
33 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

Menurut Kuncoro (2009:3) penelitian ilmiah adalah aplikasi secara 

formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab 

permasalahan. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan  

pada umumnya  yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi serta 

mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang 

ditentukan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah 

dalam suatu populasi. Penelitian ini akan mempelajari pengaruh kualitas 

produk, kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan konsumen Swaft’s. 

Penelitian ini meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 

2009:12). Adapun pada penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji 

seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya. Penelitian ini  menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang 

analisa datanya sebagian besar menggunakan metode statistik. 
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             B.   Sampel Penelitian  

1. Populasi 

  Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana 

elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang 

diperlukan (Kuncoro, 2009:123). Unit analisis bisa berupa individu, 

organisasi atau produk perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah konsumen Swaft’s yang pernah melakukan pembelian 

minimal satu kali  dari periode Januari 2011 hingga November 2011 

sejumlah 120 konsumen Swaft’s. 

2. Sampel  

  Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian.  Metode dari pemilihan sampel untuk penelitian ini 

adalah non probability - Convenience Sampling yaitu prosedur untuk 

mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti yang dimana 

setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Kuncoro, 2009) 

 Untuk mengetahui jumlah sampel yang dapat menggambarkan dan 

mewakili populasi, maka dalam penentuan sampel menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut : 
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                                                                              N =                N 

              1 + Ne² 

 Dimana: 

                   n    =    ukuran sampel 

                   N   =    ukuran populasi 

                   e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena  kesalahan  pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir 

                 Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

dengan jumlah populasi sebanyak 120 orang dan tingkat kelonggaran 

ketidaktelitian sebesar 10%, maka didapatkan hasil sampel sebanyak 

55 responden perhitungan seperti berikut : 

                                                              n  =     120 

  1 + 120(0,1)² 

                                        n  =           120   

                                                          2,2 

                                       n =     54,5 atau 55 
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 C.  Metode Pengumpulan Data 

    Menurut Hanke dan Reitsch (dalam Kuncoro, 2009:148), jenis data 

berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu: 

1.  Data internal (berasal dari dalam organisasi tersebut) dan eksternal   

(berasal dari   luar organisasi). Dalam penelitian ini menggunakan data 

internal didapatkan dari dalam perusahaan yaitu berupa data pembeli dan 

angka penjualan produk Swaft’s. Sedangkan data eksternal dalam 

penelitian ini berupa hasil observasi perbandingan harga kompetitor dan 

data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang didistribusikan. 

      2.  Data primer dan data sekunder. Data primer biasanya diperoleh secara 

langsung oleh peneliti dengan survei lapangan yang menggunakan semua 

metode pengumpulan data original. Sedangkan data sekunder biasanya 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini, data primer 

digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen Swaft’s 

berdasarkan hasil kuesioner. Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu dan literatur yang akan 

dijadikan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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       1.  Kuesioner 

            Kuesioner merupakan pertanyaan yang menggunakan skala Likert yang 

akan dibagikan kepada konsumen Swaft’s. 

           2.  Wawancara  

          Wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan konsumen Swaft’s  

dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tiga faktor yaitu kualitas 

produk, kualitas layanan dan harga yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen Swaft’s. 

3. Observasi  

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati kondisi kompetitor  untuk 

mengetahui harga dan produk yang dijual oleh kompetitor dengan 

membandingkan harga dan produk yang dimiliki oleh Swaft’s. 

      D.  Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan empat variabel, tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat, variabel bebasnya (X) meliputi kualitas produk, kualitas 

layanan dan harga. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kepuasan 

konsumen Swaft’s.  

       Berikut adalah keterangan variabel-variabel dalam penelitian ini : 
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       Y   = Kepuasan Konsumen Swaft’s 

       X₁ = Kualitas Produk 

       X₂ = Kualitas Layanan 

       X₃ = Harga 

       Definisi operasional tiap-tiap variabel : 

       1.  Kepuasan Konsumen Swaft’s (Y) 

Kepuasan konsumen akan dinilai berdasarkan kesesuaian antara harapan 

dan hasil yang dirasakan setelah membeli dan mencoba produk Swaft’s 

sesuai dengan harapan konsumen. Apabila produk, layanan dan harga  yang 

dibeli konsumen  sesuai dengan harapan maka konsumen puas (Kotler, 

2009:164). 

Indikator operasional kepuasan adalah sebagai berikut : 

a. Produk sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Harga sesuai dengan yang diharapkan. 
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  2.  Kualitas produk ( X₁) 

  Karakteristik produk atau jasa yang bergantung kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan 

(Kotler dan Armstrong, 2008:272). 

 Indikator operasional kualitas produk adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk kue kering.  

b. Rasa kue kering. 

c. Kemasan kue kering. 

d. Variasi jenis kue kering yang ditawarkan. 

e. Variasi ukuran berat kue kering yang ditawarkan. 

f. Desain kemasan kue kering Swaft’s. 

  3.  Kualitas Layanan (X₂) 

Kualitas layanan berkaitan dengan kepuasan konsumen. Kualitas layanan 

harus diperhatikan oleh Swaft’s untuk menimbulkan kepercayaan 

konsumen (Zeithaml, Bitner dan Gremler, 2009:111). 

Indikator operasional kualitas layanan adalah sebagai berikut : 
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       a. Dapat dipercaya oleh konsumen (seperti memberikan produk sesuai yang 

dipesan). 

       b. Ketepatan dalam mengantar pesanan. 

       c. Kecepatan menangani keluhan. 

  4.  Harga (X₃) 

  Harga merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan 

kepuasan konsumen. Banyak konsumen yang menjadikan harga sebagai 

pertimbangan (Kotler dan Armstrong, 2010:315) 

  Indikator operasional harga adalah sebagai berikut : 

       a. Harga terjangkau. 

       b. Harga bersaing dengan penjual lain. 

c. Harga sesuai dengan kualitas kue yang dibeli. 

   Untuk melakukan pengukuran atas variabel-variabel yang dijelaskan 

maka digunakan skala likert, dimana respoden dihadapkan pada  sebuah 

pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan skor pada pernyataan 

yang ada dengan standard sebagai berikut : 
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Skor 1 untuk nilai sangat tidak setuju. 

Skor 2 untuk nilai tidak setuju. 

Skor 3 untuk nilai cukup setuju. 

Skor 4 untuk nilai setuju. 

Skor 5 untuk nilai sangat setuju. 

       E.  Validitas dan Reliabilitas 

   Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Nargundkar, 2008:62). Validitas pertanyaan pada kuesioner 

dapat diperiksa dengan membandingkan item yang satu dengan item yang 

sebelumnya pada kuesioner,  mengukur apakah masing-masing hal yang sama 

dan juga mencoba pertanyaan berbeda dengan tujuan untuk mengetahui mana 

yang tampak untuk mengukur apa yang dimaksudkan untuk mengukur 

(Nargundkar, 2008:62-63). Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi 

(r) antara variabel dengan skor total variabel dan membandingkan nilai tabel. 

Penentuan pengukuran korelasi (r) didapatkan dari hasil pengolahan data 

program SPPS.  Jika nilai korelasi (r) lebih besar dari nilai tabel atau nilai sig 

< 5% maka kuesioner dinyatakan valid. Sebaliknya jika nilai korelasi (r) lebih 

kecil dari tabel, atau nilai sig > 5% maka kuesioner dinyatakan tidak valid.  
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   Untuk memilih alat pengukuran yang sesuai, peneliti harus memilih 

peralatan yang dapat mengukur secara tepat dan konsisten apa yang harus 

diukur untuk mencapai tujuan penelitian dengan memperhatikan dua hal yaitu 

validitas (apakah peneliti mengukur hal yang benar) dan reliabilitas (akurasi 

ukuran) (Kuncoro, 2009:172). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

Cronbach Alpha. Dalam penelitian ini, pertanyaan atau indikator dikatakan 

reliabel bila Cronbach Alpha > 0,6 dan Cronbach Alpha if Item Deleted < 

Cronbanch Alpha.    

  F.  Analisa Data 

  Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan 

metode statistik yaitu Regresi Linier Berganda. Regresi Linier Berganda 

digunakan untuk mengetahui dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat yang akan dihitung secara bersamaan (Sugiyono, 2009: 277).  

Y = βo + β₁X₁ + β₂X₂+β₃X₃ +Ԑ 

Keterangan : 

Y = variabel dependen (kepuasan konsumen) 

βo = Konstanta  

β1, β2, β3 = koefisien 

X₁ = Kualitas Produk 
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X₂ = Kualitas Layanan 

X₃ = Harga 

Ԑ = residual 

           Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji  F dan uji t  

  a. Uji F (simultan) 

 Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel  bebas yang 

terdapat dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Langkah-langkah dalam menguji hipotesis dengan menggunakan 

distribusi F adalah : 

            1. Merumuskan hipotesi 

            Ho : β₁ = β₂ = β₃ = 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak  

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha : minimal ada satu β₁ ≠ 0, i =1,2,3, artinya secara bersama-sama ada 

pengaruh  variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Menentukan taraf nyata atau level of significance = α, taraf nyata atau 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

3. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesis nol 
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    diterima atau tidak.  

    a.Ho diterima, jika nilai signifikasi hasil perhitungan ≥ 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan  tidak memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

   b.Ho ditolak, jika nilai signifikansi hasil perhitungan ˂ 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

        b.   Uji t (parsial) 

           Uji statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Tujuan dari hipotesis ini adalah untuk menguji koefisien regresi secara 

individual. Langkah-langkah dalam menguji hipotesis dengan uji t adalah : 

            1. Merumuskan hipotesis  

a. Ho : βᵢ = 0  

    artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat. 

b. Ha : βᵢ ≠ 0  
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    artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat. 

            2. Menentukan taraf nyata atau level of significance = α, taraf nyata atau 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

            3. Menentukan daerah keputusan, yaitu dimana hipotesis nol diterima atau 

tidak, untuk mengetahui kebenaran hipotesis : 

                  a. Ho diterima,  jika nilai signifikansi hasil perhitungan  ≥  0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial tidak memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Ho ditolak,  jika nilai signifikansi hasil perhitungan ˂  0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial memberikan 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Koefsien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefsien korelasi (R) untuk mengetahui besar kecilnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih  yang dinyatakan dalam bilangan. Besarnya 

koefsien korelasi antara – 1 0 + 1, besaran koefsien korelasi yang sempurna 

adalah -1 dan 1. 

 Koefisien determinasi (R²) merupakan perangkat yang mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 
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Nilai R² berbeda antara 0 sampai 1 semakin mendekati 1 maka hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikatnya dikatakan kuat. 

d. Asumsi klasik 

 Model regresi dengan metode Pangkat Kuadrat Terkecil Biasa 

(Ordinary Least Squarea atau OLS) merupakan model yang mengestimasi 

suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan 

setiap observasi (Kuncoro, 2009:236). Ada beberapa model uji asumsi klasik 

yaitu : 

1.   Uji Normalitas  

Untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jika 

asumsi dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah 

sampel yang ada. Untuk mendeteksi uji normalitas ada dua cara yaitu 

dengan analisis grafik (normal P plot) dan analisis statistik (analisis Z skor 

skewness dan kurtosis) yang biasa disebut uji Kolmogrov Smirnov 

hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

Ho : residual berdistribusi normal 

Ha: residual tidak berdistribusi normal.  
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Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka terima Ho, artinya 

residual berdistribusi normal (Santoso, 2007:154) 

2.  Uji Multikolinearitas  

Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-

variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada 

korelasi tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Untuk 

mendeteksi adanya gangguan multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika 

nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2009:156) dan asumsi 

regresi terpenuhi. 

3.  Uji Autokorelasi 

Untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan 

periode sebelumnya (t-1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi 

digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Dalam hal ini, uji statistik yang sering 

dipergunakan adalah uji Durbin-Watson. Uji hipotesis untuk uji ini adalah  
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Ho : tidak ada autokorelasi. 

Ha : ada autokorelasi. 

 Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai Durbin 

Watson berkisar 1,55 sampai 2,46. 

4.  Uji Heteroskedastistas 

Untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual  

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode scatter 

plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID 

(nilai residualnya). Terjadinya heteroskedastistas adalah jika tidak terdapat 

pola tertentu pada grafik seperti berkumpul ditengah, menyempit 

kemudian melebar atau sebaliknya (Sunyoto, 2009:82). Uji 

heteroskedastistas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser  

dilakukan dengan cara meregrsikan nilai absolut residual dengan variabel 

bebas. Hipotesis :  

Ho : tidak terjadi heterokedastistas 

Ha: tidak terjadi  

 jika probabilitas signifikan > 0,05, maka terima Ho model regresi tidak 

mengandung heteroskedastistas dan asumsi regresi terpenuhi. 


