
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Populasi dan Sampel 

Populasi mengarah pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang 

ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2010:121). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang dimiliki oleh Lifestyle Reptile, yang berjumlah 33 orang (sejak berdiri pada 

Oktober 2012) 

Sampel merupakan bagian yang dianggap mampu mewakili populasi dan dianggap 

mampu untuk diteliti (Priadana dan Muis, 2010:103). Sampling dalam penelitian ini 

menggunakan sampling  sensus, dimana teknik tersebut memungkinkan semua anggota 

populasi untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat 33 orang 

yang menjadi sampel penelitian. 

 

1.2. Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban responden yang 

didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada para responden yang bersangkutan. Di 

samping itu, pada penelitian ini terdapat pula data sekunder. Data sekunder pada penelitian 

ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca 

dan mengambil data maupun informasi dari literatur-literatur maupun referensi-referensi 

yang ada kaitannya dengan variabel penelitian. 

 

1.3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas atau uji kesahihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas 

dari item-item pada kuesioner. Validitas menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan 



dalam penelitian mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian terhadap 

validitas item kuesioner, dapat menggunakan Pearson correlation antara nilai jawaban tiap 

item pernyataan dengan nilai total jawaban tiap pernyataan serta dengan memperhatikan nilai 

sig. dibandingkan dengan tingkat signifikansi (Priadana dan Muis, 2010:153). Apabila nilai 

sig.< 0,05 maka item pada kuesioner dikatakan valid. 

Selain uji validitas, diperlukan pula pengujian reliabilitas terhadap seluruh item 

pernyataan dalam penelitian ini. Uji reliabilitas atau uji kehandalan bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan (konsisten). Suatu alat ukur 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban kuesioner menunjukkan hasil yang relatif 

konsisten ketika dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode Cronbach Alpha (α). Kriteria yang digunakan adalah jika koefisien Cronbach Alpha> 

nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6), maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

1.4. Definisi Operasional Variabel 

Berikut ini adalah pemaparan mengenai definisi operasional variabel dalam penelitian 

ini. 

  



Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 

VARIABEL INDIKATOR 

Kualitas Layanan 

(X1) 
adalah keterampilan dan 

bantuan tertentu yang dapat 

ditawarkan perusahaan 

(Tjiptono dan Chandra, 

2011:12) 

Didasarkan pada pandangan Tjiptono dan Chandra (2011:198): 

1. Perusahaan mampu memberikan informasi yang jelas apabila konsumen 

bertanya seputar ular (reliability). 

2. Perusahaan mampu langsung menjawab setiap pertanyaan yang konsumen 

ajukan (responsiveness). 

3. Perusahaan mampu meyakinkan konsumen bahwa ular yang dijual dalam 

kondisi sehat(assurance). 

4. Perusahaan  mampu mengerti jenis ular yang Anda inginkan ketika Anda 

baru mulai memelihara ular. (empathy). 

5. Lokasi usaha perusahaan terlihat meyakinkan sebagai habitat bagi yang 

sehat bagi ular (tangibles). 

Kualitas Produk 

(X2) 
adalah ukuran seberapa 

dekat suatu barang atau 

jasa, sesuai dengan standar 

tertentu (Pramono dan 

Kridasusila, 2012:7). 

Didasarkan pada pandangan Saidani dan Arifin (2012:5): 

1. Ular yang disediakan Lifestyle Reptile tidak memiliki tonjolan di punggung 

(performance). 

2. Ular yang disediakan Lifestyle Reptile memiliki perilaku yang waspada 

terhadap lingkungannya (performance) 

3. Ular yang dikirimkan perusahaan kepada konsumen sesuai dengan yang 

konsumen pesan (conformance to specifications). 

4. Ular dari Lifestyle Reptile memiliki kondisi warna yang cerah(aesthetics). 

5. Ular dari Lifestyle Reptile tidak memiliki kerutan-kerutan di badannya 

(aesthetics). 

KepuasanKonsumen 

(Variabel 

terikat/dependen/Y) 
merupakan tanggapan atas 

pemenuhan konsumen 

terhadap sebuah 

pengalaman konsumsi atau 

sebagian kecil dari 

pengalaman itu setelah ia 

menyaksikannya 

(Hermawan, 2011:11) 

Didasarkan pada pandangan Saidani dan Arifin (2013:6): 

1. Konsumen puas dengan ular yang disediakan Lifestyle Reptile (attributes 

related to product). 

2. Konsumen puas dengan layanan yang disediakan Lifestyle Reptile 

(attributes related to service) 

3. Konsumen mau melakukan pembelian ulang untuk ular yang disediakan 

Lifestyle Reptile (attributes related to purchase). 

Sumber: Diolah oleh Peneliti. 

 

1.5. Metode Analisis Data 

1.5.1. Pengukuran Variabel 

Menurut Priadana dan Muis (2010:154) pengukuran variabel kualitas layanan (X1), 

kualitas produk (X2), kepuasan konsumen (Y) menggunakan skala Likert sebagai berikut: 

1. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Skor 2 untuk Tidak Setuju (TS) 

3. Skor 3 untuk Setuju (S) 

4. Skor 4 untuk Sangat Setuju (SS). 

 

  



1.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Kuncoro (2009:176) mengemukakan bahwa regresi linier berganda adalah suatu 

metode untuk mempelajari suatu kejadian yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + 1X1 + 2X2 +  

Keterangan: 

Y  : variabel terikat, yaitu kepuasan konsumen 

α : konstanta 

1 : koefisien regresi variabel kualitas layanan 

2 : koefisien regresi variabel kualitas produk 

X1 : variabel kualitas layanan 

X2 : variabel kualitas produk 

 : residual 

 

1.5.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Riduwan dan Sunarto (2011:340) menjelaskan bahwa uji signifikansi simultan (uji F) 

dijalankan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap varibel terikat. Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:340), jika nilai sig 

hitung F ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat. 

 

1.5.4. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Apabila hasil uji t dengan nilai signifikan ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara 

individual atau parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Riduwan dan 

Sunarto, 2011:340). 

 

  



1.5.5. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Sugiyono (2011:153) mengungkapkan bahwakoefisien korelasi digunakan untuk 

mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. 

Menurut Lind (2009:63), nilai R berkisar antara -1,00 sampai + 1,00. Jika nilai R semakin 

mendekati -1,00, maka artinya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat 

dan bernilai negatif, sedangkan apabila nilai R semakin mendekati +1,00 maka artinya 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bernilai positif. 

 

1.5.6. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Sugiyono (2011:154) menjelaskan bahwa koefisien determinasi diperlukan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Nilai R
2
berada pada rentang nilai antara 0-1. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam alam menerangkan variasi variabel terikatsemakin 

kuat. 

 

1.5.7. Uji Asumsi Klasik 

1.5.7.1. Uji Multikolinieritas 

Santoso (2010:203) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas dilakukan untuk 

menguji apakah pada model regresi terdapat hubungandi antara variabel bebas atau tidak. 

Model regresi yang baik mengharuskan tidak ada korelasi di antara variabel bebas. Apabila 

dalam model regresi terdapat multikolinieritas, maka dapat menyebabkan nilai koefisien 

regresi masing-masing variabel bebas dan nilai standard error menjadi bias, dalam arti tidak 

dapat ditentukan kepastian nilainya, sehingga akan berpengaruh pula terhadap nilai thitung. 

Pada saat melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Apabila uji VIF nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah multikolinieritas.  



2. Apabila uji VIF nilainya ≥ 10, maka artinya ada masalah multikolinieritas. 

 

1.5.7.2. Uji Heterokedastisitas 

Santoso (2010:208) mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik  adalah yang 

homokedastisitas atau variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain sama. 

Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka dapat menyebabkan nilai standard error menjadi 

bias, nilai koefisien regresi bukanlah nilai yang terbaik, serta akan menyebabkan nilai thitung 

dan Fhitung tidak dapat ditentukan. Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melakukan uji Glejser melalui langkah-langkah berikut ini: 

1. Menentukan residual dari model persamaan yang akan di uji. 

2. Meregresikan variabel harga mutlak residual (abs_res) terhadap variabel bebas sesuai 

dengan model yang ada dalam penelitian. 

3. Tentukan varian dari model yang diuji. 

Menurut Santoso (2010:209), Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji 

Glejser) di atas tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka artinya varian residual sama 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas. Namun, bila nilai sig. uji t (pada uji 

Glejser) ≤ tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka artinya varian residual tidak sama 

(terjadi heteroskedastisitas) 

 

1.5.7.3. Uji Autokorelasi 

Santoso (2010:213) mengemukakan bahwa uji autokorelasi dilakukan untuk menguji 

apakah pada model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan 

kesalahan yang sebelumnya. Apabila terjadi autokorelasi, maka dapat menyebabkan 

estimator menjadi tidak efisien (tidak lagi mempunyai varians minimum), uji t dan uji F tidak 



lagi sah serta jika diterapkan dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan mengenai arti 

statistik dari koefisien regresi yang ditaksir, dan estimator memberikan gambaran yang 

menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya (estimator menjadi sensitif terhadap 

fkuktuasi penyampelan). Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan 

pengujian Durbin Watson (DW). Kriteria yang berlaku untuk dapat menentukan apakah 

terjadi autokorelasi atau tidak adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW  Kategori 

< 1,10 Terjadi autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 - 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47 - 2,90  Tidak ada kesimpulan 

> 2,90 Terjadi autokorelasi. 

Sumber: Santoso (2010:213) 

 

1.5.7.4. Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2010:214), uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam analisis regresi asumsi yang harus dipenuhi 

adalah residual harus berdistribusi normal. Apabila residual tidak berdistribusi normal, maka 

itu berarti terdapat nilai ekstrim pada data yang diambil, sehingga peneliti harus menambah 

jumlah data atau menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab ketidaknormalan yang 

terjadi. Di samping itu, jika residual tidak berdistribusi normal, maka uji F dan uji t menjadi 

tidak valid Guna melakukan uji normalitas, peneliti dapat menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov.Kriteria yang berlaku:  

1. Apabila nilai signifikansi > tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka artinya  residual 

berdistribusi normal. 

2. Apabila nilai signifikansi ≤ tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka artinya residual 

tidak berdistribusi normal. 

 



1.5.7.5. Uji Linearitas 

Riduwan dan Sutanto (2011:338) mengemukakan bahwa uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 

signifikan. Untuk melakukan uji linearitas, peneliti dapat menggunakan test of linearity. 

Kriteria yang berlaku, jika nilai sig. pada linearity kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear.  



 


