
 

 

 

                                                            BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berisi data yang berupa angka-angka yang akan 

dianalisis secara statistik. Sedangkan jenis penelitian ini mengarah pada penelitian kausal yang 

menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel independen dan dependen penelitian, yang 

dalam penelitian ini adalah variabel harga dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

(Sugiyono, 2012). 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu: harga (X1) dan kualitas layanan 

(X2). Satu variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan (Y). 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian Agung Samudra Abadi 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Y) 

Irawan (2009) mengatakan ada lima faktor pendorong utama dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan: 

1. Kualitas produk, merupakan usaha pemenuhan harapan pelanggan atas sebuah produk. 

Pelanggan akan merasa puas jika produk yang digunakan berkualitas, sesuai dengan 

harapannya. 

2. Harga, merupakan sejumlah uang yang berkaitan dengan nilai sebuah produk atau jasa. Bila 

sebuah produk berkualitas setara tapi ditetapkan dengan harga yang relatif lebih murah akan 

mendapat nilai tinggi dari pelanggan. 



 

 

3. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, adalah faktor penggerak dengan daya 

pembeda lebih kuat dibandingkan kualitas produk. Pelayanan yang sesuai harapan 

pelanggan akan membuat pelanggan puas. 

4. Emosional, adalah faktor yang bersifat subyektif. Kekaguman orang lain atas terhadap 

produk atau jasa yang digunakan pelanggan akan membuat pelanggan itu merasakan suatu 

kebanggaan. 

5. Biaya dan kemudahan, adalah akses untuk mendapatkan produk atau jasa tertentu yang 

sesuai harapan pelanggan. Kecepatan dan tidak adanya biaya tambahan dalam mendapatkan 

suatu produk atau jasa juga menjadi penentu kepuasan pelanggan.  

Variabel bebas (X) 

a. Harga (X1) adalah nilai yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan produk atau jasa (Suyoto, 2012). Indikator yang digunakan (Malik, dkk, 2012) 

yaitu: 

1) Harga terjangkau yaitu harga produk yang memiliki kesesuaian dengan market yang ada.  

2) Harga sesuai dengan produk yaitu harga yang perusahaan tawarkan sesuai memiliki kesesuaian 

dengan kualitas produk yang perusahaan tawarkan dipasar.  

3) Harga yang ditawarkan bersaing dengan kompetitor yaitu harga yang perusahaan tetapkan 

mampu bersaing dengan kompetitor yang memilii produk sejenis.  

b. Kualitas layanan (X2), yaitu perbedaan antara harapan atau keinginan pelanggan dengan 

tingkat persepsi pelanggan (Irawan, 2013), indikator yang digunakan yaitu: 

1) Tangible atau bukti fisik yaitu penampilan fisik karyawan yang melayani baik 

2) Reliability atau keandalan yaitu handal dalam pelayanan dan pelayanan yang bermutu dan akurat 

terhadap pelanggan. 

3) Responsiveness atau tanggapan yaitu melayani dan mendengarkan keluhan konsumen dan 

kecepatan karyawan dalam menyelesaikan urusan pembayaran.  



 

 

4) Assurance atau jaminan yaitu meyakinkan dalam menjelaskan produk dan jasa yang ada kepada 

konsumen, karyawan kurang sopan dan ramah, dan harga murah, aman, dan pelayanan kepada 

konsumen.  

5) Empathy atau empati yatu kemudahan konsumen dalam menyampaikan keluhan dan penyebaran 

informasi mengenai jasa yang ditawarkan.  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang 

yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu 

dipandang sebagai semesta penelitian. Populasi juga diartikan sebagai semua bagian atau anggota 

dari objek yang akan diamati. Sementara itu, sampel adalah subset dari populasi yang terdiri dari 

beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena penelitian yang dilakukan tidak 

memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi, sehingga perlu dibentuk perwakilan 

populasi yang dinamakan sampel (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan 

Agung Samudra Abadi. Sampel dalam penelitian ini adalah 53 orang yang merupakan  pelanggan 

dari Agung Samudra Abadi. 

3.5 Teknik pengambilan sampel? 

 Teknik yang digunakan adalah total sampling, yang merupakan penentuan sampel 

berdasarkan semua pelanggan yang ada di Agung Samudra Abadi. Total sampling digunakan 

karena data yang merupakan semua pelanggan di Agung Samudra Abadi.  

3.6 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner yang berasal dari sumber data primer. Sumber data primer merupakan 

suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut sebagai first hand 

information, sehingga data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi (Sugiyono, 2012). Sumber data primer dalam penelitian melalui penyebaran 

kuesioner kepada pelanggan Agung Samudra Abadi. Kuesioner yang disusun peneliti terdiri atas 



 

 

pertanyaan yang meliputi identitas responden, data seputar tanggapan responden mengenai variabel 

terkait yaitu harga, kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial 

yang bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah penelitian, yang mana dalam 

melakukan penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 20.0 for windows untuk menguji 

hipotesis. Rancangan teknik analisis dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

 

1. Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji ini digunakan untuk mengukur validitas dari hasil jawaban kuesioner yang menunjukkan 

kedalaman pengukuran suatu alat ukur. Langkah uji ini adalah mencari r hitung (angka 

korelasi Pearson). Dengan rumus tersebut, suatu item dapat dikatakan valid jika rhasil bernilai 

positif dan signifikansi nilai α < 5%. Namun jika rhasil bernilai negatif ataupun positif dengan 

tingkat signifikansi berada di atas 5%, maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak 

dapat digunakan untuk analisis data berikutnya (Sugiyono, 2012). 

b. Uji Reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner pada penelitian ini adalah metode 

Cronbach Alpha. Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 

0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Variabel 

dapat dikatakan reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,6 (Sugiyono, 2012).te 

2. Regresi Linier Berganda 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012): 

 

 

 

Dimana,  

Y : Kepuasan Pelanggan 



 

 

X1 : Harga 

X2 : Kualitas Layanan 

a : Variabel Konstan 

b : Koefisien Regresi 

e : Error 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, diperlukan uji asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa model telah memenuhi kriteria BLUE (Best linear unbiased Estimator). 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2012): 

a) Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut: 1) Mempunyai angka toleransi diatas (>) 0,1; 2) Mempunyai nilai VIF di bawah (<) 10. 

b) Normalitas 

Uji normalitas menggunakan grafik normal plot. Pada grafik normal plot, dengan asumsi data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik hitogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal. 

c) Heterokedastisitas  

Dasar pengambilan keputusan adalah jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korealasi antara variable yang sedang 

diamati. Data observasi dapat diurutkan berdasarkan urutan waktu atau data yang diambil pada 

waktu tertentu. Mengetahui ada tidaknya gejala suatu autokorelasi maka perlu dilihat table Durbin 

Watson dengan jumlah variable bebas dan jumlah data sehingga diketahui dL dan du maka data 

diperoleh distribusi daerah keputusan ada atau tidak terjadi korelasi (Gujarati 2009:218).  

4. Uji Hipotesis 



 

 

Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dan membuat kesimpulan 

dari hasil analisis data tersebut, apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pada 

penelitian ini uji hipotesis yang digunakan hanya uji t. Uji t (test of significance individual 

parameter) untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.  

a. Membuat hipotesis, yaitu: 

H0: Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

H1: Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Menetapkan besarnya nilai α (level of signifcance) yaitu 0,05. Mengambil keputusan dengan 

ketentuan: 

1) Jika nilai thitung menurut hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai ttabel (thitung < ttabel), maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

2) Jika nilai thitung menurut hasil perhitungan lebih besar daripada nilai ttabel (thitung > ttabel), maka H0 

ditolak dan H1 diterima (Sugiyono, 2012). 
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