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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori. 

Seperti yang dijelaskan oleh Singarimbun (1995:5) itu digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 

Dimana dalam penelitian ini, eksplanatori digunakan untuk menguji hipotesa 

tentang ada tidaknya pengaruh brand image terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli Pond s White Beauty.  

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode survai, yaitu 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995:3)  

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Jalan 

MT. Haryono No. 165 Malang. Hal ini dikarenakan populasi didaerah tersebut 

memiliki sifat yang heterogen sehingga dapat mewakili berbagai karakteristik di 

masyarakat. 

3.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang manajemen pemasaran 

dengan dibatasi oleh masalah yang telah dirumuskan yaitu tentang analisis 

variabel brand image yang mempengaruhi keputusan mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya dalam melakukan pembelian Pond s White 

Beauty. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Data primer dari penelitian ini berasal dari jawaban 

responden terhadap kuesioner yang disebarkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, 

meliputi buku-buku literatur, penelitian ilmiah sejenis dan dokumen 

lain sebagai bahan referensi. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85). 

2. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan/mengirimkan 

daftar pertanyaan untuk diisi responden (Hasan, 2002:83). 

3. Studi Pustaka (Library Research) 

adalah mempelajari dasar-dasar teori maupun data praktis dari 

kepustakaan sehubungan dengan judul atau pokok bahasan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

3.5 Populasi dan Sampel 
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3.5.1 Populasi 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:152) populasi ialah jumlah 

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang pernah menggunakan dan/atau masih menggunakan 

Pond s White Beauty dalam jangka waktu 1 tahun terakhir dengan jumlah 

populasi yang tidak diketahui secara pasti. 

3.5.2 Sampel   

Sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri atas sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi (Sekaran, 2006:123).  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling 

atau penarikan sampel secara tidak acak, dengan menggunakan  purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tersebut meliputi sampel adalah mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya dan pernah menggunakan dan/atau masih 

menggunakan produk Pond s White Beauty dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. 

Dalam penelitian ini jumlah populasi mahasiswi yang pernah membeli 

dan/atau masih menggunakan Pond s White Beauty tidak diketahui secara pasti. 

Jadi untuk menentukan banyaknya jumlah sampel berpedoman pada pendapat 

Roscoe dalam Sekaran (2006:160), yaitu: 

a.  Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk     

kebanyakan penelitian. 
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b. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda) ukuran 

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih 

besar dari jumlah variabel dalam studi. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang digunakan minimal sebanyak 10 kali jumlah variabel (10x4) adalah 40 

responden. Tetapi penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 50 

responden supaya dapat lebih mewakili karakteristik dari jumlah populasi yang 

ada. Setelah menetapkan jumlah sampel penelitian, untuk menghindari kesalahan 

sebelum kuesioner diisi, peneliti mengadakan wawancara langsung pada 

responden untuk memastikan bahwa responden tersebut pernah membeli dan/atau 

masih menggunakan Pond s White Beauty. 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Menurut Hasan (2002:18) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain, sedangkan variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel bebas. 

1.  Variabel Bebas (X) 

     Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah variabel brand image, yang 

terdiri dari: 

a. Citra Pembuat (X1) 

b. Citra Pemakai (X2) 

c. Citra Produk (X3)  
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2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan untuk melakukan 

pembelian Pond s White Beauty. 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Masri Singarimbun, 1995:46). 

a. Variabel Bebas (X) : brand image, yaitu sekumpulan asosiasi merek yang 

terbentuk dan melekat dibenak konsumen (Rangkuti, 2004:43), berikut ini 

adalah tiga variabel brand image : 

1. Citra Pembuat (X1) : sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. 

Meliputi: popularitas perusahaan, kredibilitas perusahaan dan jaringan 

perusahaan. 

2. Citra Pemakai (X2) : sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau 

jasa. Meliputi: gaya hidup atau kepribadian dan kelas sosial. 

3. Citra Produk (X3) : sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk. Meliputi: atribut produk (bentuk kemasan dan 

warna, ukuran produk), jaminan kualitas (komposisi produk) dan 

penawaran produk (hasil pemakaian produk). 

b. Variabel Terikat (Y) : keputusan pembelian, merupakan keputusan yang 

diambil konsumen untuk melakukan pembelian. Meliputi: pembelian Pond s 

White Beauty.  
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Tabel 3.1  

Konsep, Variabel dan Indikator Penelitian  

Konsep Variabel Indikator Item 

Komponen 

Brand Image 

Citra Pembuat

 

X1       

Citra Pemakai X2        

Citra Produk X3 

a. Popularitas Perusahaan  

b. Kredibilitas Perusahaan  

c. Jaringan Perusahaan    

a. Gaya hidup        

b. Kelas Sosial    

a. Atribut Produk       

b. Jaminan Kualitas    

c. Penawaran Produk  

- Nama besar perusahaan Pond s 
White Beauty  yaitu Unilever.  

- Unilever merupakan perusahaan  
yang terkemuka dan terpercaya.  

- Unilever merupakan perusahaan 
multinasional yang memiliki 
jaringan luas dan tersebar di 
berbagai negara.   

- Dipakai oleh orang-orang yang 
membutuhkan kepraktisan dan 
kenyamanan dalam perawatan 
wajah. 

-  Dipakai oleh orang-orang yang 
membutuhkan rasa aman dalam 
perawatan wajah.  

- Dipakai oleh orang-orang yang 
berasal dari kalangan menengah 
dan menengah keatas  

- Pond s White Beauty memiliki 
bentuk kemasan yang menarik  
berwarna pink cerah.  

-  Pond s White Beauty memiliki 
ukuran produk yang sesuai 
dengan kebutuhan.  

-   Pond s White Beauty mengandung 
komposisi yang lengkap dan aman 
untuk memutihkan kulit wajah  

-    Hasil pemakaian produk Pond s 
White Beauty kulit wajah putih 
merona dan bersinar yang tidak 
putih pucat.     

Keputusan pembelian 

konsumen 

Pembelian Pond s White 

Beauty. 

Keputusan konsumen untuk membeli 

produk Pond s White Beauty. 

Sumber:  Penulis, 2009   
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3.7 Skala Pengukuran 

Untuk pengukuran jawaban responden digunakan skala likert, yaitu untuk 

jawaban positif maupun negatif dibedakan atas lima skala. 

Untuk setiap pertanyaan akan diberi skor jawaban sebagai berikut:   

- Sangat Setuju   : 5  

- Setuju    : 4  

- Netral    : 3  

- Tidak Setuju    : 2  

- Sangat Tidak Setuju   : 1    

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya diolah dan 

dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1. Analisis Kualitatif 

Adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, 

dan ekonometrik atau model-model lainnya (Hasan, 2002:98). 

Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, membandingkan dan menganalisis data berupa tabel 

atau grafik secara deskriptif. 

2. Analisis Kuantitatif 

Adalah analisis yang mempergunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu 

model-model statistik dan ekonometrik. 

Analisis kuantitaif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan 

cara mengklasifikasikan, membandingkan dan menghitung angka-angka 

dengan rumus relevan. 
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3.9 Keyakinan 

Keyakinan mencerminkan tingkat keyakinan dimana kita dapat menyatakan 

bahwa taksiran kita terhadap parameter populasi berdasarkan statistik sampel akan 

berlaku. Tingkat keyakinan dapat membentang dari 0-100%, keyakinan 95% 

adalah tingkat yang lazim diterima untuk kebanyakan penelitian bisnis, biasanya 

diungkapkan dengan menunjukkan tingkat signifikansi 0,05 (Sekaran, 

2006:151). Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa besarnya  tidak harus 5%, 

tetapi dapat saja 1% atau 10% atau yang lainnya.jadi tidak ada patokan yang 

mutlak, besaran 

 

itu lazim disebut sebagai taraf signifikansi. Akan tetapi, sebagai 

kebiasaan besaran 

 

itu ditetapkan sebesar 5% atau 1%. Yang penting untuk 

diketahui adalah bahwa 

 

merupakan kebalikan dari keyakinan peneliti mengenai 

estimasi yang dilakukannya. Jadi, semakin kecil 

 

maka semakin besar keyakinan 

peneliti atas kebenaran hasil estimasi yang dilakukannya (Aritonang, 2007:49). 

3.10 Uji Instrumen Penelitian 

Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk menguji 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuesioner harus diuji validitas dan 

reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Sedangkan suatu kuesioner tersebut dikatakan reliabel jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

3.10.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:140). Validitas data penelitian 

ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur 
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dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti. Dengan menggunakan rumus teknik korelasi product 

moment dengan taraf signifikansi sebesar 5% dari Singarimbun (1995:137) adalah 

sebagai berikut: 

2222 YYNXXN

YXXYN
r 

Dimana:   r = koefisien korelasi 

       N = banyaknya sampel 

                 X = skor item X  

Y = Skor item Y            

Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya. 

3.10.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995:140). Pengujian secara 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antara item dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha, yaitu: 

   
2
1

2

11 1
1

b

k

k
r 

Dimana: 11r reabilitas instrumen 

           k    = banyaknya butir pertanyaan 

       2
b = jumlah varians butir 

            2
1 = varians total 
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Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu instrumen dapat dilakukan 

dengan melihat nilai koefisien reliabilitas. Nilai koefisien reliabilitas berkisar 

antara 0 sampai 1. apabila nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen 

tersebut semakin reliabel. Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan pernyataan 

tersebut reliabel apabila nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 (Arikunto, 2002:172) 

3.11 Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji dasar klasik untuk model 

persamaan regresi berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias yang 

terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BLUE). Uji Asumsi klasik ada empat yaitu 

Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas dan Uji 

Autokorelasi. Dalam penelitian ini tidak digunakan uji autokorelasi karena uji 

autokorelasi hanya digunakan untuk data yang merupakan data time series. 

Sedangkan data dalam penelitian ini adalah data crossection. 

3.11.1 Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Anto Dajan, 1986:172) tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan distribusi normal, penyajian 

data lebih bermakna daripada hanya menggunakan penyajian kelompok saja. 

Dengan normalitas data, maka data dapat dilanjutkan penyajiannya dalam bentuk 

membedakan, mencari hubungannya dan meramalkannya. Model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah 

sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 
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Kolmogorov-Smirnov Goodnes of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Distribusi dalam penelitian ini adalah: 

H0 : F(x) = F0(x) dengan F(x) adalah distribusi populasi yang diwakili oleh 

sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi 

normal. 

H0 : F(x) tidak sama dengan F0(x) atau distribusi tidak normal. 

Pengambilan keputusan adalah: 

-  Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

-  Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

3.11.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2005:91) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. 

b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

di   atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 
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Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua 

atau lebih variabel independen. 

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya 

(2) Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF= 1/ Tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  

3.11.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2005:105) uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu 

mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel 

bebas. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan 

regresi tersebut mengandung heterokodastisitas dan sebaliknya berarti non 

heterokodastisitas atau homokodastisitas. 

3.12  Metode Analisis Data 

3.12.1 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh brand image yang tercermin pada tiga variabel yaitu citra 
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pembuat, citra pemakai dan citra produk terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian Pond s White Beauty. Menurut Anto Dajan (1986:71) 

metode ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang dominan memberi 

sumbangan terhadap pengambilan keputusan konsumen dan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

Rumus regresi berganda adalah sebagai berikut: 

         Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Dimana: Y = keputusan pembelian 

a          = konstanta 

b          = koefisien regresi 

X1 = variabel citra pembuat 

X2 = variabel citra pemakai 

X3 = variabel citra produk 

e          = eror term (variabel lain tidak dijelaskan).  

3.12.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut: 

                                                 
1/1 2

2

knR
k

R
F 

Dimana:  

F =  F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas    

n = jumlah sampel 
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Kriteria Pengujian: 

-  Dengan Level of significance ( ) = 0,05 

-  Jika F hitung < F tabel atau signifikansi > 

 
maka secara simultan variabel-   

variabel brand image tidak mempunyai hubungan yang nyata atau signifikan 

dengan keputusan pembelian. 

- Jika F hitung > F tabel atau signifikansi < 

 

maka secara simultan variabel-

variabel brand image mempunyai hubungan yang nyata atau signifikan 

dengan keputusan pembelian. 

3.12.3 Uji t 

Menurut Sudjana (1996:86) uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan 

dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.   

     Keterangan:  

1b = koefisien regresi 

         1Sb = standar error koefisien regresi 

Kriteria Pengujian: 

-  Dengan Level of significance ( ) = 0,05 

-  Jika F hitung < F tabel atau signifikansi > 

 

maka secara parsial variabel-   

variabel brand image tidak mempunyai hubungan yang nyata atau signifikan 

dengan keputusan pembelian. 

- Jika F hitung > F tabel atau signifikansi < 

 

maka secara parsial variabel-

variabel brand image mempunyai hubungan yang nyata atau signifikan 

dengan keputusan pembelian. 

1

1

Sb

b
t
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3.12.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda atau R Square (R2) digunakan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2 dan X3) 

atas pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model (Singgih Santoso, 

2000:318). 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh 

karena itu para peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana regresi yang terbaik.      
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