Valid 

26 z2.26 0.616 0.2483 Valid 
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27 z2.27 0.401 0.2483 Valid 

28 z3.28 0.750 0.2483 Valid 

29 z3.29 0.789 0.2483 Valid 

30 z4.30 0.782 0.2483 Valid 

31 z4.31 0.586 0.2483 Valid 

32 z5.32 0.746 0.2483 Valid 

33 z5.33 0.684 0.2483 Valid 

34 z5.34 0.454 0.2483 Valid 

35 z6.35 0.540 0.2483 Valid 

36 z6.36 0.622 0.2483 Valid 

37 z7.37 0.679 0.2483 Valid 

38 z7.38 0.625 0.2483 Valid 

39 z8.39 0.516 0.2483 Valid 

40 z8.40 0.490 0.2483 Valid 

41 z9.41 0.434 0.2483 Valid 

42 z10.42 0.592 0.2483 Valid 

43 z11.43 0.603 0.2483 Valid 

44 z12.44 0.454 0.2483 Valid 

45 z13.45 0.448 0.2483 Valid 

 

Sumber dari hasil olahan peneliti dari program SPSS versi 25. 
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Tabel 3.4 R Tabel (dF = N-2 untuk toleransi kesalahan 0,05)

 

Sumber : Sugiyono 2017 

 

 

3.6.2 Uji Realibilitas 

 Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.. Realibilitas berkaitan dengan 

konsistensi atau keterandalan suatu indikator. Artinya, bila suatu pengamatan 

dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali, hasil pengamatan itu 

(seharusnya) sama. Bila tidak sama, dikatakan perangkat tersebut tidak realibel. 

Realibilitas merupakan metode untuk mengukur kualitas instrument pengukuran, 

yaitu apakah akan diperoleh data hasil observasi yang sama jika observasi dilakukan 

dengan menggunakan alat ukur yang sama pada fenomena yang juga sama, lebih dari 

satu kali atau secara berulang kali.  

 Realibilitas berkaitan dengan keterandalan dan konsistensi suatu indikator. 

Analisis realibilitas digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan presisi dari 
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jawaban yang mungkin dari beberapa pertanyaan. Dalam uji reliabilitas, peneliti 

menggunakan metode pengukuran dengan cronbach’s alpha (α). Cronbach’s alpha 

merupakan teknik yang digunakan secara luas untuk menguji realibilitas. Cronbach’s 

alpha sering digunakan pada suatu tes atau angket yang jawaban atau tanggapannya 

berupa pilihan. Dari nilai alpha cronbach yang diperoleh, akan diketahui konsistensi 

antar indikator yang digunakan. Nilai standar alpha yang digunakan adalah 0,5 yang 

berarti indikator yang digunakan sesuai untuk mengukur suatu konsep. Maka apabila 

nilai yang diperoleh berada di bawah 0,5 dapat dikatakan bahwa alat ukur yang dibuat 

tidak realibel. 

Menurut (Sugiyono, 2017) , reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

 

Tabel 3.5 Tabel Reliabilitas 

 

Sumber dari hasil olahan peneliti dari program SPSS versi 25. 

0.957 > 0.800 maka seluruh variable bisa disebut sangat baik. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang diperoleh dari hasil 

survey diidentifikasi dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat objektif. Teknik 
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analisis data ini bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan hasil penelitian 

dengan menggunakan teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. 

𝑌𝐵𝐴 = 𝑝2 + 𝑒1 

𝑌𝐵𝐿 = p1+p3+e2 

Keterangan : 

𝑌𝐵𝐴 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒  

𝑌𝐵𝐿 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐿𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑦 

p1 = Koefisien jalur Perceived Quality dan Brand Loyalty 

p2 = Koefisien jalur Perceived Quality dan Brand Attitude 

p3 = Koefisien jalur Brand Attitude dan Brand Loyalty 

e1 = Residual Brand Attitude 

e2 = Residual Brand Loyalty 
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