BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.

Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut (Yusuf, 2017),tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk
mendeskripsikan fakta dan sifat dari populasi tertentu yang diteliti secara
sistematis, faktual serta akurat tentang fakta dan sifat dari populasi tersebut, atau
mencoba untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara detail. Penelitian
ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan dijadikan sebagai variabel bebas dan loyalitas pelanggan sebagai
variabel terikat. Menurut Martono (2011), penelitian kuantitatif digunakan dengan
cara mengumpulkan data dalam wujud angka dimana angka tersebut diolah serta
dianalisis supaya menghasilkan informasi ilmiah yang ada di balik angka-angka
yang diperoleh.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara
pembagian kuesioner.
3.2.

Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2017), populasi merupakan wilayah yang terdiri dari

obyek maupun subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik yang sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti dan

kemudian akan ditarik

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik
dari populasi.
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3.2.1

Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pelanggan CV.

Saga Selaras Pratamayang sudah pernah berbelanja di CV. Saga Selaras Pratama.
Populasi dari penelitian ini tidak diketahui dikarenakan perusahaan tidak memiliki
data pasti dari populasi CV. Saga Selaras Pratama.
3.2.2

Sampel
Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini

merupakan metode

nonprobabilitas danmetode purposive sampling. Menurut

Wijaya (2018), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel
sebagai sumber data yang diambil dengan pertimbangan maupun karakteristik
tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan yaitu sampel yang
diambil merupakan pelanggan yang sudah pernah melakukan pembelian minimal
satu kali di CV. Saga Selaras Pratama karena penelitian ini membahas mengenai
pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas
pelanggan CV. Saga Selaras Pratama sehingga sampel dari penelitian ini harus
sudah pernah melakukan pembelian di CV. Saga Selaras Pratama.
Dalam penelitian ini, karena CV. Saga Selaras Pratama tidak memiliki
data pasti jumlah populasi dari perusahaan sehingga peneliti menggunakan teknik
penentuan jumlah sampel menurut Sugiyono (2017), dengan jumlah populasi yang
tidak diketahui dan menggunakan taraf kesalahan 10% sehingga jumlah sampel
yang harus diambil sebanyak 272 responden seperti yang ditunjukkan pada tabel
berikut.
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Gambar 3.1 Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu
Sumber: Sugiyono (2017)

3.3.

Metode Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif

kuantitatif

yang

menggunakan

teknik

penyebaran

kuesioner

berisi

daftarpertanyaan dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat
secara langsung sebagai sumber data dengan cara melalui pembagian kuesioner
dan secara langsung kepada sumber dan data. Data yang didapatkan berasal dari
hasil survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada konsumen yang telah
berbelanja di CV. Saga Selaras Pratama. Dalam kuesioner ini menggunakan
beberapa alternatif jawaban berupa skala Likert untuk mengetahui tingkat
persetujuan atau tingkat ketidakpersetujuan responden terhadap pertanyaan dalam
kuesioner yang dibagikan terhadap responden. Penilaiannya adalah sebagai
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berikut: Sangat Tidak Setuju (STS)=1, Tidak Setuju (TS)=2, Netral (N)=3, Setuju
(S)=4 dan Sangat Setuju (SS)=5.
3.4.

Metode Analisis Data

3.4.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Berikut variabel penelitian dan definisi operasional atas variabel yang

digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel
Definisi Operasional
Penelitian
Kualitas Pelayanan Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan
yang dilakukan dengan tujuan untuk
memberi kepuasan untuk pelanggan atau
nasabahnya. Tindakan tersebut dapat
berupa bagaimana cara mereka secara
langsung dalam melayani pelanggan.
(Kasmir, 2011)
Kepuasan
Kepuasan atau satisfaction merupakan
Pelanggan
kepuasanmerupakan
perasaanyang
dirasakan seseorang, baik senang maupun
kecewa
yang
muncul
akibat
membandingkan suatu kinerja produk yang
dipersepsikan dengan hasil yang diperoleh.
(Kotler & Keller, 2009)
Loyalitas
Loyalitas
atauloyalty
merupakan
Pelanggan
komitmen pelanggan dalam melakukan
pembelian kembali dari produk atau jasa
yang pelanggan merasa suka di masa
depan atau transaksi berikutnya meskipun
situasi serta sistem pemasaran dari
kompetitor yang memungkinkan untuk
menyebabkan pelanggan beralih ke
kompetitor. (Kotler & Keller, 2009)
Sumber: diolah penulis, 2018

3.4.2

Indikator






Produk-produk fisik
Keandalan
Daya tanggap
Jaminan
Empati




Niat pembelian ulang
Tidak beralih ke
pesaing
Merekomendasikan
kepada orang lain








Percaya
pada
pilihannya
Tingkat
pembelian
lebih tinggi
Loyal terhadap toko
Loyal terhadap merek

Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Sugiyono (2017), analisis regresi linier berganda dapat digunakan

ketika jumlah variabel independennya minimal dua. Oleh karena itu dalam
menganalisa hasil data yang diperoleh dari kuesioner, penulis menggunakan
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metode analisa regresi ganda yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis regresi
ganda untuk mengetahui bagaimana keadaan variabel dependen dipengaruhi oleh
dua variabel independen. Analisa regresi ganda dengan dua prediktor ditujukan
dengan persamaan berikut:
Y=α+1X1+2X2+ e
Dimana:
Y= Loyalitas Pelanggan
α= Konstanta
1,2= Koefisien Regresi
X1= Kualitas Layanan
X2= Kepuasan Pelanggan
e= Kesalahan Prediksi (error)
Menurut Yulianto, Maskan, & Utaminingsih (2018), besarnya pengaruh X
terhadap Y apabila jika X naik sebesar satu satuan maka Y juga akan mengalami
kenaikan sebesar satu satuan apabila  positif atau b turun sebesar satu satuan
apabila  negatif.
3.4.3

Uji F
Menurut Mulyono (2018), tujuan dari penggunaan Uji F adalah untuk

mengetahui pengaruh variabel bebasterhadap variabel terikat secara simultan.
Derajat kepercayaan yang digunakan dalam Uji F sebesar 0,05. Jika nilai F hitung
lebih besar dari nilai F tabel maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel terikat.
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3.4.4

Uji t
Menurut Mulyono (2018), tujuan dari penggunaan uji t adalah untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Derajat signifikasi yang digunakan dalam uji t sebesar 0,05. Jika nilai
signifikan lebih kecil daripada derajat kepercayaannya maka hasilnya adalah
hipotesis alternatif, yang berarti suatu variabel independen secara parsial
mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen.
Menurut Santoso (2010), dasar pengambilan keputusan dalam uji t berdasarkan
perbandingan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima
dan apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak.
3.4.5

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Sugiyono (2017), korelasi ganda adalah angka yang digunakan

untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel independen secara
bersama-sama ataupun lebih terhadap satu variabel dependen. Menurut Sarwono
&

Budiono(2012),

untuk

menginterpretasikan

nilai

koefisien

korelasi

menggunakan kriteria yaitu:


0: Tidak ada korelasi antara dua variabel



>0-0,25: Korelasi sangat lemah



>0,25-0,5: Korelasi cukup



>0,5-0,75: Korelasi kuat



>0,75-0,99: Korelasi sangat kuat



1: Korelasi sempurna
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Menurut Mulyono (2018), tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk
mengetahui kemampuan variabel bebasdalam menjelaskan variabel terikat. Nilai
koefisien determinasi yang didapat berada di antara nol dan satu. Semakin tinggi
nilai R2 menandakan semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam
menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat.
3.4.6 Uji Asumsi Klasik
3.4.6.1 Uji Normalitas
Menurut

Noor

(2011),

kegunaan

uji

normalitas

adalah

untuk

mengetahuidata yang diambil dari populasi yang distribusinya normal atau tidak.
Apabila nilai probability yang diperoleh > 0,05 maka data terdistribusi normal dan
jika nilai probability yang diperoleh < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.
3.4.6.2 Uji Autokorelasi
Menurut Nisfiannoor (2009), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui
adanyahubungan antara kesalahan pengganggu yang ada pada periode saat
penelitian ini berlangsungdengan kesalahan yang ada pada periode penelitian yang
sama sebelumnya di model regresi linier yang digunakan. Apabila terjadi korelasi,
maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah apabila tidak
terjadi autokorelasi.
Menurut Ismail (2018), pengambilan keputusan dalam autokorelasi dapat
dilihat dari gambar berikut:
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Gambar 3.2. Nilai Durbin Watson

3.4.6.3 Uji Multikolinieritas
Menurut Ismail (2018), kegunaan dari uji multikolinieritas adalah untuk
mengetahui adanya hubungan antar variabel bebas atau tidak pada model regresi
data penelitian. Pengujian yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas antar
variabel bebas. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan cara
Varian Inflation Factor atau dikenal dengan VIF. Batas VIF adalah apabila nilai
VIF lebih besar dari 10 maka dalam penelitian tersebut tidak terjadi gejala
multikolinieritas.
3.4.6.4 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Nisfiannoor (2009), uji heteroskedastisitas digunakan untuk
mengetahui adanya variansi yang berbeda dalan data tersebut. Data yang
diharapkan merupakan data yang memiliki varian berbeda. Apabila tabel sig. >
0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi apabila tabel sig. < 0,05 maka
terjadi heteroskedastisitas.
3.4.6.5 Uji Linearitas
Menurut Nisfiannoor (2009), uji linearitas berguna untuk mengetahui
apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Jika
hasil Sig. deviation from linearity yang didapatkan > 0,05, maka terdapat
hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat.
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3.5.

Validitas dan Reliabilitas

3.5.1 Uji Validitas
Menurut Sugiyono (2017), instrumen yang valid menandakan bahwa alat
ukur yang digunakan untuk mengukur data tersebut valid. Valid adalah instrumen
tersebut dapat berguna untuk mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian
ini, uji validitas menggunakan metode korelasi Pearson. Menurut Priyatno (2014),
metode korelasi Pearson dilakukan dengan cara mengorelasikan hasil dari skor
masing-masing item dalam indikator setiap variabel dengan skor totalnya.
Pengujian signifikansi dilakukan menggunakan kriteria r tabel pada tingkat
signifikansi sebesar 0,05 dengan uji 2 sisi. Apabila r positif serta r hitung ≥ r tabel
maka item tersebut valid, tetapi apabila r hitung < r tabel maka item tersebut tidak
valid.
3.5.2

Uji Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2017), instrumen dinyatakan reliabel apabilahasil yang

didapatkan akan tetap sama meskipun dilakukan pengujian beberapa kali pada
objek yang sama. Reliabilitas instrumen adalah syarat dalam pengujian validitas
instrumen. Menurut Priyatno (2014), uji reliabilitas berguna untuk mengetahui
keajegan atau konsistensi dari masing-masing indikator setiap variabel. Dalam
penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha untuk menentukan
reliabilitas dari masing- masing variabel yang menggunakan batasan 0,6.
Reliabilitas yang kurang dari 0,6 menandakan tingkat reliabilitasnya kurang baik
dan 0,7 berarti dapat diterima, sedangkan di atas 0,8 berarti baik.
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