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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Sugiyono (2017), menyatakan bahwa dalam “penelitian kuantitatif, 

analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul”. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

kualitas produk, harga, fasilitas, dan loyalitas konsumen. Lokasi penelitian ini 

adalah Taste Coffee, Jalan Pattimura, Api-Api, Bontang Utara, Kota Bontang, 

Kalimantan Timur. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) “populasi merupakan subjek atau objek yang 

berada di wilayah generalisasi yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis atau peneliti”. Jaya (2010:38) mengemukakan bahwa 

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang 

memiliki karakteristik tertentu dan kuantitas yang sudah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari lalu setelah itu ditarik kesimpulannya”. Populasi tidak hanya 

sekedar mempelajari jumlah yang ada pada subjek atau objek, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi yang 
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diambil dalam penelitian adalah konsumen dari Taste Coffee yang tidak diketahui 

berapa jumlah populasinya.  

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling. Teknik non 

probability sampling, yaitu tidak semua populasi dapat dijadikan sampel. Metode 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu, penentuan sampel berdasarkan 

syarat yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017) “sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 102 responden dengan syarat 

konsumen telah melakukan pembelian dan mengonsumsi minimal dua kali di Taste 

Coffee sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian. 

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

 Menurut Sugiyono (2017) “teknik pengambilan sampelnya tidak 

memberikan peluang bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk terpilih menjadi 

sampel”. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu, penentuan sampel berdasarkan syarat yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017) “purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel 

diambil dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ada dalam populasi 

tersebut”. Syarat konsumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang melakukan pembelian dan mengonsumsi minimal dua kali di Taste Coffee.  
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 Data kuesioner disebarkan dan peneliti memperoleh sebanyak 151 

kuesioner yang kembali. Namun dari jumlah tersebut terdapat 49 kuesioner yang 

tidak layak karena tidak termasuk dalam syarat-syarat responden, yaitu telah 

melakukan pembelian dan mengonsumsi minimal dua kali. Jumlah responden yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2013:102), “instrumen penelitian yaitu sebuah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan penelitian”. Dalam modulnya, Jannah dan Prasetyo 

(2014:13) menjelaskan bahwa “instrumen pada penelitian kuantitatif umumnya 

disebut dengan kuesioner”.  

 Peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui link dari google 

form untuk mendapatkan data primer dengan tujuan mengetahui pengaruh kualitas 

produk, fasilitas, dan harga terhadap loyalitas konsumen di Taste Coffee Bontang. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Menurut Ghozali (2016) “kuesioner adalah teknik mengumpulkan data 

dengan menggunakan pernyataan-pernyataan mengenai indikator variabel yang 

digunakan dalam penelitian”. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dianggap 

sebagai cara efisien bagi peneliti.  

Skala pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala likert, yaitu 

menunjukkan sikap responden terhadap indikator dengan skala yang berisi 
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pernyataan sistematis. Nilai yang digunakan dalam skala likert pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

3. Nilai 3 untuk jawaban Setuju (S) 

4. Nilai 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

Tabel 3.1  Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.5 Analisis Data 

Software berupa SPSS digunakan peneliti sebagai alat bantu untuk 

menganalisis data. Singkatan dari SPSS adalah Statistical Program for Social 

Science. “Fungsi dari SPSS untuk menganalisis data statistik dan dapat digunakan pada 

sebagian besar file data dan mampu membuat laporan dalam bentuk grafik, tabulasi, 

dan plot untuk berbagai statistik deskriptif maupun distribusi” (Kristanto, 2015).  

 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Priyatno (2014) “uji validitas adalah uji instrumen data yang 

digunakan untuk mengetahui kecermatan suatu item dalam mengukur sesuatu item 

yang akan diukur”. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. “Arti dari hasil ukur pengukuran tersebut adalah besaran yang 
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menggambarkan sesuai fakta dan keadaan sebenarnya dari apa yang diukur” 

(Matondang, 2009:89).  

Kriteria pengujian yaitu apabila r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut 

dinyatakan tidak valid. Nilai signifikansi harus kurang dari 0,05 atau 5%. 

Tabel 3.2  Hasil Uji Validitas Kualitas Produk (X1) 

Variabel R hitung R table Kesimpulan 

X1.1 0,539 0,195 Valid 

X1.2 0,501 0,195 Valid 

X1.3 0,449 0,195 Valid 

X1.4 0,602 0,195 Valid 

X1.5 0,510 0,195 Valid 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Menurut Tabel 3.2, variabel kualitas produk (X1) memiliki lima pernyataan 

yang dibuat oleh peneliti dan dapat dilihat nilai R hitung (Corrected Item-Total 

Correlation) > R tabel sebesar 0,195. Maka dapat dinyatakan bahwa kelima 

pernyataan tersebut valid.  

Tabel 3.3  Hasil Uji Validitas Fasilitas (X2) 

Variabel R hitung R tabel Kesimpulan 

X2.1 0,444 0,195 Valid 

X2.2 0,589 0,195 Valid 

X2.3 0,382 0,195 Valid 

X2.4 0,419 0,195 Valid 

X2.5 0,439 0,195 Valid 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Menurut Tabel 3.3, variabel fasilitas (X2) memiliki lima pernyataan yang 

dibuat oleh peneliti dan dapat dilihat nilai R hitung (Corrected Item-Total 
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Correlation) > R tabel sebesar 0,195. Maka dapat dinyatakan bahwa kelima 

pernyataan tersebut valid.  

Tabel 3.4  Hasil Uji Validitas Harga (X3) 

Variabel R hitung R tabel Kesimpulan 

X3.1 0,590 0,195 Valid 

X3.2 0,644 0,195 Valid 

X3.3 0,520 0,195 Valid 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Menurut Tabel 3.4, variabel harga (X3) memiliki tiga pernyataan yang 

dibuat oleh peneliti dan dapat dilihat nilai R hitung (Corrected Item-Total 

Correlation) > R tabel sebesar 0,195. Maka dapat dinyatakan bahwa ketiga 

pernyataan tersebut valid.  

Tabel 3.5  Hasil Uji Validitas Loyalitas (Y) 

Variabel R hitung R tabel Kesimpulan 

Y.1 0,740 0,195 Valid 

Y.2 0,686 0,195 Valid 

Y.3 0,656 0,195 Valid 

Sumber: Data diolah (2020) 

Menurut Tabel 3.5, variabel loyalitas konsumen (Y) memiliki tiga 

pernyataan yang dibuat oleh peneliti dan dapat dilihat nilai R hitung (Corrected 

Item-Total Correlation) > R tabel sebesar 0,195. Maka dapat dinyatakan bahwa 

ketiga pernyataan tersebut valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2014) “uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang biasanya berupa kuesioner”. Uji reliabilitas lanjutan dari 
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uji validitas dikarenakan item yang diuji adalah item yang valid saja. Dalam 

penelitian ini dalam mengukur skala likert adalah cronbach’s alpha dimana dalam 

pengujiannya  hanya dilakukan terhadap item yang valid saja. 

Tabel 3.6  Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel  Alpha Cronbach Keterangan 

1 Kualitas produk (X1) 0,746 Reliabel 

2 Fasilitas (X2) 0,688 Reliabel 

3 Harga (X3) 0,752 Reliabel 

4 Loyalitas Konsumen (Y) 0,831 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 menunjukkan variabel 

kualitas produk nilai cronbach’s alpha sebesar 0,746  yang berarti bahwa seluruh 

pernyataan pada variabel kualitas produk sudah reliabel. Variabel fasilitas nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,688 yang berarti bahwa seluruh pernyataan di variabel 

fasilitas sudah reliabel. Variabel harga nilai cronbach’s alpha sebesar 0,752 yang 

berarti bahwa seluruh pernyataan di variabel harga sudah reliabel. Variabel loyalitas 

konsumen nilai cronbach’s alpha sebesar 0,831 yang berarti bahwa seluruh 

pernyataan di variabel loyalitas sudah reliabel. Berarti jawaban responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas  

“Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal” (Ghozali, 2016:160). Uji 

normalitas digunakan untuk menguji dalam model regresi apakah variabel residual 
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melakukan distribusi normal atau tidak, dengan menggunakan kolmogrov-smirnov 

test pada masing-masing variabelnya. Kriteria penelitian uji ini adalah jika hasil 

signifikan perhitungan data (sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan 

jika hasil signifikan perhitungan data (sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Priyatno (2014) “heteroskedastisitas adalah varian residual yang 

tidak sama dalam semua pengamatannya di dalam model regresi”. “Uji 

heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan 

di dalam model regresi di mana regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas” (Priyatno, 2010). Menurut Ghozali (2016:143) “beberapa 

asumsi pola heteroskedastisitas dapat digunakan dan salah satunya adalah dengan 

uji glejser”. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen 

dengan nilai absolut residual. Kriteria penelitian uji ini adalah jika hasil signifikansi 

< 0,05 maka ditolak (terjadi heteroskedastisitas), sedangkan jika hasil signifikansi 

> 0,05 maka diterima (tidak terjadi heteroskedastisitas).  

3. Uji Multikolinieritas 

Menurut priyatno (2014) “multikolinieritas adalah antar variabel 

independen dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau 

mendekati sempurna”. Jika terjadi korelasi atau bahkan mendekati sempurna antara 

variabel independen maka model regresi tersebut dapat dikatakan tidak baik. 

Penelitian ini menggunakan ketentuan dengan melihat nilai VIF pada model regresi. 

Ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini apabila nilai VIF < 10 maka 
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menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinieritas. 

4. Uji Linearitas 

Menurut Priyatno (2014) “uji linieritas dapat digunakan untuk mengetahui 

linieritas sebuah data, apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier (garis 

lurus) atau tidak”. Test of linearity dapat digunakan untuk melakukan uji linearitas. 

Kesimpulan variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear jika 

nilai sig, pada linearity < 0,05.  

 

3.5.5  Uji Regresi Linear Berganda 

Arikunto (2013:339) “analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah 

analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih 

variabel independen”.  

Rumus yang digunakan adalah 𝛾 =  𝛼 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑍 yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

 

                    𝛾 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3                            (3.1) 

 

Dimana:  

Y = Variabel Loyalitas 

b1 = Koefisien Regresi  

X1 = Variabel Kualitas Produk  

b2 = Koefisien Regresi  
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X2 = Variabel Fasilitas  

b3 = Koefisien Regresi  

X3 = Variabel Harga 

b0 = Konstanta  

 

3.5.5  Uji hipotesis 

1. Uji signifikansi (Uji F) 

Menurut Suryani dan Hendryadi (2015) “uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat”. “Dasar 

pengambilan keputusan dengan nilai signifikansi dari hasil uji F < 0,05, maka 

variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat” 

(Priyatno, 2014). 

2. Uji Koefisien regresi secara parsial (Uji T) 

Uji-t dilakukan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel 

terhadap variabel terkait. Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terkait jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. “Variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terkait jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima” 

(Priyatno, 2014). 

3. Uji Koefisien korelasi (R) dan uji Koefisiensi determinasi (R²) 

“Uji Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara kedua variabel atau lebih yang teliti, nilai koefisien apabila mendekati angka 

satu, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait semakin kuat” 

(Burhan, 2015). Uji Koefisiensi determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 
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sejauh mana pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terkait. 

“Jika nilai mendekati angka satu, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terkait semakin kuat” (Priyatno, 2014). 


