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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Sumber Data 

3.1.1.  Data Primer 

Data primer data adalah data yang diperoleh 

sacara langsung dari sumber. Yang termasuk dalam 

data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dan data yang diperoleh melalui kuisoner 

yang diisi langsung oleh responden. 

3.1.2.  Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitan ini adalah 

tinjauan pustaka atau tinjauan teori dari berbagai 

buku, jurnal dan berbagai laporan penelitian penelitian 

lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

ini. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

3.2.1.  Populasi 

Populasi diartikan sebagai kumpulan dari unit-

unit elementer, populasi dapat diartikan juga sebagai 
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kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang 

ingin kita buat (Moh. Nazir, 1998). Populasi dalam 

penelitan ini adalah pelanggan PT. Telkom Witel Papua 

Barat di Sorong sebagai perusahaan yang menerapkan 

brand repositioning. 

3.2.2.  Sampel 

Sampel diartikan sebagai sebagian atau jumlah 

yang yang dapat merepresentasi jumlah populasi yang 

diteliti (Suharsini Arikunto). Sampel dalam penelitian 

ini adalah pelanggan PT. Telkom Witel Papua Barat di 

Sorong. Adapun metode sampling yang digunakan 

dalam penelitan ini adalah purposive sampling, yaitu 

teknik memilih sampel dari anggota yang diharapkan 

memiliki informasi akurat (Supramono dan Haryanto, 

2005). Dengan metode ini, sampel atau responden yang 

dipilih merupakan pelanggan yang sudah berlangganan 

jasa dari PT. Telkom selama 3 bulan keatas.  Alasan 

dipilihnya pelanggan yang sudah berlangganan selama 

3 bulan keatas seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa alasan dikarenakan informasi akan 
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sangat akurat karena mereka melakukan pengisian 

sudah memiliki kesadaran dan kesetiaan akan merek 

dari PT. Telkom tersebut, dan terbukti mereka mau 

menggunakan produk dan jasa PT. Telkom selama 3 

bulan keatas berarti mereka sudah terbukti selain 

mereka loyal dan punya kesadaran akan merek PT. 

Telkom, mereka menikmati dan mengikuti strategi 

reposisi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam proses pengisian angket, para pelanggan 

akan diminta kesediaan untuk diberikan pertanyaan 

dahulu tentang sudah berapa lama mereka 

menggunakan produk dan jasa PT. Telkom kemudian 

setelah mendapat pelanggan yang sudah 3 bulan 

keatas tersebut pelanggan tersebut diminta kesediaan 

kembali untuk mengisi angket yang disediakan. 

Sampel yang diambil menggunakan rumus Slovin 

(Umar, 1999): 

         N 

            n =  

  1 + Ne2 
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Keterangan:  

n =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolelir atau diinginkan (1%) 

Dari rumus tersebut diatas, maka jumlah sampel 

yang akan diperoleh dengan kelonggaran 10% adalah: 

     N 

  n =  

 1 + Ne2  

 

      12.184 

n =      = 149.81 

      1+12.184 (0,12) 

 

Dari hasil peritungan tersebut diperoleh hasil 

149.81 (dibulatkan menjadi 150), sehingga responden 

yang akan digunakan dalam penelitian ini sebesar 150. 

 

3.3.  Variabel dan Indikator 

Penelitian ini membahas dua variabel yaitu brand 

repositioning sebagai variabel independent atau variabel 
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bebas dan brand image, brand loyalty, serta brand 

awareness sebagai variabel dependent atau variabel 

terikat. Variabel bebas (Independent Variable) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependent (Sugiyono, 2004). 
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Tabel 1 

Definisi Konseptual Dan Indikator Empirik 

Variabel Definsi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Aspek Definisi 

Aspek 

Item Sumber 

Brand 

Repositi

oning 

(X1) 

Brand 

repositioning  

merupakan 

penempatan 

kembali yang 

dilakukan 

dengan 

memperhatikan 

tiga unsur 

utama dari 

merek yaitu 

brand identity, 

touch point dan 

brand 

positioning. Pada 

PT Telkom 

memposisikan 

diri menurut 

atribut produk 

baik design 

kantor dan 

produk,  

maupun 

kelengkapan 

fungsi (fitur). 

Atribut 

Produk  

Pelanggan 

menggunakan 

merek PT 

Telkom 

karena atribut 

produk 

berupa design 

kantor dan 

produk dan 

kelengkapan 

fungsi (fitur) 

dari produk. 

1. Saya 

menggunak

an merek 

PT Telkom 

karena 

design 

layanan 

yang user 

friendly 

(mudah 

digunakan) 

dan kantor 

yang 

nyaman. 

2. Saya 

Rafijevas 

& 

Todiras 

(2010), 

Kotler & 

Keller 

(2008) 
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penelitian ini 

akan dilakukan 

uji pengaruh 

brand 

repositioning 

terhadapbrand 

image, brand 

awareness dan 

brand loyalty. 

Aspek-aspke 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

aspek-aspek 

yang 

dikemukakan 

oleh Kotler. 

menggunak

an merek 

PT Telkom 

karena 

layanan 

memiliki 

banyak 

fitur. 

 

  Menurut 

maanfaat dari 

setiap jenis 

Manfaa

t 

Produk 

1. Manfaat 

“Sambunga

n Telepon 

1. Saya dapat 

terhubung 

dengan 
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produk, PT 

Telkom 

memposisikan 

sebagai 

perusahaan 

penyedia 

layanan 

komunikasi 

yang dapat 

menghubungk

an setiap 

orang. 

Tidak 

Bergerak 

Kabel 

(Telepon 

Rumah)” 

adalah 

sebagai 

sambungan 

komunikasi 

tetap dalam 

satu 

ruangan. 

2. Manfaat 

“Sambunga

n Telepon  

Bergerak 

Nirkabel 

(Handphone

)” adalah 

sebagai 

orang lain 

melalui 

jaringan 

Telepon 

Rumah 

2. Saya dapat 

meningkatk

an bisnis 

atau 

pekerjaan 

lainnyadeng

an 

menggunak

an jaringan 

Telepon 

Rumah 

3. Saya dapat 

terhubung 

dengan 

orang lain 
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sambungan 

komunikasi 

tetap dalam 

suatu 

wilayah 

3. Manfaat 

“Sambunga

n Jaringan 

Data Dan 

Internet” 

akses ke 

berbagai 

media 

online. 

dengan 

menggunak

an jaringan 

Handphone 

dari PT 

Telkom 

4. Saya dapat 

meningkatk

an bisnis 

atau 

pekerjaan 

lainnya 

dengan 

menggunak

an jaringan 

Handphone 

5. Saya dapat 

mengakses 

berbagai 

media 
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online. 

6. Saya dapat 

meningkatk

an bisnis 

atau 

pekerjaan 

lain dengan 

jaringan 

data dan 

internet. 

  Memposisikan 

produk PT. 

Telkom 

berdasarkan 

segmen atau 

kelompok 

pengguna. 

Pemak

ai 

Produk 

Produk 

Telkom 

speedy di 

gunakan oleh 

perkantoran 

untuk  

pengguna 

internet tidak 

bergerak dan 

produk 

1. Saya 

menggunak

an produk 

Telkom 

Speedy 

karena 

keperluan 

akses 

internet di 

kantor. 
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Telkom Flash 

untuk 

pengguna 

internet 

bergerak 

2. Saya 

menggunak

an Telkom 

Flash 

karena 

keperluan 

akses 

internet 

setiap saat.  

  PT. Telkom 

secara 

keseluruhan 

menonjolkan 

kelebihan 

yang tidak 

dimiliki merek 

lain 

Pesaing 

Produk  

Pelanggan 

menggunakan 

produk PT 

Telkom karena 

memiliki 

jaringan yang 

luas serta 

signal yang 

kuat.  

1. Saya 

menggunak

an produk 

PT Telkom 

karena 

jaringannya 

yang luas. 

2. Saya 

menggunak

an produk 

PT Telkom 
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karena 

signal yang 

kuat.  

  PT Telkom 

memposisikan 

keunggulan 

berdasarkan 

kategori 

produk 

tertentu 

Kategor

i 

Produk  

1. Keunggulan 

yang 

dimiliki 

kategori 

produk 

“Sambunga

n Telepon 

Tidak 

Bergerak 

Kabel 

(Telepon 

Rumah)” 

2. Keunggulan 

yang 

dimiliki 

kategori 

produk 

1. Menggunak

an 

sambungan 

telepon 

kabel 

karena 

memiliki 

keunggulan 

sambungan 

langsung 

internasion

al. 

2. Menggunak

an 

sambungan 

tidak 

bergerak 
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“Sambunga

n Telepon 

Bergerak 

Nirkabel 

(Handphone

)”. 

3. Keunggulan 

yang 

dimiliki 

kategori 

produk 

“Data dan 

Internet” 

nirkabel 

karena 

mendukung 

mobilitas 

dengan 

menggunak

an nomor 

telepon 

rumah. 

3. Menggunak

an 

sambungan 

data dan 

Internet 

karena 

akses 

internet 

karena 

akses data 

yang cepat. 
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  PT Telkom 

memposisikan 

sebagai merek 

dengan 

penawaran 

harga terbaik 

untuk setiap 

kategori 

produk 

Harga 1. “Sambunga

n Telepon 

Tidak 

Bergerak” 

ditawarkan 

dengan 

harga Rp. 

20,- per 

detik. 

2. “Sambunga

n Telepon 

Bergerak 

Nirkabel 

(Handphone

) ” 

ditawarkan 

dengan 

harga 

Rp.49,- per 

menit 

1. Menggunak

an 

sambungan 

telepon 

kabel 

karena 

harga yang 

ditawarkan  

2. Menggunak

an 

sambungan 

tidak 

bergerak 

nirkabel 

karena 

harga yang 

ditawarkan. 

3. Menggunak

an 

sambungan 
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3. Data dan 

internet 

ditawarkan 

dengan 

harga 

Rp.195.000,

- per bulan 

data dan 

internet 

karena 

harga yang 

ditawarkan 

murah. 

Brand 

Image 

(Y1) 

 Merupakan 

peresepsi atau 

penilaian 

konsumen 

secara 

keseluruhan 

terhadap 

merek 

 1. Pandangan 

pelanggan 

melalui 

media 

promosi  

2. Pendangan 

pelanggan 

melalui 

pengalaman 

penggunaan 

1. Pandangan 

pelanggan 

PT Telkom 

tentang 

merek. 

2. Pandangan 

pelanggan 

PT Telkom 

tentang 

atribut 

produk. 

3. Pandangan 

pelanggan 
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tentang 

manfaat  

produk. 

4. Pandangan 

kelompok 

pengguna 

layanan 

dari PT 

Telkom 

5. Pandangan 

pelanggan 

tentang 

kualitas. 

 

Brand 

Awarene

ss (Y2) 

 Kesadaran 

pelanggan 

terhadap 

merek yang 

akan 

dimunculkan 

 1. Mengenal 

PT Telkom 

sebagai 

penyedia 

layanan 

komunikasi 

1. PT Telkom 

hanya 

menyediaka

n layanan 

telekomuni

kasi. 
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dari ingatan 

yang 

selanjutnya 

menjadi bahan 

pertimbangan 

berbagai 

alternatif 

dalam 

pengambilan 

keputusan. 

2. Pelanggan 

akan 

mengingat 

PT Telkom 

ketika 

memiliki 

kebutuhan 

akan 

komunikasi

. 

 

2. Mengenal 

produk-

produk PT 

Telkom. 

3. PT Telkom 

merupakan 

solusi 

dalam 

layanan 

Telekomuni

kasi 

Brand 

Loyalty 

(Y3) 

 Komitmen 

pelanggan 

bertahan 

secara 

mendalam 

untuk 

berlangganan 

kembali atau 

melakukan 

 1. Melakukan 

pembelian 

Produk PT. 

Telkom 

2. Menjadi 

pelanggan 

tetap PT. 

Telkom 

1. Melakukan 

pembelian 

produk PT. 

Telkom 

secara terus 

menerus 

 

2. Memberika

n informasi 
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pembelian 

ulang produk 

secara 

konsisten 

meskipun 

pengaruh 

situasi dan 

usaha-usaha 

pemasaran 

mempunyai 

potensi 

terjadinya 

perubahan 

perilaku 

tentang 

harga, 

kualitas, 

diskon 

produk PT. 

Telkom 

kepada 

orang lain.  

3. Tidak 

memilih 

produk lain 

karena 

layanan 

yang 

diberikan. 
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3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperolah data yang dibutuhkan, 

metode yang digunakan adalah : 

1) Studi Kepustakaan (Library Reserch) 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

membaca buku, jurnal dan berbagai laporan 

penelitian lainnya guna mendapatkan 

berbagai teori pendukung yang berkaitan 

dengan penelitian.  

2) Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan guna memeperoleh 

data primer dengan meyebarkan kuisioner 

kepada respondens atau partisipan untuk 

mengetahui persepsi pelanggan terhadap 

brand repositioning. Kuisoner yang dimaksud 

berisi tentang pertanyaan tentang bagaimana 

persepsi mereka terhadap PT. Telkom. Jenis 

kuisoner yang yang akan digunakan adalah 

kuisoner tertutup dimana responden diminta 

untuk menjawab pertanyaan dengan memilih 
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jawaban yang telah disediakan berdasarkan 

skalai Likert, skala Likert berisi lima tingkatan 

pilihan jawaban mengenai kesetujuan 

responden terhadap pernyataan yang 

dikemukakan. Berikut adalah tingkatan 

dalam skala Likert:  

a. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

b. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

c. Skor 3 untuk jawaban Netral (N) 

d. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (S) 

e. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

 

3.5.  Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik, pada uji asumsi klasik 

akan digunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal dan uji homogenitas adalah untuk 

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang 
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homogen. Kedua uji asumsi tersebut dilakukan dengan 

bantuan program komputer SPSS for windows. 

 

3.6.  Teknik Analisa 

Analisis data kuantitaif adalah bentuk analisa 

yang menggunakan angka dan perhitungan dengan 

metode statsitik, maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategor tertentu. Untuk 

mempermudah dalam menganalisa. Untuk 

mempermudah dalam menganalisis dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

Social Science). Adapun alat analisis yang digunakan 

yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1.   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menghitung 

korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor 

total menggunakan rumus korelasi produk momen 

(Iqbal, 2008): 
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𝒓 =
𝑵  𝑿𝒀 −  𝑿 𝒀

  𝑵 𝑿𝟐 − ( 𝑿)𝟐  𝑵 𝒀𝟐 −  𝒀
𝟐
 

 

Dimana,  

r = Koefisien korelasi 

Y = Nilai total skor 

X = Skor indikator empiris penelitian 

N = Jumlah sampe 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu kuisoner. Suatu kuisoner 

dikatakan valid jika pernyataan pada kuisoner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisoner tersebut. Uji validitas dihitung dengan 

membandingkan nilai r hitung (corelated item-total 

corelation) dengan nilai r tabel. Jika r hitung > dari r 

tabel (dengan taraf signifikansi 5%) maka pernyataan 

tersebut dinyatakan valid.  

3.6.2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang 

menunjukan sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Suatu kuisoner dinyatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
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pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2007).  

Rumus reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach dengan 

rumus :  

𝑹𝒊𝒊 =  
𝒌

(𝒌 − 𝟏)
 𝟏 −

 𝑺𝟐𝒃

𝑺𝟐𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
  

Dimana, 

Rii = Koefisien reliabilitas 

k = Jumlah Item variabel 

∑S2b = Jumlah semua variabel 

S2total = Varian total 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan 

dengan melihat hasil perhitungan nilai Cronbach alpha 

(a). suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach alpha (a) > 0,6 yaitu bila dilakukan 

penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang 

berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Tetapi sebaliknya jika alpha < 0,6 maka dianggap 
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kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut 

yang dilakukan berbeda. 

3.6.3 Analisis Regresi 

Analisis Regresi Sederhana yaitu suatu metode 

yang digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi 

dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y), dimana analisis ini 

untuk menganalisis pengaruh brand repositioning 

terhadap brand image, brand awareness, dan brand 

loyalty sebagai persepsi pelanggan dengan 

menggunakan rumus : 

Y1 = a + b1X1+ e 

Y2 = a + b1X1+ e 

Y3 = a + b1X1+ e 

Di mana,  

Y = Variabel persepsi pelanggan 

a = Nilai konstan 

X1 = Brand repositioning 

b = Koefisien regresi 

e = Standar error 
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3.7.  Analisis Data Kuantitatif 

3.7.1.  Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui 

ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu penelitian. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS (statistical product and 

service solutions), hasil uji validitas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Terdapat empat puluh tiga pertanyaan dalam 

kuisioner yang menjadi instrumen dalam penelitian ini 

dan terdapat lima peryataan yang dipakai sebagai 

instrumen untuk mengetahui variabel atribut produk. 

Niliai r tabel dengan signifikansi 5% adalah r(0,05) = 

0,159 sehingga suatu alat ukur dikatakan valid jika 

memiliki nilai koefisien corrected item to total correlation 

≥ 0,159. Pertanyaan pertama memiliki nilai r hitung 

0.773, pertanyaan kedua memiliki nilai r hitung 0.712, 

pertanyaan ketiga dengan r hitung 0.737, pertanyaan 

keempat dengan nilai r hitung 0.681 dan pertanyaan 

kelima dengan nilai r hitung 0.758. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang dipakai 

untuk mengukur variabel atribut produk adalah valid 

atau dapat dipakai dalam penelitian. 

Terdapat enam pertanyaan yang dipakai sebagai 

instrumen untuk mengetahui variabel manfaat produk. 

Nilai r hitung pada pertanyaan pertama adalah 0.412,  

pertanyaan kedua nilai r hitung adalah 0.705, 

pertanyaan ketiga dengan nilai r hitung adalah 0.696, 

pertanyaan keempat dengan nilai r hitung adalah 

0.810, pertanyaan kelima dengan r hitung adalah 

0.748, dan pada pertanyaan keenam nilai r hitung yang 

didapat adalah 0.632. Nilai r hitung setiap pertanyaan 

adalah > 0.159 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen dikatakan valid atau dapat dipakai sebagai 

alat pengukuran dalam penelitian. 

Dari uji validitas yang berjumlah empat puluh 

tiga pertanyaan, instrumen yang dipakai untuk 

mengukur variabel pemakai produk adalah sebanyak 

enam pertanyaan. Pertanyaan pertama dengan nilai r 

hitung 0.412, pertanyaan kedua memiliki nilai r hitung 
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0.705, pertanyaan ketiga memiliki 0.696, pertanyaan 

keempat memiliki nilai hitung 0.810, pertanyaan kelima 

dengan nilai hitung 0.748 dan pertanyaan keenam 

dengan nilai hitung 0.632. Dari hasil uji validitas diatas 

dapat disimpulkan bahwa keenam instrumen adalah 

valid dan dapat dipakai sebagai alat ukur karena 

memiliki nilai r hitung > nilar r tabel (0.159). 

Hasil uji validitas terhadap pertanyaan yang 

menjadi instrumen untuk mengukur variabel pesaing 

produk. Terdapat tiga pertanyaan yang dipakai sebagai 

alat ukur, pertanyaan pertama dengan nilai r hitung 

0.891, pertanyaan kedua dengan nilai hitung 0.950 dan 

pertanyaan ketiga dengan nilai hitung 0.930. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan valid 

karena memiliki nilai r hitung > r tabel (0.159) sehingga 

dapat dipakai sebagai instrumen dalam penelitan.  

Uji validitas disini juga terdapat hasil uji validitas 

terhadap pertanyaan yang menjadi instrumen untuk 

mengukur variabel kategori produk. Terdapat tiga 

pertanyaan yang dipakai sebagai alat ukur, 
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pertanyaanpertama dengan nilai r hitung 0.595, 

pertanyaan kedua dengan nilai hitung 0.594 dan 

pertanyaan ketiga dengan nilai hitung 0.691. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan valid 

karena memiliki nilai r hitung > r tabel (0.159) sehingga 

dapat dipakai sebagai instrumen dalam penelitan.  

Hasil uji validitas terhadap pertanyaan yang 

menjadi instrumen untuk mengukur variabel harga 

produk. Terdapat tiga pertanyaan yang dipakai sebagai 

alat ukur, pertanyaan pertama dengan nilai r hitung 

0.932, pertanyaan kedua dengan nilai hitung 0.982 dan 

pertanyaan ketiga dengan nilai hitung 0.952. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan valid 

karena memiliki nilai r hitung > r tabel (0.159) sehingga 

dapat dipakai sebagai instrumen dalam penelitan.  

Uji validitas variabel brand image dapat dilihat 

pada uji validitas. Terdapat sembilan pertanyaan yang 

dipakai sebagai alat ukur, pertanyaan pertama dengan 

nilai r hitung 0.650, pertanyaan kedua dengan nilai r 

hitung 0.574, pertanyaan ketiga dengan nilai r hitung 
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0.807, pertanyaan keempat dengan nilai r hitung 0.793, 

pertanyaan kelima dengan nilai r hitung 0.835, 

pertanyaan keenam dengan nilai r hitung 0.902, 

pertanyaan ketujuh dengan nilai r hitung 0.908, 

pertanyaan kedelapan dengan nilai r hitung 0.875 dan 

pertanyaan kesembilan dengan nilai r hitung 0.638. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel (0.159) 

sehingga dapat dipakai sebagai instrumen dalam 

penelitian.  

Uji validitas variabel brand awareness dapat 

dilihat pada uji validitas. Terdapat empat pertanyaan 

yang dipakai sebagai alat ukur, pertanyaan pertama 

dengan nilai r hitung 0.937, pertanyaan kedua dengan 

nilai r hitung 0.980, pertanyaan ketiga dengan nilai r 

hitung 0.973, pertanyaan keempat dengan nilai r 

hitung 0.889. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan valid karena memiliki nilai r hitung 

>r tabel (0.159) sehingga dapat dipakai sebagai 

instrumen dalam penelitan. 
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Uji validitas variabel brand loyalty dapat dilihat 

pada uji validitas, Terdapat empat pertanyaan yang 

dipakai sebagai alat ukur, pertanyaan pertama dengan 

nilai r hitung 0.976, pertanyaan kedua dengan nilai r 

hitung 0.997, pertanyaan ketiga dengan nilai r hitung 

0.997, pertanyaan keempat dengan nilai r hitung 0.997. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel (0.159) 

sehingga dapat dipakai sebagai instrumen dalam 

penelitan. 

3.7.2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan suatu instrumen dari variabel yang 

akan diukur. Pengukuran reliabilitas instrumen 

penelitian dilakukan dengan cara menganalisis 

koefisien cronbach’s alpha. Koefisien cronbach’s alpha 

yang mendekati satu menunjukan reliabilitas 

konsistensi tinggi atau > 0.60 (Ghozali, 2007). 

 

 


