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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana 

dengan pendekatan kuantitatif gejala-gejala sosial dimanipulasi dalam bentuk 

angka agar dapat dianalisis secara statistik untuk membuktikan hipotesis. Dari 

sudut pandang lain, penelitian ini merupakan penelitian inferensial, yaitu 

penelitian yang melakukan analisis hubungan antarvariabel dengan pengujian 

hipotesis.  

Metode penelitian dengan menggunakan metode survey yaitu metode 

penyelidikan yang digunakan untuk mencari fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan secara faktual dengan mempergunakan 

daftar pertanyaan yang terstruktur bagi reponden.Kuesioner diajukan dengan 

menggunakan tipe likert yang kemudian ditabulasikan sebagai langkah awal 

untuk melakukan analisis data sebagai alat pengujian hipotesis. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Goro Assalam Pabelan 

Sukoharjo. Responden yang dipilih adalah para pengunjung Goro Assalam 

tahun 2017, dengan pertimbangan : 

1. Lokasi ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data sesuai dengan 

judul penelitian.  
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2. Lokasi penelitian ini dipilih karena sebagian masyarakat Pabelan 

Sukoharjo dan sekitarnya berbelanja di tempat tersebut. 

3. Lokasi penelitian yang dipilih terdapat beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah konsumen yang datang ke Goro 

Assalam, terutama yang masuk dan membeli di gerai Goro, bukan 

pengunjung yang hanya datang ke lokasi Goro saja namun tidak masuk ke 

gerai Goro. 

2. Sampel dan Sampling 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili) (Sugiyono,2008:56). Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti, dalam menentukan 

jumlah sampel yang seharusnya.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalahnon probability sampling dengan 

metode purposive sampling.Purposive sampling adalah peneliti 

menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota 

populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau 

unit sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diinginkan peneliti 

(Sugiyono, 2008: 65). Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang datang ke Goro Assalam, konsumen yang 
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masuk dan membeli di gerai Goro, bukan pengunjung yang hanya datang 

ke lokasi Goro saja namun tidak masuk ke gerai Goro.  

Sesuai dengan jumlah populasi yang tidak terbatas, jumlah sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan rumus sebagai berikut: 

 
 2

2 .

SE

qp
Zn   

dimana: 

n = besar sampel yang akan diambil 

Z = besarnya tarikan standart deviasi =1,96 

p dan q = proporsi sub-sub sampel = 0,5 

SE = standart error 

Sesuai dengan kemampuan peneliti dan tidak adanya ketentuan SE 

yang harus dipergunakan, maka pada penelitian ini ditetapkan besarnya 

sampel sebagai berikut: 

 
 2

2

%7

5,05,0
96,1

x
n   = 106 

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 

130 responden dari populasi pengunjung yang berbelanja di Goro Assalam  

PabelanSukoharjo. Dengan Unit Analisis Pengunjung / Pelanggan Goro  

AssalamPabelan Sukoharjo secara individual.  

D. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder.Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 
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dari sumber yaitu konsumen yang datang dan membeli di Goro Assalam 

Pabelan Sukoharjo.Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari 

sumber-sumber kepustakaan, artikel majalah, hasil penelitian lalu, dan 

jurnal untuk mengetahui dan menemukan teori-teori yang mendukung 

penelitian ini (Sugiyono, 2008: 63). 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah konsumen Goro Assalam 

Pabelan Sukoharjo yang masuk dan membeli di gerai tersebut. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan caramenyebar kuesioner pada konsumen dengan 

menggunakan metodeconvenience sampling. Kuesioner langsung diberikan 

kepada konsumen Goro Assalam Pabelan Sukoharjo di depan pintu masuk 

gerai. Dalam kuesioner terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji 

hipotesis.Dibandingkan denganinterview guide, daftar pertanyaan atau 

kuesioner lebih terperinci dan lengkap. 

Peneliti menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Ransis 

Likert untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen Goro Assalam Pabelan 

Sukoharjodengan menentukan skor pada setiap pertanyaan.Skala Likert 

merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008). 
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Skala ini banyak digunakan karena mudah dibuat, bebas memasukkan 

pernyataan yang relevan, reliabilitas yang tinggi dan aplikatif pada berbagai 

aplikasi.Penelitian ini menggunakan sejumlah statement dengan skala 5. 

1 = sangat tidak setuju  

2 = tidak setuju  

3 = netral (ragu-ragu)  

4 = setuju  

5 = sangat setuju 

Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang terfokus pada responden 

dan obyek.Jadi, peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda 

dari tiap-tiap responden. 

F. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya 

negatif (Ferdinand, 2006).Variabel independen dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel harga (X1) dan kualitas pelayanan (X2). 

a. Harga (X1) 

Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) 

dan/atau aspek lain (nonmoneter) yang mengandung utilitas/kegunaan 

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa (Fandi 

Tjiptono, 2004: 178). Indikator empiris yang digunakan sebagai 

pengukur harga dalam penelitian ini adalah besarnya harga, potongan 
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harga, pembelian khusus, penukaran struk, perbandingan dengan 

tempat lain. 

b. Kualitas Pelayanan (X2) 

Pengertian kualitas memiliki banyak makna yang berbeda bagi 

setiap orang, karena setiap orang memiliki kriteria dan konteks yang 

berbeda tentang kualitas.Kualitas adalah mutu produk dan layanan 

secara keseluruhan yang ditawarkan oleh retail, dan kualitas barang 

biasanya dikaitkan dengan harga ataupun merk tertentu (Garvin, 1994). 

Indikator empiris yang digunakan untuk menjelaskan variabel 

kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: 1. Tangible atau bukti fisik 

2.Reliability atau keandalan 3.Responsiveness atau ketanggapan 

4.Assurance atau jaminan dan kepastian 5.Empathy. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

peneliti karena variabel ini yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari 

adanya variabel independen atau variabel bebas (Ferdinand, 

2006).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan 

konsumen.Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (hasil) sesuatu produk dengan harapannya (Kotler, 2000). 

Indikator empiris yang digunakan untuk menjelaskan variabel 

kepuasan konsumen menurut Andreassen dan Lindestad dalam Fariza 

(2008), adalah sebagai berikut: 1. Overall satisfaction Yaitu kepuasan 
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keseluruhan konsumen setelah berbelanja di Goro Assalam Pabelan 

Sukoharjo, 2. Expectation satisfaction Yaitu harapan yang ingin diperoleh 

pelanggan setelah berbelanja di Goro Assalam Pabelan Sukoharjo, 3. 

Experience satisfaction Yaitu tingkat kepuasan yang dialami oleh 

pelanggan setelah berbelanja di Goro Assalam Pabelan Sukoharjo. 

G. Uji Instrument 

1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat suatu alat ukur itu 

menconstruct yang akan diukur. Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Person Product Moment Correlation.Person Product 

Moment Correlationdapat dihitung dengan rumus, namun dalam 

penelitian ini pengujian validitas dengan menggunakan program komputer 

yaitu SPSS (Statistical Package for the Social Science) for windows 17. 

Rumus uji validitas sebagai berikut: 

rxy = 
   

    2222 Y-YNX-XN

YX-XYN

 

 
 

rxy = koefisien korelasi 

x = skor jawaban 

y = skor total, dan 

xy = total pertanyaan  

Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung> r tabledan jika suatu 

alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap 

skor totalnya (Ghozali, 2006). 
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2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan adalah 

reliabel, dengan cronbach alpha. 

r11=




















 
2

2

tα

ab
-1

1-k

k

 

Keterangan : 

r11 = realibilitas 

k = banyaknya butir pertanyaan 

ab
2 

= jumlah varian butir 

αt
2
 = varian total  

Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program 

komputer yaitu SPSS for Windows 17 dengan menggunakan model Alpha. 

Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 

2011). 

H. Metode Analisis Data 

a. Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis and skewness (kemencengan distribusi.Analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Ghozali, 2011: 19). 

b. Uji Asumsi Klasik 

Menganalisa masalah- masalah dengan menggunakan angka-

angka atau perhitungan statistik. Analisa ini menggunakan Uji Asumsi 

Klasik, adapun pengujian dilakukan dengan teknik: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidakGhozali (2011: 73).Di dalam 

penelitian ini menggunakan uji kolmogorov–smirnov untuk 

mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak, jika hasil 

analisis mempunyai nilai probalitas lebih besar dan 0,05, maka data 

berdistribusi normal 

2) Uji Heterokedastitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya 

variabel pengganggu yang memiliki varian yang berbeda dan satu 

observasi ke observasi lainnya Ghozali (2011: 74). Dalam penelitian 

ini untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji 

Glejser, dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika 

variabel independen signifikan secara statistik yaitu memiliki nilai 

signifikan di bawah 0,05, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 
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Nilai signifikan diperoleh dengan meregresi variabel independen 

terhadap nilai Absolut Residual (Ghozali, 2011:74). 

3) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang terdapat 

hubungan korelasi yang sempurna diantara beberapa/semua variabel 

indipenden yang terdapat dalam model regresi. Dalam penelitian ini 

Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode enter yaitu 

dengan melihat pada Tolerance Value/Variance Inflation Factor 

(VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas 

adalah mempunyai angka tolerancedi atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 

10 (Ghozali, 2011: 75). 

c. Analisa Regresi Berganda 

Metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1+ β2X2 + ε 

 Keterangan: 

 Y : Kepuasan konsumen 

 X1 : Harga 

 X2 : Kualitas Pelayanan 

 β : Koefisien Regresi yang tidak terstandar 

 ε : Error 
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d. Koefisien determinasi (R
2
) 

Dimaksudkan untuk mengukur kebaikan model penelitian 

(goodness of fit) garis regresi. Secara verbal R
2
 mengukur proporsi 

(bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model 

regresi. Rumusnya adalah: 

R
2
 = 




yi

ei
1

2

 

 

Keterangan : 

 R
2
 : Koefisien determinasi 

 ei
2
 : Nilai kuadrat residual 

 yi : Nilai kuadrat variabel dependen 

e. Uji F (Uji Ketepatan Model) 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Prosedur uji F: 

1) Menentukan hipotesa dan alternatif 

 Ho : β1 = β2 = 0; (tidak ada pengaruh antara variabel x dan y) 

 Ha : β1 = β2 ≠ 0; (ada pengaruh antara variabel x dan y) 

2) 
Menentukan nilai Ftabel dengan menggunakan kriteria Level of 

significance a = 0,05 atau 5%.
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3) Kriteria pengujian 

 

 

 

 

 Ho diterima apabila : Fhitung< Ftabel 

 Ho ditolak apabila : Fhitung> Ftabel 

4) Perhitungan nilai F 

Freg = 
 

)R-1(M

1-M-R
2

2 N

 

Keterangan : 

Freg = Harga F garis regresi 

N = Jumlah konsumen jasa 

M =  Jumlah preditor 

R = Koefisien korelasi 

5) Kesimpulan 

Nilai Fhitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel 

apabila Ho ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independent 

(x) dengan variabel dependen (y) 

f. Uji t 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial dan digunakan untuk mengukur dominasi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

1) Menyusun Formasi Ho dan Ha 

Daerah Ho diterima 

Daerah Ho ditolak Daerah Ho ditolak 
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H0 = β = 0; (secara individual faktor independen tidak berpengaruh 

terhadap dependen) 

Ha= β # 0; (secara individual faktor independen berpengaruh 

terhadap dependen) 

2) Menentukan level of significance α = 0,05 atau 5% 

3) Kriteria Pengujian 

 

 

 

 Ho diterima apabila : -t (α/2, n-1) < thitung< t (α/2, n-1) 

 Ho ditolak apabila : thitung< t (α/2, n-1) atau > (α/2, n-1) 

4) Menentukan nilai thitung 

Rumusnya adalah : 

thitung= 
bS

β-b

 

Keterangan : 

 b = Parameter Estimasi 

 Sb = Standart Errror / Kesalahan  

5) Kesimpulan 

Dengan membandingkan thitung dengan ttabel dapat diketahui 

pengaruh harga dan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen 

serta dominasi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Daerah Ho diterima 

Daerah Ho ditolak Daerah Ho ditolak 

-t (α/2) t (α/2) 


