
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah/ untuk mendapatkan data dengan tujuan/ dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:41). Ilmiah/ berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan/ yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan/ adalah penelitian kuantitatif yang/ bersifat deskriptif, 

yaitu suatu penelitian/ yang menguraikan variabel-variabel/ input (bebas) yang mempunyai 

pengaruh/ terhadap variabel dependen/ dan berusaha menarik kesimpulan/ dari hasil 

perhitungan/ yang dilaksanakan/ dengan menggunakan indikatif. (inferensial) terutama dan 

membuktikan. kebenaran hipotesis yang diajukan.  

 

1.2. Variabel dan Definisi Operasional 

1.2.1. Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan. dalam penelitian ini perlu. diidentifikasi terlebih 

dahulu agar tidak. terdapat perbedaan cara pandang terhadap variable. penelitian. Adapun 

variabel yang diindentifikasi. adalah sebagai berikut :   

1. Variabel bebas, yaitu : Public Relation  (X) 

2. Variabel intervening, yaitu : Kepercayaan  (Z) 

3. Variabel terikat , yaitu : Citra Perusahaan   (Y) 

 

3.2.2. Difinisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-

variabel penelitian yang secara konkret  berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan 

merupakan manifestasi dari. hal-hal yang akan diamati peneliti berdasarkan sifat yang 



didefinisikan dan diamati sehingga. terbuka untuk diuji kembali oleh  orang  atau peneliti lain. 

Adapun batasan atau definisi operasional. variabel yang diteliti adalah:   

1. Variabel Public Relation (X)  

Public relation merupakan salah satu. upaya yang disengaja, direncanakan, dan 

berkesinambungan untuk. membangun dan mempertahankan hubungan. antara organisasi 

(individu) dan publiknya. 

Adapun indikator variabel public adalah  

a. Publikasi 

b. Event 

c. Sponsorship 

d. Kegiatan social 

2. Variabel Kepercayaan (Z)  

kepercayaan adalah semua. pengetahuan yang dimiliki pelanggan dan semua kesimpulan 

yang dibuat pelanggan tentang. objek, atribut dan manfaatnya. 

Adapun indikator variabel. kepercayaan adalah  

a. Kemampuan (Ability) 

b. Kebaikan hati  (Benevolence) 

c. Integritas (Integrity) 

3. Variabel Citra Perusahaan  (Y) 

Citra perusahaan merupakan. persepsi kepada. sebuah perusahaan yang direfleksikan 

dalam asosiasi yang terdapat dalam memori. konsumen 

Adapun indikator. variabel citra perusahaan.adalah 

a. Persepsi 

b. Reputasi 

c. Sikap 



Dalam penelitian ini dipakai. skala likert, menurut. Sugiyono (2013 :86) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi. seseorang atau  sekelompok orang 

tentang fenomena. sosial. Skala Likert yaitu skala yang digunakan. untuk mengukur 

tanggapan dari responden. mengenai obyek penelitian dengan bobot nilai satu sampai dengan 

lima, dengan ketentuan sebagai berikut. : skor 1 untuk nilai sangat tidak setuju, skor 2 untuk 

nilai tidak setuju, skor 3 untuk nilai cukup. setuju, skor 4 untuk nilai setuju, skor 5 untuk nilai 

sangat setuju. Untuk itu, dibuat tabel interval class yang bertujuan untuk menghitung nilai 

atau skor jawaban yang diisi oleh responden.  

                        Nilai Tertinggi – Nilai Terendah        5 -1  

 Interval kelas =                                                               =             =   0,8 

                                      Jumlah kelas                        5 

 

Tabel 3.1 

Kelas Interval 

Nilai Interval Kategori Nilai 

4,20 < x   5,00 Sangat Setuju 5 

3,40 < x   4,20 Setuju  4 

2,60 < x   3,40 Cukup Setuju   3 

1,80 < x   2,60 Tidak Setuju 2 

1,00 < x   1,80 Sangat tidak Setuju 1 

Sumber : Masri. 2009. Metode Penelitian Survei. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

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, (Sugiyono, 2013:61).  Pada penelitian ini populasi yang diambil 

adalah konsumen Carls Jr Surabaya selama periode Pebruari sebanyak 10.577  orang. 



3.3.2 Sampel 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 

merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan keinginan 

oleh penulis (Sugiyono, 2013: 65). Kriteria yang ditentukan adalah : minimal berkunjung 2 

kali dalam 1 bulan, usia minimal 18 tahun, berdomisili di Surabaya. 

Besarnya sampel dalam penelitian ini di temukan dengan rumus slovin sebagai   

berikut : 

n = 
2Ne 1

N


 

Dimana : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e  = Persen tingkat kesalahan yang dapat ditolerir, yaitu 10% 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka jumlah sampel (n) yang diperoleh adalah : 

n = 
2Ne 1

N


 

 = 
 2
0,1 10.577 1

10.577


 

 =  
 0,01 10.577 1

10.577

  

 =  
106.77

10.577

 

 
= 99,06 Dibulatkan menjadi 100

 

Maka sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. 



3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam. penelitian ini adalah data subyek (Selft Resport Data) 

yaitu jenis data penelitian yang. berupa sikap berkaitan dengan kualitas pelayanan, 

kepuasan serta loyaitas dari  responden. yang menjadi subyek penelitian.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang dihimpun dalam. penelitian ini melalui data primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama. baik individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner. yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer 

diperlukan untuk mengetahui langsung. tanggapan responden mengenai public relation, 

kepercayaan serta citra perusahaan. Data ini berupa informasi yang diperoleh. melalui 

keterangan-keterangan dari konsumen yang berupa jawaban-jawaban atas. pertanyaan 

yang diajukan melalui. kuesioner berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan. data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (field 

research, merupakan suatu metode. penelitian dengan mengadakan penelitian langsung pada 

subyek  penelitian, dalam hal ini adalah konsumen Carls Jr Surabaya. Penelitian lapangan ini 

dapat dilakukan dengan cara menyebar kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui 

menyebarkan angket pada sejumlah responden. 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji instrument 

1. Uji Validitas 

Tujuan dari uji validitas data adalah untuk. melihat apakah variabel atau pertanyaan. yang 

diajukan mewakili. segala informasi yang. seharusnya diukur atau validitas menyangkut 

kemampuan. suatu pertanyaan atau variabel dalam mengukur. apa yang harus diukur. Uji 



validitas dilakukan atas. item-item pertanyaan pada kuesioner. yaitu dengan jalan 

menghitung koefisien. korelasi dari tiap-tiap pertanyaan dengan skor total. yang diperoleh 

kemudian dibandingkan dengan. angka kritis r produk moment. Bila koefisien korelasinya 

lebih besar dari. pada nilai kritis maka suatu pertanyaan. dianggap valid Ghozali 

(2013:135). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu. kuesioner yang merupakan. indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan. reliabel atau handal jika jawaban yang. 

diperoleh dari pertanyaan. adalah konsisten atau stabil dari. waktu ke waktu. Pengukuran 

reliabilitas dalam penelitian ini. adalah dengan menggunakan cara one shot methode atau 

pengukuran. sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas. dengan melihat croncbach. alpha. 

Suatu konstruk atau variabel. dapat dikatakan reliabel. jika memberikan nilai cronbach 

aplha. masing-masing variabel lebih dari 60 % atau. 0,6 maka penelitian ini dikatakan 

reliabel. Ghozali (2013:42). 

3.6.2 Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah. dalam model regresi, variabel pengganggu. atau residual 

memiliki. distribusi normal. Penelitian ini. menggunakan  plot probabilitas. normal 

(Normal probability plot) untuk menguji. kenormalitasan jika penyebaran. data (titik) 

disekitar sumbu diagonal dan. mengikuti arah garis  diagonal, maka. model regresi 

memenuhi asumsi. Normalitas.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoniearitas bertujuan untuk menguji. apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara mendeteksi. adanya 

multikoniearitas. adalah dengan melihat Tolerance dan. Variance Inflasion Factor (VIF). 



Tolerance mengukur variabelitas variabel independen. yang terpilih yang tidak dijelaskan. 

oleh variabel independen. lainnya. Nilai cut off yang umum digunakan. untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas. adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan. 

nilai VIF > 10. (Ghozali, 2013:91) 

3. Uji Heterokesdatisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah. dalam sebuah regresi terdapat kesamaan. varians dari 

residu  dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka. disebut 

homoskedastisitas dan jika varians. bebeda disebut heteroskedestisitas. 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik. yang ada berbentuk suatu pola. tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit ) maka. telah terjadi 

heteroskedestisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah. O pada Y, 

maka tidak terjadi heteroskedestisitas. 

 

3.6.3 Analisis Jalur (path Analysis) 

Analisa data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam. 

penelitian ini adalah metode. analisis jalur (path analisis). Menurut  Imam Ghozali, (2013: 

99). Analisa jalur bertujuan untuk. menerangkan akibat langsung. dan tak langsung 

seperangkat. variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap seperangkat. variabel lainnya yang 

merupakan variabel akibat. Analisis jalur merupakan perluasan. dari analisis regresi. Didalam 

analisis jalur mempelajari. hubungan antar variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) 

disebabkan oleh variabel X-nya sendiri. atau ada variabel lain diantara kedua. variabel 

tersebut sehingga. variabel tidak secara langsung mempengaruhi. variabel Y tetapi ada 

variabel lain sebagai. variabel perantara (intervening). 

 

Public Relation  

(X) 

Kepercayaan  

(Z)   

Citra Perusahaan  
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Gambar 3.1. 

Model Analisis Jalur (Path Analysis)  

 

Dari model analisa jalur pada halaman. sebelumnya dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan. struktural, yaitu persamaan regresi yang. menunjukkan hubungan yang 

dihipotesiskan, (Ghozali, 2013: 175) sebagai berikut : 

Z    = b1X  + e 1  (1)  

Y = b1X + b2 Z + e 2  (2) 

Standardize koefisien untuk public relation  (X) pada persamaan. (1) akan  memberikan nilai 

P1. Sedangkan koefisien untuk public relation  (X) dan kepercayaan (Z) pada persamaan (2) 

akan memberikan nilai P2 dan P3.  

Pengaruh langsung X ke Y = P2 

Pengaruh tak langsung X ke Z ke Y = P1 x P3 

 
___________

 

Total Pengaruh (korelasi) X  ke Y = P2 + (P1 x P3) 

 


