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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena 

yang diteliti (Kuncoro, 2009:84).  

Penelitian eksplanatori digunakan ketika seseorang mencari wawasan 

mengenai sifat umum dari masalah, kemungkinan keputusan alternatif yang 

diambil, dan variabel relevan yang perlu dipertimbangkan (Aaker et al., 2007:61). 

Penelitian eksplanatori adalah sebuah penelitian yang mencari mengenai 

penyebab dan penjelasan atas sebuah peristiwa (Rubin & Haridakis, 2010: 283).  

Tujuan dari penelitian eksplanatori adalah untuk mengungkapkan kausalitas 

antara variabel, dimana peneliti mencoba untuk menampilkan hubungan arah dan 

penyebab terjadinya koneksi (Uys & Basson, 2005:38).  

Penelitian eksplanatori adalah pendekatan penelitian positif untuk 

memberikan arti dari sebuah permasalahan beserta keterangannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membangun teori maupun untuk memprediksi suatu 

peristiwa alam maupun sosial. Tujuan akhir dari penelitian eksplanatori adalah 

kontrol dalam peristiwa alam dan sosial (McNabb, 2008: 100). 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 

atau menjadi obyek penelitian (Kuncoro, 2009:118). Dalam penelitian ini, 

populasi pertama yang digunakan adalah anggota atau member dari Zigma 

Multiplayer Game yang melakukan pembelian ulang atau pengisian jam member 

mereka sebanyak lebih dari lima kali dalam kurun waktu satu bulan dengan 

jumlah 874 account atau member. 

Populasi kedua yang digunakan adalah anggota atau member dari Top One. 

Jumlah member diketahui dengan melakukan wawancara terhadap pegawai yang 

sedang bertugas. Menurut sang pegawai yang sedang bertugas, total member yang 

dimiliki oleh Top One kurang lebih 1250 member yang aktif,  sedangkan yang 

melakukan pengisian jam main lebih dari lima kali dalam satu bulan berkisar 670 

member (wawancara pada tanggal 2 November 2010). 

Populasi ketiga yang digunakan adalah anggota atau member dari 

Titan.net.net. jumlah member yang diketahui dengan melakukan wawancara 

terhadap pegawai yang sedang bertugas. Menurut sang pegawai, total member 

yang dimiliki oleh Titan.net kurang lebih 850 member yang aktif,  sedangkan 

yang melakukan pengisian jam main lebih dari lima kali dalam satu bulan berkisar 

kurang lebih  345 member (wawancara pada tanggal 2 November 2010). 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang 

mencerminkan keadaan populasi tersebut (Kuncoro, 2009: 118). Langkah-langkah 

penentuan sampel adalah sebagai berikut (Aaker  et al., 2007:315): 

1. Mengindentifikasi target populasi. 

2. Menentukan kerangka sampel dan menyelesaikan perbedaan antara 

populasi. 

3. Memilih prosedur sampling. 

4. Menentukan jumlah sampel yang relevan terhadap jumlah populasi. 

5. Menjalankan rancangan pengambilan sampel yang telah dibuat. 

Teknik sampling yang dilakukan adalah dengan menggunakan design 

sampel probabilitas, directly proportional stratified sampling. Directly 

proportional samping adalah prosedur pengambilan sampel dimana jumlah unit 

sampel yang dipilih dari masing-masing kelompok sebanding dengan jumlah 

populasi dan secara langsung ditetapkan jumlah persentase yang akan digunakan 

dalam pengambilan sampel (Aaker et al.,  2007:324). 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi tiap warnet 

Nama Warnet Zigma Top One Titan.net. Total 

Populasi 874 670 345 1889 

Sumber: Wawancara tanggal 2 November 2010 

 

Pada Tabel 3.1 jumlah populasi untuk member Zigma adalah 874, member 

pada Top One adalah 670, dan member pada Titan.net adalah 345. Sehingga total 

populasi ketiga warnet ini adalah 1889. 
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Jumlah sampel yang akan diambil adalah dengan ditentukan menggunakan 

rumus Slovin. Total jumlah sampel minimum yang akan didapatkan sebagai 

berikut: 

    
 

     
 

   
    

                
 

   
    

       
 

   
    

     
 

                 

Tabel 3.2 

Daftar jumlah sampel yang akan diambil pada tiap-tiap warnet 

Nama Warnet Jumlah sampel yang diambil 

Zigma    

    
          

Top One     

    
         

Titan.net    

    
          

Total 95 

Sumber: Data primer yang diolah 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan puluh 

enam. Peningkatan jumlah sampel responden tidak menjadi masalah, karena 

semakin besar jumlah sampel, semakin besar data yang diperoleh sehingga dapat 

mewakili populasi yang diteliti (Kuncoro, 2009:124) 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel merupakan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang dapat 

diukur terus menerus dengan menggunakan sebuah skala tertentu, misalnya 

panjang, berat, waktu, tempat, dan lain sebagainya (Oxford Management and 

Business Dictionary,2010). 

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut dapat diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel-variabelnya 

adalah: 

 

1. Produk (X1) 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, ataupun 

dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan (Fuad 

et al., 2005:122). Indikator dari variabel produk warnet menurut 

Sujoko (2007:6) adalah: 

 Nama perusahaan yang menyediakan jasa internet 

 Akses internet 

 Program yang ditawarkan selain fasilitas internet 

2. Suasana (X2) 

Suasana adalah sebuah aspek lingkungan yang dirancang sedemikian 

rupa sehingga menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli 
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untuk membeli sebuah produk tertentu (Oxford Management and 

Business Dictionary. Indikator dari variabel suasana interior adalah: 

 Bahan pada elemen interior (Hedy, 2004:18) 

 Warna-warna yang tepat (Hedy, 2004:18) 

 Temperatur udara (Wijaya, Angelica dan Fenny Anggreani Beangi, 

2007: 15) 

 Kebersihan  (Wijaya, Angelica dan Fenny Anggreani Beangi, 2007: 

15) 

3. Harga (X3) 

Harga adalah sebuah kompensasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi barang atau jasa. Salah satu prinsip penentuan 

harga adalah penitikberatan pada kemauan pembeli terhadap harga 

yang terlah ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan beserta persentase laba yang 

diinginkan (Fuad et al., 2005:129). Indikator dari variabel harga 

menurut Sujoko (2007:6) adalah: 

 Tarif warnet 

 Diskon happy hour. 

4. Lokasi (X4) 

Lokasi mencakup segala kegiatan perusahaan untuk menjalankan 

produksinya agar produk atau jasa tersebut tersedia untuk konsumen 

yang telah ditargetkan (Kotler & Armstrong, 2007:52).  

Indikator dari lokasi adalah: 
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 Lokasi yang strategis (Sujoko, 2007:7) 

 Sarana transportasi (Sujoko, 2007:7) 

 Fasilitas umum (Sujoko, 2007:7) 

 Lahan parkir (Wijaya, Angelica dan Fenny Anggreani Beangi, 

2007: 15) 

5. Hubungan antar variabel 

Pemahaman sebuah produk oleh konsumen salah satunya adalah harga. 

Harga pada produk merupakan harga yang relatif dibandingkan dengan 

pesaingnya (Sukardi & Sari, 2007:102-103). Harga premium yang 

ditawarkan oleh pemasar biasanya berbanding lurus dengan apa yang 

didapatkan seperti produk yang superior, kualitas yang bagus, design 

yang indah dan lokasi yang strategis (Iman, 2006:198). 

Lokasi dari toko, barang/produk, layanan terhadap pelanggan, 

penetapan harga, dan kegiatan promosi semua berkontribusi terhadap 

awareness konsumen, toko juga harus memiliki kepribadian khusus 

atau unik yang membedakan antara mereka dengan orang lain memalui 

atmospheric physical characteristic dan failitas yang menarik bagi 

target pasar (Boone et al., 2009:433). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga maka produk yang 

didapatkan semakin baik, lokasi yang mudah diakses, dan suasana 

yang nyaman. 
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3.4 Prosedur dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triangulasi. 

Triangulasi adalah sebuah teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap obyek penelitian (Moloeng, 2007: 330). Data triangulasi adalah data 

yang didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumen. Selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, triangulasi juga 

digunakan untuk memperkaya data, dan untuk menyelidiki validitas tafsiran 

peneliti terhadap data. Oleh karena itu triangulasi bersifat reflektif (Nasution, 

2006:115). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer, data ini biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data yang orisinal 

(Kuncoro, 2009:148) 

2. Data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Secara singkat data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh orang lain (Kuncoro, 2009:148) 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

cara kuisioner dengan pertanyaan tertutup, wawancara, dan observasi. Skala 
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kuisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah berbasis interval dengan 

likert scales. 

Likert scale adalah sebuah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan likert 

scale, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Likert scale memiliki 

gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, yang dapat berupa Sangat Baik 

(SB), Baik (B), Ragu-Ragu (R), Tidak Baik (TB), dan Sangat Tidak Baik (STB), 

sedangkan untuk melakukan penilaian terhadap persepsi pelanggan, jawaban 

tersebut dapat diberi skor, misalnya skor angka lima untuk SB, empat untuk B, 

tiga untuk R, dua untuk TB, dan satu untuk STB (Hermawan,  2009:126). 

Penggunaan likert scale pada skripsi ini adalah SS (Sangat Setuju), S (Setuju), B 

(Biasa), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah kemampuan suatu instrumet pengukuran untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Aaker et al., 2007:206). Validitas merupakan istilah 

yang diterapkan untuk instrumen pengukuran yang mencerminkan sejauh mana 

perbedaan nilai pada pengukuran yang mencerminkan kebenaran pada perbedaan 

antara individu, kelompok, maupun situasi dalam karakteristik pengukuran yang 

berusaha untuk mengukur dan mencerminkan secara akurat mengenai perbedaan 
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dalam kelompok, individu yang sama, maupun situasi dari satu kesempatan lain 

(Iacobucci & Churchill, 2010: 593). 

Uji validitas digunakan pada instrumen variable persepsi produk, suasana, 

harga, dan lokasi. Validitas internal digunakan pada penelitian ini. Validitas 

internal adalah pengamatan pada efek variabel eksperimental dan tidak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya (Iacobucci & Churchill, 2010: 107), 

sehingga pada penelitian ini akan digunakan faktor-faktor yang dikorelasikan 

dengan jumlah skor tiap-tiap fakta dengan jumlah total skor masing-masing 

variabel. Parameter dari uji validitas adalah valid apabila nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Reliabilitas lebih memusatkan perhatian pada masalah konsistensi 

dan ketepatan pada instrumen penelitian (Kuncoro, 2009:175). Dalam penelitian 

ini menggunakan reliabilitas internal yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali pengetesan. Parameter dari uji reliabilitas adalah 

reliabel jika nilai dari cronchbach alpha lebih besar dari 0,60. 

3.6 Analisa Data 

3.6.1 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 

MANOVA adalah sebuah analisis yang serupa dengan analisis varian 

(ANOVA), tetapi terdapat perbedaan dalam jumlah banyaknya variabel Y. Di 

dalam analisa ANOVA hanya terdapat satu variabel saja, tetapi dalam MANOVA 

bisa terdapat lebih dari satu variabel (Supranto,  2010:24). MANOVA merupakan 
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teknik multivariat yang menaksir hubungan antara dua atau lebih variabel 

dependent dan variabel klasifikasi atau faktor (Kuncoro, 2009:253). Penggunaan 

MANOVA adalah untuk mengevaluasi perbedaan variabel dengan panel 

homogenity (Meullenet et al., 2007:3). MANOVA digunakan untuk menilai 

perbedaan yang berarti antar kelompok-kelompok yang diuji, dimana metode lain 

tidak terfokus pada rata-rata melainkan pada korelasi pada variabel (Harlow, 

2005:106). MANOVA menghasilkan statistik F tunggal, bilamana hipotesis nol 

ditolak, terdapat paling tidak dua kelompok atau grup yang berbeda secara 

signifikan (Lehman, 2007:261). 

Penggunaan sesuai dari MANOVA adalah (Meyers et al., 2006:366): 

1. Variabel dependent tunggal yang jarang menangkap fenomena yang 

sedang diteliti. MANOVA memiliki kemampuan untuk memperluas 

konsep dari hal yang akan diteliti. 

2. MANOVA memberikan beberapa kontrol atas kesalahan tipe I atau 

kesalahan tingkat alpha dalam pengambilan hipotesis. 

3. MANOVA memeriksa korelasi antar variabel dengan memeriksa 

matriks variance-covariance, yang tidak dilakukan bila menggunakan 

analisis univariate. 

4. MANOVA memungkinkan peneliti untuk memeriksa hubungan antar 

variabel dependent pada setiap tingkatan variabel independent. 

5. MANOVA membantu peneliti dengan menyediakan panduan dalam 

statistik untuk mengurangi jumlah uji yang dibutuhkan dalam setiap uji 

yang dilakukan. 
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6. MANOVA membantu mengindentifikasian variabel dependent yang 

menghasilkan jarak dan gap antar grup. 

7. Terakhir, MANOVA bisa mengeluarkan perbedaan antar kelompok 

yang mungkin terselubung ketika diuji menggunakan analisis 

univariate. 

MANOVA digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan tiga rata-

rata populasi dengan lebih dari dua buah indikator yaitu produk, suasana, harga, 

dan lokasi dari Zigma, Top One, dan Titan.net.net. Sebelum dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang ada, maka akan terlebih dahulu dilakukan pengujian 

outlier terhadap normalitas data dan pengujian asumsi variance-covariances. 

Pengujian terhadap outlier pada penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai rata-rata (mean) dengan nilai standard deviation. Data tidak 

mengandung outlier apabila nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan 

dengan nilai standart deviation. Outlier merupakan suatu data menyimpang dari 

kumpulan data yang lain. 

Pengujian variance-covariances dilakukan secara dua sisi yaitu dengan 

menggunakan Box’s M dan pengujian variabel dependent per variabel dengan 

menggunakan Levene’s Test. Apabila nilai Box’s M signifikan (sig. <0,05) maka 

hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa matriks variance-covariance variabel 

dependent ditolak. Pada Levene’s Test jika signifikan >0,05 maka varian tersebut 

adalah homogen. 

Pengujian normalitas data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

uji kolmogorov-smirnov. Uji normalitas tersebut diambil karena uji kolmogorov-
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smirnov tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal 

dibandingkan dengan chi square. Normalitas pada uji kolmogorov-smirnov dilihat 

pada nilai asymptotic significance (Asymp. Sig pada SPSS), apabila nilainya 

diatas 5% atau 0,05 maka data tersebut telah terdistribusi dengan normal. Namun 

sebaliknya apabila dibawah 5% atau 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi 

dengan normal. Bila data pengujian kolmogorov-smirnov terdistribusi dengan 

normal, maka hipotesis akan dilanjutkan dengan uji t. Tetapi bila data tersebut 

tidak memenuhi distribusi normal, maka pengujian normalitas akan menggunakan 

parameter pengujian yang lain yaitu Mann-Whitney Test atau Wald Wolfowitz 

Test. 

Mann-Whitney Test adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji 

persamaan pada parameter-parameter populasi. Normal tidaknya distribusi pada 

uji ini dilihat dari nilai signifikansi Maan-Whitney, dimana bila nilai 

signifikansi >0,05 berarti tidak terdapat perbedaan antara kedua populasi, 

sehingga data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal. 

Sama dengan Maan-Whitney Test, Wald Wolfsowitz Test juga merupakan 

sebuah uji untuk melihat normalitas distribusi pada data. Normal tidak normalnya 

distribusi pada data dilihat dari signifikansi Wald Wolfsowitz Test, dimana bila 

nilai signifikansi >0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. 
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Tabel 3.3 

Daftar Perbandingan Analisis Normalitas Data 

Kolmogorov-Smirnov Maan-Whitney Test Wald Wolfoswitz 

Digunakan untuk 

menguji komparatif dua 

sampel independent 

dengan data ordinal dan 

disusun dalam tabel 

distribusi frekuensi 

dengan frekuensi 

kumulatif. 

Digunakan bila menguji 

hipotesis komparatif dua 

sampel independent 

dengan data ordinal. 

Digunakan untuk 

menguji signifikansi 

komparatif dua sampel 

independent dengan data 

yang disusun dalam 

bentuk ordinal dan dalam 

bentuk run. 

Sumber:  Rihandoyo. Alat Uji Hipotesis Penelitian Sosial Non-Parametrik.  2009 

 

Apabila asumsi distribusi normal multivariate tidak dapat dipenuhi, maka 

akan dilakukan asumsi distribusi normal. Hal tersebut disebabkan asumsi 

distribusi normal multivariate merupakan hal yang penting dalam analisis 

multivariate. Sehingga untuk mengatasi distribusi yang tidak normal dan data-data 

yang terdapat outlier maka dilakukan asumsi distribusi robust (Hair, 2006). 

Asumsi distribusi robust adalah sebuah asumsi yang membenarkan distribusi yang 

berbeda dari model yang telah diasumsikan (Huber dan Ronchetti, 2009:2). Oleh 

karena menggunakan asumsi distribusi robust, maka uji normalitas data tidak 

dilakukan karena telah diasumsikan terdistribusi dengan normal. 

 

3.6.2Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam pengujian MANOVA menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Uji signifikansi multivariate 

Uji MANOVA akan menggunakan uji Wilk’s Lambda, Pillai’s Trace, 

Hotelling’s Trace, dan Roys’ Largest Root. Dimana uji signifikansi 
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tersebut akan muncul bersamaan dalam pengujian MANOVA. Aturan 

uji beda (MANOVA) adalah apabila signifikansi <0,05 berarti 

signifikan (Solimun. 2010:26). 

2. Uji signifikansi multiple comparassion 

Uji multiple comparassion akan menggunakan uji Tukey HSD 

(Honesty Significant Differently). Dimana bila hasil perbandingan nilai 

signifikan >0,05 berarti tidak terdapat perbedaan. 


