
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan dalam 

penelitan  dan mengacu pada masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penelitian konklusif adalah penelititan yang bertujuan untuk menguji atau 

membuktikan sesuatu dan untuk membantu si peneliti dalam memilih tindakan 

khusus selanjutnya. Menurut tujuannya, penelitian konklusif dibagi menjadi dua 

yaitu penelititan deskriptif dan penelitian kausal (Kuncoro, 2009:89-90).  

Penelitian kausal menurut Istijanto (2005:31-33) merupakan penelitian 

yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini 

menunjukkan hubungan mempengaruhi yakni  seberapa besar pengaruh harga 

terhadap kepuasan pelanggan dan juga untuk mengetahui seberapa besar jaminan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan dua hal yang sangat populer dalam 

penelitian. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena yang satu 

merupakan bagian dari yang lain. Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang 

mencakup semua anggota yang diteliti. Sampel didefinisikan sebagai suatu bagian 

yang ditarik dari populasi. Akibatnya, sampel selalu merupakan bagian yang lebih 
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kecil dari populasi (Istijanto,2005:109). Menurut Kuncoro (2009:118), Populasi 

adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, 

transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi 

objek penelitian. Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan yang melakukan 

pembelian barang plastik house ware dari UD. Subur Jaya yang terdiri dari 25 

toko dan 7 agen, dimana pelanggan-pelanggan tersebut dinilai memiliki 

kemampuan dalam memahami dan memberikan jawaban yang benar dalam 

kuesioner yang akan dibagikan.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster 

sampling yaitu kelompok atau kumpulan elemen yang secara ideal akan memiliki 

heterogenitas di antara angota dalam tiap kelompok (Kuncoro, 2009:118). 

Populasi dalam penelitian ini telah diketahui jumlahnya yaitu 32 pelanggan (25 

toko dan 7 agen), maka sampel yang digunakan dihitung dengan rumus Slovin 

(rumus untuk menghitung sampel di mana jumlah populasinya diketahui) sebagai 

berikut: 

n = 
( )21 eN

N
+

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel yang dicari 

N : jumlah populasi 

e : Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel  

    yang dapat ditolerir (5%) 
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Berdasarkan rumus Slovin sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebesar : 

n = 
( )205,0321

32
+

= 29,63 ≈ 30 responden 

Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

2 kluster, yaitu pelanggan toko dan agen. Berikut disajikan deskripsi sampel 

penelitian ini. 

Tabel 3.1 
Karakteristik Sampel Penelitian 
 

Kluster Frekuensi Prosentase 
(%) 

Toko 23 78 
Agen 7 22 
Total  30 100 

Sumber : Data Diolah 
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3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

1. Harga (X1) 

 Harga adalah persepsi atau pendapat pelanggan terhadap harga barang yang 

ditawarkan oleh UD. Subur Jaya. Indikator harga adalah sistem potongan harga 

atau diskon yang ditawarkan oleh UD. Subur Jaya kepada pelanggannya, harga 

yang murah dan harga yang bersaing. 

2. Jaminan (X2)  

Jaminan adalah pendapat pelanggan mengenai jaminan yang dirasakan dan 

diterima oleh pelanggan setelah membeli barang-barang plastik house ware dari 

UD. Subur Jaya. Indikator jaminan adalah sistem retur barang jika terjadi 

kerusakan terhadap barang yang dipesan, ganti rugi yang ditawarkan, dan ada 

tidaknya jaminan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.  

3. Kepuasan Pelanggan (Y) 

 Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah 

membandingkan seluruh kinerja dengan harapannya. Indikator kepuasan adalah  

tingkat perasaan pelanggan dari UD. Subur Jaya terhadap harga dan jaminan yang 

ditawarkan oleh perusahaan distribusi ini.  

Pengukuran data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala Likert yaitu suatu skala pengukuran yang menyatakan jarak 

yang diukur dengan menggunakan konsep jarak atau interval yang sama (equality 

interval) (Istijanto,2005:88). Skala Likert atau disebut juga summated rating scale. 

Skala Likert ini banyak digunakan karena memberikan peluang kepada responden 

untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu 
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pernyataan. Pertanyaan yang diberikan berjenjang, mulai dari tingkat terendah 

sampai tertinggi. Jumlah pilihan jawabannya bisa tiga, lima, tujuh, sembilan, dan 

seterusnya, yang jelas harus ganjil (Simamora, 2005:23). Skala Likert dalam 

penelitian ini menggunakan lima angka penilaian sebagai pilihan jawabannya 

yang mana angka 1 menunjukkan jenjang jawaban terendah dan angka 5 

menunjukkan jenjang jawaban tertinggi.  

Penilaian tesebut dihitung sebagai berikut :  

a. Sangat tidak setuju  .................... 1 

b. Tidak setuju   .................... 2 

c. Netral   .................... 3 

d. Setuju   .................... 4 

e. Sangat setuju   .................... 5 

 

3.4. Prosedur dan Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal dan 

data nominal. Data ordinal merupakan data mengenai hubungan bisnis, lamanya 

menjadi customer perusahaan UD. Subur Jaya dan besarnya order pembelian. 

Data nominal adalah data interval yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner 

yang dibagiakan pada 30 pelanggan UD. Subur Jaya. Data-data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai sumber 

informasinya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 

dari kuesioner yang dibagikan kepada 30 pelanggan dari UD. Subur Jaya, dimana 
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hasilnya akan diolah menjadi data yang mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu data primer lainnya adalah data mengenai harga dan jaminan 

yang diperoleh secara langsung dari perusahaan.  

3.4.2. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

survei lapangan berupa : 

1. Observasi 

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan kinerja terhadap perusahaan 

yang dijadikan unit penelitian yaitu perusahaan distribusi barang plastik house 

ware UD Subur Jaya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran umum mengenai perusahaan guna memperoleh data-data 

perusahaan yang mendukung penelitian ini.  

2. Kuesioner 

Kuesioner berupa pertanyaan dengan menggunakan skala Likert yang 

dibagikan kepada 30 responden dari UD. Subur Jaya. Tujuan dari pembagian 

kuesioner ini adalah untuk meneliti presepsi pelanggan apakah puas atau tidak 

dengan kinerja UD. Subur Jaya yang ditinjau dari harga dan jaminan yang 

ditawarkan.  

3. Wawancara  

Peneliti mengadakan wawancara secara langsung kepada para pelanggan 

barang plastik house ware dari UD Subur Jaya, dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.  
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3.5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan software SPSS versi 17.0 

untuk mengolah data-data yang diperlukan, sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi berganda, yang 

ditujukan untuk mengetahui variabel mana antara harga dan jaminan yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan barang plastik house ware dari UD. Subur 

Jaya.  

3.5.1. Uji Validitias 

Validitas menunjukan seberapa baik suatu instrumen yang digunakan 

untuk mengukur suatu konsep tertentu. Dengan kata lain, skala pengukuran 

disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2009:172). Validitas berguna untuk 

menunjukkan instrumen yang digunakan dalam mengukur suatu atribut apakah 

betul-betul mengukur atribut yang dimaksud. Jenis validitas yang digunakan 

adalah validitas isi yang dapat memastikan bahwa ukuran telah cukup 

memasukkan sejumlah item yang representatif dalam menyusun sebuah konsep. 

Semakin besar skala item dalam mewakili semesta konsep yang diukur, semakin 

besar validitas isi.  

Analisis dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan 

total skor item dengan perhitungan Pearson Product Moment Correlation. Dalam 

hal ini koefisien korelasi yang dinilai koefisien signifikansinya lebih kecil dari 5% 

menunjukkan bahwa item-item tersebut sudah valid sebagai pembentuk indikator. 
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama 

memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih 

memperhatikan masalah ketepatan. Dengan demikian, reliabilitas mencakup dua 

hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran 

(Kuncoro,2009:175). Dalam mengukur instrumen dalam penelititan ini digunakan 

stabilitas ukuran dengan jenis uji stabilitas yaitu reliabilitas bentuk paralel 

(paralel-form reliability). Hal ini berarti ketika respon dari dua pengukuran yang 

sebanding dalam menyusun konstruk yang sama memiliki kolerasi yang tinggi. 

Kedua bentuk pengukuran memiliki item yang serupa dan format respon yang 

sama dengan sedikit perubahan dalam penyusunan kalimat dan urutan pertanyaan. 

Melalui uji ini, dapat diketahui seberapa banyak kesalahan pengukuran dalam 

instrumen penelitian. Jika dua bentuk pengukuran yang sebanding memiliki 

kolerasi yang tinggi (Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6), maka dapat dipastikan 

ukuran tersebut dapat dipercaya dengan kesalahan varian minimal karena faktor 

penyusun kalimat dan urutan pertanyaan.  

3.5.3. Regresi Linier Berganda 

Menurut model analisis dari penelitian ini, metode analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression). Model ini berguna 

untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruh Harga (X1) dan Jaminan (X2) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y).  
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Menurut Simamora (2005:43) regresi linier berganda digunakan apabila 

variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Jadi, dalam penelititan ini 

formulasi regresi bergandanya adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : 

Y = Tingkat kepuasan pelanggan dari UD. Subur Jaya 

a = Konstanta 

β1 – β2 = Koefisien regresi 

X1 = Harga 

X2 = Jaminan  

 

1. Uji Hipotesis  

a. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent). Hipotesis yang 

dipakai sebagai berikut: 

Ho: β1 = β2 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

H1: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Cara menentukan kriteria dengan melihat nilai  F signifikan yang lebih kecil 

dari 5 %, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

42 
 



b. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu varibel 

bebas (independent) secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (dependent) dengan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis atau Ho: βi = 0, artinya variable bebas bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis alternatif atau H1: βi ≠ 0, artinya variable bebas merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Cara menentukan kriteria dengan melihat nilai  t signifikan yang lebih kecil 

dari 5 %, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

2. Uji Hubungan dan Determinasi 

a. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien korelasi (R) menunjukkan tingkat keeratan hubungan 

variabel bebas (independent) dengan variabel terikatnya (dependent). 

Determinasi simultan (R2) yang merupakan hasil pengkuadratan koefisien 

korelasi menunjukkan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variable 

terikatnya.  

Tingkat keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya 

dikatakan kuat searah jika nilai koefisien korelasinya mendekati 1. Sedangkan 

untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap naik turunnya 

variabel terikat dilihat dari persentase R2-nya, jika persentasenya sebesar 50% , 
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maka naik turunnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar  

50%.  

b. Koefisien Korelasi Parsial  

Pengujian koefisien korelasi parsial digunakan untuk melihat mana dari 

variabel bebas (independent) yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

variabel terikatnya (dependent). Variabel bebas akan dikatakan berpengaruh 

dominan dibanding variabel bebas lainnya terhadap variabel terikatnya apabila 

memiliki nilai korelasi parsial yang tertinggi.  

 rhitung adalah angka korelasi, dengan rumus: 

r = ( ) ( )
( )( ) ( )( )2222 yynxxn

yxxyn

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ   (Simamora, 2005:45) 

 Keterangan : 

r =  koefisien korelasi  

x = skor tanggapan responden setiap pernyataan 

y = skor total tanggapan responden seluruh pernyataan 

n = banyaknya subyek/jumlah responden 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Regresi linier berganda dengan persamaan Y =  a + b1 X1 + b2X2 + e  Setelah 

model regresi diperoleh, maka model tersebut sudah termasuk BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) atau tidak. Untuk menilai apakah model yang digunakan 

merupakan model linier sehingga estimasi yang dihasilkan merupakan estimasi 

yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), hal ini terpenuhi jika plot antara 

nilai residual dan nilai prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu atau acak. 

Suatu model dikatakan BLUE bila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu : 

1. Tidak boleh ada multikolineritas. 

2. Tidak boleh ada heteroskedastisitas. 

3. Tidak boleh ada autokorelasi. 

4. Normalitas 

Teknik analisis data dilakukan peneliti secara kuantitatif untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh disiplin kerja, pelatihan kerja, lingkungan kerja, motivasi 

kerja terhadap produktivitas kerja, maka dilakukan analisa dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Normalitas  

Salah satu cara mengecek kenormalitasan adalah dengan plot probabilitas 

normal. Menurut Ghozali (2005 : 27) dengan plot ini, masing-masing nilai 

pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. 

Normalitas terpenuhi apabila titik-titik (data) terkumpul di sekitar garis lurus.  
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b. Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model 

memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien 

korelasinya tinggi atau bahkan 1) Untuk mengetahui apakah dalam persamaan 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent dapat 

menggunakan uji multikolinieritas, karena dalam model regresi linier yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Batas nilai non Multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan 

mempunyai tolerance > 0,10 hal ini berarti model regresi tidak terdapat 

Multikolinieritas. (Ghozali, 2005 : 57) 

c. Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain 

(Ghozali, 2005 : 69). 

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dari 

sebaran data, jika sebaran data tidak membentuk pola maka dapat dikatakan 

bebas heteroskesdastisitas. (Ghozali, 2005 : 109). 

d. Autokolerasi 

Autokorelasi dapat didenifisikan sebagai “ korelasi antara data observasi yang 

diurutkan berdasarkan urut waktu (data time series) (Algifari, 2005 : 819). 

Pedoman model regresi untuk menguji ada atau tidak adanya autokorelasi 

dapat dilihat dari tabel penentuan nilai Durbin-Watson sebagai berikut.  
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Tabel 3.2 
Penentuan Nilai Durbin-Watson 
 

Kriteria DW 

Ada Autokorelasi Kurang dari 1.08 

Tanpa Kesimpulan 1.08 s/d 1.66 

Tidak ada Autokorelasi 1.66 s/d 2.34 

Tanpa Kesimpulan 2.34 s/d 2.92 

Ada Autokorelasi Negatif > 2.92 

Sumber : Algifari (2005) 
 


