
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian 

explanatory (penjelasan) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel penelitan dan mengguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Sugiyono, 2012:7).  

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitan ini adalah pelanggan yang membeli susu di 

Vionata Distributor lebih dari satu kali yang diperoleh sejak berdiri pada 

bulan Januari  2012 sampai akhir bulan Juli 2013 yang berjumlah 36 orang.  

Teknik pengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:85). Dengan demikian 

jumlah sampel yang digunakan adalah 36 responden atau seluruh pelanggan 

Vionata Distributor susu. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Harga (X1) 

Merupakan nilai tukar yang digunakan untuk menggukur nilai sebuah 

produk (Kurniasih, 2012:3). Indikator harga menurut Malik dkk (2012) 

yaitu: 1) Keterjangkauan harga; 2) Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk; 3) Daya saing harga 

b. Kualitas pelayanan (X2) 

Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketetapan penyampaian untuk mengurangi harapan konsumen (Pratama, 
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2013:4. Berikut indikator kualitas pelayanan menurut (Hu & Huang, 

2011) Bukti Fisik (tangibles); 2) Kehandalan (reliability); 3) Daya 

tanggap (responsiveness); 4) Jaminan (assurance); 5) Empati (empathy) 

c. Kepuasan pelanggan (Y) 

Merupakan sikap pelanggan setelah mendapatkan dan menggunakan 

suatu barang dan jasa. Berikut indikator kepuasan pelanggan menurut 

(Aryani dan Rosinta, 2010:154): 1) Memenuhi harapan pelanggan; 2) 

Kepercayaan pelanggan;  

Pengukuran untuk tiap-tiap indikator di lakukan dalam 5 opsi pilihan 

menurut skala likert (Sugiyono, 2012:93). Batasan kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut: STS (Sangat Tidak Setuju);  TS (Tidak Setuju) N 

(Netral); S (Setuju); SS (Sangat Setuju). 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2012:137). 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang telah disusun dan mengacu pada skala 

likert disampaikan secara langsung kepada para pelanggan Vionata 

Distributor susu. 

3.5. Metode Analisis  

3.5.1. Validitas dan Reliabilitas 

Uji ini digunakan untuk mengukur validitas dari hasil jawaban 

kuesioner yang menunjukkan kedalaman pengukuran suatu alat ukur. 

Langkah uji ini adalah mencari r hitung (angka korelasi Pearson). Dengan 

rumus tersebut, suatu item dapat dikatakan valid jika rhasil bernilai positif 

dan signifikansi nilai α < 5%. Namun jika rhasil bernilai negatif ataupun 

positif dengan tingkat signifikansi berada di atas 5%, maka item tersebut 
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dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk analisis data 

berikutnya (Sugiyono, 2008).. 

Untuk mengukur konsistensi internal (Reliabilitas) digunakan 

Cronbach’s Alpha yang berguna untuk mengukur konstruk tertentu. Untuk 

menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima jika memiliki Alpha 

Cronbach lebih besar dari 0,6 maka hal tersebut dikatakan relaibel 

(Cesimariana, 2012: 119). 

3.5.2. Regresi Liner Berganda 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2009:8): 

 

Kepuasan Pelanggan = α + β1 Harga + β2 Kualitas Pelayanan 

Dimana; 

α  : Variabel Konstan  

β  : Koefisien regresi 

ε   : Nilai residual 

Nilai koefisien regresi sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal 

ini berarti jika koefisien β bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi 

pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-) hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh negatif di mana kenaikan nilai variabel independen akan 

mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. 
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3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05. Uji yang dilakukan untuk melihat normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. 

b. Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut (Santoso, 2010:203): 1) Mempunyai angka 

tolerence diatas (>) 0,1; 2) Mempunyai nilai VIF di bawah (<) 10, maka 

tidak mempunyai multikolinieritas. 

c. Heteroskedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu 

cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya pelanggaran asumsi adalah dengan 

melakukan uji Glejser, dengan wilayah pengambilan keputusan apabila nilai 

signifikasi (<) dari 0,05 dikatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas 

(Sunyoto, 2011:82). 

d. Autokorelasi 

Merupakan uji asumsi yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi. Dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Gudono, 

2011:139). Uji Durbin-Watson, nilai Durbin-Watson berada diantara 1,66 - 

2,33 maka H1 diterima artinya penelitian ini tidak ada gejala autokorelasi. 

Apabila nilai Durbin-Watson tidak berada diantara 1,66 - 2,33 maka H1 

ditolak artinya penelitian ini ada gejala autokorelasi. 
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3.5.4. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi dipakai untuk menunjukkan besarnya hubungan 

variabel X terhadap variabel Y. Nilai R
2
 atau r²  berada di antara 0 dan 1 

yang mempunyai arti yaitu bila R
2
 atau r² = 1, artinya menunjukkan variabel 

bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Semakin tinggi nilai R
2
 atau r² 

dan atau semakin mendekati 1, maka semakin baik model yang digunakan 

(Cesimariana, 2012:122). 

b. Uji F 

1) Membuat hipotesis, yaitu: 

H0: Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

H1:  Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2) Menetapkan besarnya nilai α (level of signifcance) yaitu 0,05. 

3) Pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Ho : nilai sig < 0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Ha : nilai sig > 0,05, berarti menerima Ho dan menolak Ha. 

c. Uji t 

1) Membuat hipotesis, yaitu: 

H0: Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

H1:  Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2) Menetapkan besarnya nilai α (level of signifcance) yaitu 0,05. 

3) Pengambilan keputusan sebagai berikut: 
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c. Ho : nilai sig < 0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

d. Ha : nilai sig > 0,05, berarti menerima Ho dan menolak Ha. 

d. Korelasi Parsial 

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel dimana variabel lainnya yang berpengaruh adalah dikatakan 

tetap (variabel kontrol) apabila nilai korelasi r mendekati 1 atau -1 berarti 

hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai menekati 0 

(nol) berarti hubungan antar variabel semakin lemah. 

 




