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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009: 13), metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Sementara itu, jenis penelitian yang akan digunakan adalah 

penelitian asosiatif dengan hubungan kasual. 

Penelitian asosiatif dengan hubungan kasual digunakan karena 

memiliki tujuan yang sama dengan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pemakaian jasa 

Terapi Ikan Garra Rufa. Menurut Sugiyono (2009: 56), penelitian asosiatif 

dengan hubungan kausal bersifat sebab akibat. Hubungan sebab akibat di sini 

dapat dilihat pada judul penelitian yang bertujuan melihat pengaruh, atau bisa 

juga dikatakan melihat hubungan antara bauran pemasaran jasa dan keputusan 

pemakaian jasa Terapi Ikan Garra Rufa. 

Guna mencapai tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, akan 

dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 
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penelitian. Melalui kuesioner tersebut, akan terlihat secara kuantitatif hasil 

dari survei tersebut dan akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya dari 

faktor-faktor bauran pemasaran jasa yang paling dominan peranannya dalam 

pemilihan jasa Terapi Ikan Garra Rufa. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pengunjung Plaza Surabaya 

yang merupakan tempat yang pernah digunakan peneliti untuk membuka 

usaha Terapi Ikan Garra Rufa. Selain itu, Plaza Surabaya juga merupakan 

lokasi yang dipilih peneliti jika akan membuka kembali usaha Terapi Ikan 

Garra Rufa, tentunya dengan persiapan yang lebih matang. Menurut 

Sugiyono (2007: 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian ini dikategorikan sebagai populasi yang tidak diketahui 

karena tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah pengunjung yang 

mendatangi Plaza Surabaya per hari maupun per bulan. 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para 

pengunjung Plaza Surabaya yang berusia 12 tahun ke atas dan sedang berada 

di area Plaza Surabaya saat penelitian berlangsung, serta tentunya pernah 

merasakan jasa Terapi Ikan Garra Rufa. Pengaturan kriteria-kriteria tersebut 

dimaksudkan untuk memudahkan proses penelitian dan memastikan bahwa 

responden yang terpilih mampu menyampaikan pendapat dengan baik. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non-Probability 
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Sampling: Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian yang 

dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 122). Metode 

pengambilan sampel ini dipilih karena orang yang pernah merasakan jasa 

Terapi Ikan Garra Rufa tentu memiliki kesan tersendiri dan dapat 

memberikan gambaran tentang bentuk pelayanan yang diinginkan agar dapat 

tercipta kepuasan konsumen. 

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, peneliti 

menggunakan rumus tertentu yang digunakan untuk populasi yang tidak 

diketahui. Rumus pengambilan sampel yang digunakan adalah rumus 

Cochran (Narimawati dan Munandar, 2008: 28-29). Rumus tersebut 

digambarkan sebagai berikut. 

  
    

     

  
 

Dimana: 

   = sampel 

      = tingkat kepercayaan atau confidence interval 

    = persentase responden yang memahami topik penelitian 

    = persentase responden yang tidak memahami topik penelitian atau 1-   

   = tingkat kesalahan penelitian 

 

Dari rumus di atas, tingkat kepercayaan yang dipilih adalah 95% 

karena penelitian ini berhubungan dengan persepsi masyarakat. Sedangkan 

untuk responden yang memahami topik penelitian diasumsikan sebanyak 

50% karena mungkin terdapat responden yang mengerti maupun tidak 
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mengerti. Untuk tingkat kesalahan penelitian yang ditetapkan adalah 10%. 

Jadi berdasarkan asumsi di atas, sampel yang diambil adalah sebanyak 96,04 

orang yang dibulatkan menjadi 96 orang. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data diperoleh dari dua hal, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan langsung dari 

kuesioner yang diberikan kepada para responden. 

Data sekunder adalah data yang berasal dari studi dokumentasi atau 

yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah tersedia pada saat penelitian 

dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi 

resmi PT. Bayu Beringin Lestasi selaku pengelola Plaza Surabaya dan 

beberapa literatur yang didapatkan dari berbagai buku. 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yaitu kuantitatif. Berikut adalah 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 

a. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009: 199). Pada penelitian 

ini pertanyaan diganti menjadi suatu pernyataan. Alasan penggunaan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data adalah: 
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a. Jawaban dari pertanyaan tidak akan melebar sehingga kemungkinan 

jawaban keluar dari topik penelitian dapat tertutup. 

b. Jawaban dari pertanyaan akan berupa jawaban yang ringkas. 

c. Mudah untuk diukur. 

d. Menghemat waktu bagi peneliti dan responden yang berjumlah banyak. 

b. Skala Pengukuran 

Kuesioner yang dibagikan akan menggunakan “Skala Likert” dalam 

pengukuran tingkat jawaban pada tiap pernyataan. “Skala Likert” 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:132). Adapun 

jumlah skala yang digunakan adalah skala lima titik. “Skala Likert” 

tersebut digambarkan dengan masing-masing nilai sebagai berikut. 

a. Diberi nilai 5 untuk kategori Sangat Setuju 

b. Diberi nilai 4 untuk kategori Setuju 

c. Diberi nilai 3 untuk kategori Kurang Setuju 

d. Diberi nilai 2 untuk kategori Tidak Setuju 

e. Diberi nilai 1 untuk kategori Sangat Tidak Setuju 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah bauran 

pemasaran jasa sebagai variabel independen dan keputusan pemakaian jasa 

sebagai variabel dependen. Variabel independen terdiri dari : Product (X1), 

Price (X2), Place (X3), Promotion (X4), People (X5), Process (X6), dan 
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Physical Evidence (X7), sementara variabel terikatnya adalah Keputusan 

Penggunaan Jasa Terapi Ikan Garra Rufa di Plaza Surabaya (Y). 

 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran 

1 Product (X1) Kegiatan yang 

memberi manfaat 

bagi pengguna jasa 

Core product 

dan expected 

product 

Skala Likert 

2 Price (X2) Biaya yang 

dikenakan kepada 

pengguna jasa 

Terapi Ikan Garra 

Rufa 

Sasaran 

perusahaan, 

elastisitas 

permintaan, 

tingkat 

persaingan, dan 

siklus hidup jasa 

Skala Likert 

3 Place (X3) Lokasi jasa Terapi 

Ikan Garra Rufa 

Lokasi Skala Likert 

4 Promotion 

(X4) 

Sarana untuk 

mempromosikan jasa 

Terapi Ikan Garra 

Rufa 

Iklan dan 

promosi 

penjualan 

Skala Likert 

5 People (X5) Orang-orang yang 

menyelenggarakan 

kegiatan jasa Terapi 

Ikan Garra Rufa 

Karyawan Skala Likert 

6 Process (X6) Aktivitas pelayanan 

Terapi Ikan Garra 

Rufa 

Kompleksitas 

dan keragaman 

Skala Likert 

7 Physical 

Evidence 

(X7) 

Sarana untuk 

melakukan kegiatan 

jasa Terapi Ikan 

Garra Rufa 

Essential 

evidence dan 

pheriperal 

evidence  

Skala Likert 

8 Keputusan 

Penggunaan 

Jasa Terapi 

Ikan Garra 

Rufa (Y) 

Tindakan pengguna 

jasa yang memilih 

Terapi Ikan Garra 

Rufa untuk 

memuaskan 

kebutuhannya 

Pemakaian dan 

Kenyamanan 

Skala Likert 

 

Pada masing-masing variabel terdapat beberapa indikator. Indikator 

tersebut berguna sebagai keterangan yang mewakili variabel. Sedangkan 
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untuk penjelasan indikator tersebut, akan diwakili oleh pernyataan-pernyataan 

yang terdapat pada kuesioner penelitian ini. Berikut adalah penjelasan 

mengenai indikator masing-masing variabel yang diwakili oleh pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner penelitian ini. 

1) Variabel Product (X1) 

a) Core product: Pernyataan tentang khasiat Terapi Ikan Garra Rufa 

dalam membersihkan sel kulit mati dan memperlancar peredaran darah. 

b) Expected product: Pernyataan tentang apakah Terapi Ikan Garra Rufa 

memberi manfaat dan seberapa lama manfaat tersebut bertahan. 

2) Variabel Price (X2) 

a) Elastisitas permintaan: Pernyataan tentang kesesuaian harga terapi 

berbanding dengan apa yang didapatkan dan potongan harga terapi. 

b) Sasaran perusahaan: Pernyataan tentang kesesuaian harga terapi 

berbanding dengan budget konsumen. 

c) Tingkat persaingan: Pernyataan apakah konsumen akan berpindah pada 

tempat Terapi Ikan Garra Rufa lain apabila harga terapi dinaikkan. 

d) Siklus hidup jasa: Pernyataan apakah konsumen akan berhenti 

melakukan Terapi Ikan Garra Rufa lain apabila harga terapi dinaikkan. 

3) Variabel Place (X3) 

a) Lokasi: Pernyataan tentang lokasi terapi yang strategis, penempatan 

terapi dalam stan, lokasi berdekatan dengan terapi lain, dan 

ketertutupan tempat terapi. 
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4) Variabel Promotion (X4) 

a) Iklan: Pernyataan tentang tampilan dan isi dari media komunikasi yang 

digunakan seperti brosur dan X-Banner. 

b) Promosi Penjualan: Pernyataan tentang perlunya undian berhadiah. 

5) Variabel People (X5) 

a) Karyawan: Pernyataan mengenai karyawan dalam hal cepat tanggap, 

kerapian penampilan, keramahan, kemampuan berkomunikasi, ingatan 

tentang konsumen, dan product knowledge. 

6) Variabel Process (X6) 

a) Kompleksitas: Pernyataan mengenai pembersihan dan pengeringan kaki 

dengan handuk. 

b) Keragaman: Pernyataan mengenai cara ikan membersihkan kulit, 

pendampingan karyawan, dan bahan bacaan serta tontonan. 

7) Variabel Physical Evidence (X7) 

a) Essential evidence: Pernyataan mengenai besaran ikan, jumlah ikan, 

dan agresivitas ikan. 

b) Pheriperal evidence: Pernyataan mengenai kenyaman dan sandaran 

tempat duduk, kejernihan air, dan kebersihan handuk. 

8) Variabel Keputusan Pemakaian Jasa (Y) 

a) Pemakaian: Pernyataan mengenai perlunya konsumen akan terapi dan 

rutinitas terapi konsumen. 

b) Kenyamanan: Pernyataan mengenai loyalitas konsumen pada tempat 

terapi tertentu dan rekomendasi konsumen mengenai terapi. 
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner yang dijadikan instrumen pengumpul data diuji terlebih 

dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan pre-test yang 

melibatkan 30 orang responden. Pengujian validitas instrumen penelitian 

menggunakan pengujian validitas konstrak (construct validity). Alasan 

penggunaan pengujian validitas konstrak adalah karena aspek-aspek yang 

akan diukur berlandaskan teori tertentu (Sugiyono, 2009: 177). Cara 

melakukan pengujian validitas adalah dengan cara mengkorelasikan skor item 

instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor 

total. Pada pengujian validitas, nilai r hitung pada tiap pertanyaan harus lebih 

besar dari nilai r tabel pada variabel yang membawahi pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Nilai r tabel didapatkan dari lampiran 12 atau tabel r. Pada tabel 

tersebut, nilai df atau derajat kebebasan yang digunakan didapat dari jumlah 

data yang diambil dan kemudian dikurangi 2. Kemudian dihubungkan dengan 

nilai α yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 0,05. Jika nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Sugiyono 2009: 

178).  

Pengujian reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

menggunakan pengujian Internal Consistency karena instrumen penelitian 

hanya diujicobakan sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2009: 185). Pendekatan reliabilitas 

konsistensi internal bertujuan melihat konsistensi antara item atau antar 

bagian dalam tes itu sendiri. Teknik penghitungan menggunakan Cronbach’s 
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Alpha dimana nilai pengukuran dilakukan dalam skala 0 hingga 1. Semakin 

mendekati nilai 1, maka instrumen semakin reliabel. Berikut adalah batasan 

nilai Cronbach’s Alpha agar sebuah pernyataan dapat dikatakan reliabel 

untuk digunakan dalam penelitian (Triton, 2005: 248). 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel 

3. Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel 

Sedangkan, untuk mencari nilai Cronbach’s Alpha diperlukan rumus 

sebagai berikut. 

   
 

     
     

   
 

  
   

Dimana: 

r = koefisien reliabilitas instrumen (Cronbach’s Alpha) 

k = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

   
  = total varians butir 

  
  = total varians 

 

3.7 Model Analisis Data 

Terdapat beberapa langkah melakukan metode analisis data dalam 

penelitian ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan metode 

analisis data. 
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a. Evaluasi Model 

Perumusan regresi linier berganda dipergunakan karena secara 

teoritis variabel dependen yang diteliti dianggap cenderung mempunyai 

hubungan linier dengan masing-masing variabel independennya. Regresi 

linier berganda mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang 

telah dimasukkan ke dalam serangkaian data. Masalah ini disebut dengan 

pengujian asumsi klasik yang di dalamnya termasuk pengujian normalitas, 

multikolinieritas, dan heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, 

variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Untuk mengetahuinya digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu bila nilai 

Sig. atau probabilitas > 0,05 maka data penelitian terdistribusi secara 

normal (Santoso, 2010: 203). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu pengujian terhadap hubungan 

antar variabel independen yang nantinya diikutsertakan ke dalam 

pembentukan model regresi linier. Jika terjadi multikolonieritas atau 

adanya hubungan yang kuat antar variabel independen, maka kondisi 

tersebut menyalahi asumsi regresi linier. 
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Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

mengalami multikolinieritas atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan 

menggunakan VIF. Suatu model regresi dikatakan bebas dari 

multikolinieritas, jika nilai VIF berada di sekiar angka 1 (Santoso, 

2010: 361). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

residu yang ada mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika varians 

dari redisu berpola menyebar di atas dan di bawah angka 0, tidak 

mengelompok di atas atau di bawah saja, dan tidak membentuk pola 

bergelombang melebar atau menyempit, maka model tersebut dikatakan 

bebas dari heteroskedastisitas (Nugroho, 2005:63). 

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang memiliki 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain atau disebut homoskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian untuk melihat pengaruh antara 

variabel independen dan dependen dalam suatu model analisis data, 

dimana tidak boleh ada korelasi antara kesalahan sekarang dengan 

kesalahan sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson tidak boleh lebih kecil dari 1 

atau lebih besar dari 3. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka model 
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analisis regresi linier berganda tidak bersifat independen atau telah 

terjadi autokorelasi (Uyanto, 249: 248). 

b. Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Penggunaan metode perhitungan ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh antara Product (X1), Price (X2), Place (X3), Promotion (X4), 

People (X5), Process (X6), dan Physical Evidence (X7) terhadap penentuan 

keputusan konsumen dalam pemakaian jasa Terapi Ikan Garra Rufa (Y) 

dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut. 

Bentuk umum regresi linier berganda: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε

Dimana  : 

Y = Variabel keputusan konsumen dalam pemakaian jasa Terapi Ikan 

Garra Rufa 

β0 = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi Product 

X1 = Product 

β2 = Koefisien regresi Price 

X2 = Price 

β3 = Koefisien regresi Place 

X3 = Place 

β4 = Koefisien regresi Promotion 

X4 = Promotion 

β5 = Koefisien regresi People 



 

 

X5 = People 

β6 = Koefisien regresi Process 

X6 = Process 

β7 = Koefisien regresi Physical Evidence 

X7 = Physical Evidence 

ε = Residual

c. Uji F atau Uji Simultan 

Pembuktian hipotesis variabel independen secara simultan 

dilakukan dengan Uji F. Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen 

yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui F hitung, dapat dilihat pada tabel 4.31. atau pada 

lampiran 9 tabel ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui F tabel, dapat 

dilihat pada lampiran 10. Cara melihat nilai F pada lampiran tersebut 

adalah dengan melihat nilai df dari baris Regression dan Residual pada 

tabel pada tabel 4.31. atau pada lampiran 9 tabel ANOVA. Nilai df 

Regression merupakan nilai df pembilang (N1) dan nilai df Residual 

merupakan nilai df penyebut (N2). Cara lain untuk pembuktian hipotesis 

adalah dengan membandingkan nilai Sig. pada tabel 4.31. atau pada 

lampiran 9 tabel ANOVA dengan nilai α pada penelitian ini yang bernilai 

5% atau 0,05. Jika nilai Sig. > nilai α, maka hipotesis diterima (Santoso, 

2010: 356). 

 

 



 

 

d. Uji t atau Uji Parsial 

Pembuktian hipotesis variabel independen secara parsial dilakukan 

dengan Uji t. Jika t hitung > t tabel, maka variabel independen yang diuji 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai t tabel, dapat dilihat pada lampiran 11 atau tabel t. Pada 

lampiran tersebut, nilai df yang digunakan berasal dari jumlah responden 

dikurangi dengan jumlah variabel independen yang menghasilkan angka 

89. Kemudian dihubungkan dengan nilai α pada penelitian ini sebesar 

0,05. Cara lain untuk mengetahui uji parsial adalah dengan 

membandingkan nilai Sig. pada hasil penelitian ini dengan nilai α yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu 0,05. Jika nilai Sig. > dari nilai α, 

maka hipotesis diterima. 

e. Uji Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 berarti variabel 

dependen sama sekali tidak dipengaruhi oleh variabel independen. 

Sedangkan bila nilai 1 berarti variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara menyeluruh (Santoso, 2010: 345). 


