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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian 

eksplanatori bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel melalui uji 

hipotesis (Silalahi, 2009:30). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yaitu metode yang menggunakan sejumlah sampel dan data-data numerikal atau 

berbentuk angka (Sugiyono, 2010:13). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok elemen dari elemen penelitian, dimana elemen 

adalah unit terkecil yang merupakan unit terkecil yang merupakan sumber dari data 

yang diperlukan (Kuncoro, 2009:123). Unit analisis bisa berupa individual, 

organisasi, atau produk perusahaan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai 

populasi pelanggan di Alim Jaya, sejumlah 32 pelanggan. 32 pelanggan Alim Jaya  

adalah konsumen yang telah menggunakan jasa Alim Jaya minimal 2 proyek.  
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3.2.2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2010:62). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, 

yaitu teknik penentuan sampel yang mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

sampel (Sugiyono, 2010:124). Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 32 pelanggan Alim Jaya dari jumlah total populasi 32 

pelanggan. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2). Variabel harus dioperasionalkan sehingga 

variabel dapat diukur. Penelitian ini, variabel dioperasionalisasikan sebagai berikut: 

1. Kualitas Produk (X1)  

Kualitas produk merupakan sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari produk yang 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kualitas 

produk dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang mengacu 

pada teori Tjiptono dan Chandra (2012:75), yaitu : 

a.    Kehandalan, yaitu kemungkinan kecil mengalami kerusakan atau gagal  

pakai. 

b.   Daya tahan produk, yaitu berkaitan dengan daya tahan/umur produk alat 

berat. 
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c.    Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 

operasi memenuhi standar-standar yang ditetapkan sebelumnya. 

2. Kualitas Layanan (X2) 

Kualitas layanan adalah alat yang dimaksudkan untuk mengukur harapan   dan 

persepsi pelanggan, serta kesenjangan yang ada pada model kualitas (Majid, 

2009:61). Kualitas layanan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa 

indikator yang mengacu pada Majid (2009:64) adalah: 

a. Reliability diukur dari kinerja dan kemampuan untuk dipercaya serta dapat 

memenuhi janji yang ditawarkan dalam memberikan layanan. 

b. Responsiveness diukur dari ketanggapan dalam merespon dan memberikan 

pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. 

c. Assurance diukur jaminan dan kepastian jasa yang ditawarkan. 

d. Emphaty ditunjukkan dengan pemberian perhatian yang bersifat individu 

kepada pelanggan perusahaan. 

e. Tangibles adalah wujud fisik yang ditampilkan, fasilitas dan sarana. 

3. Kepercayaan (X3) 

Kepercayaan adalah hubungan yang menentukan suatu tingkat di mana sebuah 

pihak merasa dapat mempercayai integritas dari janji yang ditawarkan oleh 

pihak yang lainnya. Kepercayaan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa 

indikator yang mengacu pada Deng, et al., (2010:47) adalah : 

a. Percaya bahwa produk ini memiliki kualitas yang baik 

b. Percaya bahwa kualitas produk ini sesuai dengan yang ditawarkan 
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c. Percaya bahwa produk ini dapat memberikan manfaat 

4. Kepuasan Pelanggan (X4) 

Kepuasan merupakan perasaan senang seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja atau hasil dari sebuah produk dengan hasil yang 

diharapkan. Kepuasan dalam penelitian ini mengacu pada Ishak dan Luthfi 

(2011:60) indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Produk  mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya 

b. Puas dengan janji yang diberikan   

c. Produk  mampu memenuhi harapan 

5. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan komitmen yang dimiliki pelanggan untuk 

melakukan pembelian kembali atau berlangganan pada produk atau jasa tertentu 

di masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang 

berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Loyalitas pelanggan dalam 

penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang mengacu pada Ishak dan 

Luthfi (2011:60) yang meliputi: 

a. Akan terus menggunakan produk Alim Jaya. 

b. Akan lebih memprioritaskan produk Alim Jaya. 

c. Merekomendasikan produk kepada orang lain. 

d. Mendorong orang lain untuk menggunakan jasa sewa produk Alim Jaya. 

e. Akan tetap menggunakan jasa sewa produk Alim Jaya. 
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Pengukuran untuk tiap-tiap indikator dilakukan dalam 5 opsi pilihan menurut 

skala likert, yakni dengan menggunakan nilai interval 1-5. Batasan kriteria yang 

digunakan untuk rata-rata jawaban responden adalah sebagai berikut: 

Kelas Interval =   nilai tertinggi – nilai terendah   =   5 – 1    = 0,80 

            Jumlah kategori              5 

 

Hasil Range penilaian tersebut menunjukan angka 0,80 maka dapat dibuat 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori Penilaian 

No Kategori Nilai Interval 

1. Sangat Tidak Setuju 1,00 – 1,80 

2. Tidak Setuju 1,81 – 2,60 

3. Cukup Setuju 2,61 – 3,40 

4. Setuju 3,41 – 4,20 

5. Sangat Setuju 4,21 – 5,00 

Sumber: Istijanto (2009:90) 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif 

adalah: 

1) Studi Kepustakaan 

Data-data yang diambil untuk penelitian berasal dari literatur-literatur ilmiah. 

2) Kuisioner 

Kuisioner yang dibagikan kepada para pelanggan Alim Jaya yang pernah 

melakukan pembelian pada Alim Jaya. 
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3.5. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Smart PLS (Partial Least 

Square).  Dalam PLS Path Modeling terdiri dari 2 model yaitu Outer model dan Inner 

model. Kriteria uji dilakukan pada kedua model tersebut. 

1.  Uji  Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas pada Partial Least Square  terdapat pada outer 

model . Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-

indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana 

setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada 

outer model : 

a. Convergent Validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor 

pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan > 

0.7 

b. Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor yang 

berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang 

memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang 

dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk 

yang lain. 

c. Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability >0.8 

mempunyi reliabilitas yang tinggi. 

d. Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan >0.5. 
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Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk indikator 

reflektif, sedangkan untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji 

untuk indikator formatif yaitu : 

a. Significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan konstruknya 

harus signifikan. 

b. Multicolliniearity. Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar indikator dan mengetahui apakah indikator formatif 

mengalami multicolliniearity yaitu dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF 

antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi multicolliniearity. 

Dua uji yang lain untuk indikator formatif yaitu nomological validity dan 

external validity. 

2. Inner Model (Model Structural). 

Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk 

laten. Beberapa uji untuk model struktural yaitu : 

a. R Square pada konstruk endogen. Nilai R Square adalah koefisien 

determinasi pada konstruk endogen. Nilai R square sebesar 0.67 (kuat), 0.33 

(moderat) dan 0.19 (lemah). 

b. Estimate for Path Coefficients, merupakan nilai koefisen jalur atau besarnya 

hubungan/pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur 

bootstrapping. 

 


