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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Dikatakan 

eksplanatori karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan instrumen dalam 

mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti yang lebih 

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2005:11). Pelaksanaan 

penelitian kuantitatif ini dilaksanakan untuk menjelaskan dan menguji hubungan 

antar variabel dan menguji teori dan generalisasi yang mempunyai nilai prediktif 

(untuk meramalkan suatu gejala). Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen 

(alat pengumpul data) yang menghasilkan data numerikal dan memerlukan adanya 

hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan 

berikutnya, seperti penentuan analisa dan formula statistik yang akan digunakan.  

Analisis data dapat dilakukan menggunakan teknik statistik untuk 

mereduksi dan mengelompokan data, menentukan hubungan, serta 

mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Kontrol, instrumen, dan analisis 

statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. 

Dengan demikian kesimpulan hasil uji hipotesis yang diperoleh melalui penelitian 

kuantitatif dapat diberlakukan secara umum. Maka dapat dikatakan bahwa 
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penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan antara pengembangan agrowisata (promosi, sarana prasarana) terhadap 

kualitas layanan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:117-118), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau objek itu. Sedangkan menurut Ridwan (2004:55), populasi adalah 

objek atau subyek di wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. Menentukan populasi adalah hal yang sangat 

penting sebelum melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

sampel nonprobability sampling atau sampel nonprobabilitas. Nonprobability 

Sampling menurut Sugiyono (2010:122) adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

pengunjung dari Kebun Teh Wonosari Lawang yang datang bermalam di Kebun 

Teh Wonosari secara berkala mulai bulan Januari-April 2011 yaitu sebanyak 1995 

orang. Akan tetapi, tidak semua populasi akan diteliti, melainkan akan diambil 

sebagian orang dari populasi untuk dijadikan sampel.  
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Menurut Sugiyono (2010:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi bessar, dan 

penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penulis dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Satwono, 2008:142): 

N 

                                      n = _______ 

               1+N(e)² 

Dimana: 

n = Jumlah sampel responden Kebun Teh Wonosari 

N = Populasi yaitu jumlah populasi wisatawan yang bermalam di Kebun Teh       

Wonosari 

e = Tingkat ketepatan (presisi) 

 

Dari rumus di atas, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 

    n =        N 

              1+N(e)² 

    n =         1995 

           1+1995(0,1)² 

       = 95 responden 

Hasil perhitungan sampel di atas menunjukkan sebanyak 95 responden 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan tingkat kesalahan sebesar 

10%. Penulis menggunakan kategori purposive sampling dalam penelitian ini. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengunjung Kebun Teh Wonosari pada bulan Mei 2011. 

2. Pengunjung Kebun Teh Wonosari yang bermalam minimal 1 malam. 

3. Satu orang pengunjung hanya boleh mengisi kuesioner satu kali saja. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Batasan 

3.3.1 Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Terdapat 95 kuesioner yang akan diberikan kepada 

konsumen. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mengikutsertakan pilihan 

“netral” didalamnya. Widhiarso (2010) mengemukakan tiga kemungkinan 

responden memilih alternatif tengah, yaitu responden tidak memiliki sikap atau 

pendapat, responden ingin memberikan penilaian secara seimbang, atau responden 

belum memberikan sikap atau pendapat yang jelas. Skala yang akan digunakan 

penulis berinteraksi satu sampai empat dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Contoh Tabel Skala Likert Tanpa Netral 

Pernyataan SS S TS STS 

……..     

Sumber : Sugiyono (2007) 
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 SS = Sangat setuju diberi skor 4 

 S = Setuju diberi skor 3 

 TS = Tidak setuju diberi skor 2 

 STS = Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

3.3.2 Operasional Variabel 

Menurut Hatch dan Faraday (1981) dalam Sugiyono (2010:60) 

mendefinisikan bahwa variabel merupakan atribut seseorang, atau objek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain. Variabel merupakan atribut seseorang, atau objek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau 

kegiatan tertentu. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai berikut: 

1. Tangible atau Bukti Fisik (X1) 

Dimensi dari kualitas layanan pada teori SERVQUAL yang pertama 

adalah tangible atau bukti fisik. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi 

(2006:182), tangible atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud 

adalah penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

dan keadaan lingkungan sekitarnya. Indikator yang akan digunakan pada 

variabel tangible adalah: 

a. Fasilitas Tea Walk Route di Kebun Teh Wonosari. 
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b. Gedung atau bangungan Pabrik PTPN XII. 

c. Kerapian staf dan karyawan Kebun Teh Wonosari. 

d. Adanya staf pada setiap fasilitas. 

2. Reliability atau Kehandalan (X2) 

Dimensi dari kualitas layanan pada teori SERVQUAL yang kedua adalah 

reliability atau kehandalan. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi 

(2006:182), reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat. Kinerja 

para staf harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu dan pelayanan yang adil kepada setiap pelanggan tanpa kesalahan. 

Indikator yang akan digunakan pada variabel reliability adalah: 

a. Pelayanan dengan ketepatan waktu. 

b. Pelayanan yang tepat dan yang dibutuhkan. 

c. Staf dapat ditemui saat jam kerja. 

3. Responsiveness atau Daya Tanggap (X3) 

Dimensi dari kualitas layanan pada teori SERVQUAL yang ketiga adalah 

responsiveness atau daya tanggap. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi 

(2006:182), responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Indikator yang akan 

digunakan pada variabel responsiveness atau daya tanggap adalah: 

a. Staf membantu dan memberikan informasi kepada pelanggan. 

b. Papan petunjuk arah dan informasi yang jelas. 
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4. Assurance atau Jaminan (X4) 

Dimensi dari kualitas layanan pada teori SERVQUAL yang keempat 

adalah assurance atau jaminan. Kotler (2001:617) mendefinisikan 

keyakinan atau assurance sebagai pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kesopansantunan karyawan dalam memberi pelayanan, ketrampilan 

dalam memberikan informasi, kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap perusahaan. Indikator 

yang akan digunakan pada variabel assurance atau jaminan adalah: 

a. Keramahan dan kesopanan para staf. 

b. Staf memiliki pengetahuan yang memadai. 

5. Empathy atau Empati (X5) 

Dimensi dari kualitas layanan pada teori SERVQUAL yang kelima adalah 

empathy atau empati. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:182), 

empathy atau empati yaitu perhatian dengan memberi sikap yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan seperti berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha perusahaan 

untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Indikator yang 

akan digunakan pada variabel empathy adalah: 

a. Staf selalu melayani dengan ramah dan sabar. 

b. Staf memahami kebutuhan pengunjung. 

6. Kepuasan Pelanggan (Y) 

Variabel Y pada penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

(2000:52), kepuasan adalah tingkat perasaan sesorang setelah 
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membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Indikator pada variabel ini adalah kepuasan para wisatawan 

terhadap kualitas layanan Kebun Teh Wonosari. 

 

3.4 Prosedur atau Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data interval, 

yaitu data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang sudah 

diketahui yaitu skala likert (Kuncoro, 2009:145). Dan juga data ordinal, yaitu data 

yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya 

karena dinyatakan dalam skala peringkat (Kuncoro, 2009:146). Sedangkan 

sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah primer dan 

sekunder. Berikut ini merupakan definisi dari data primer dan data sekunder 

menurut Sugiyono (2010:193-194): 

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. 

2. Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.   

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, data-data 

internal dan hasil interview dengan manajemen PTP Nusantara XII (Persero) dan 

pihak manajemen Kebun Teh Wonosari. Sedangkan data sekunder yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dan penelitian terdahulu. 

Data primer akan digunakan sebagai data utama dari penelitian ini, sedangkan 

data sekunder akan dijadikan data penunjang dalam penelitian ini. 

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Cara-cara 

tersebut antara lain dengan menggunakan wawancara, kuesioner (angket) dan 

observasi. Penelitian ini menggunakan ketiga hal yang telah disebutkan 

sebelumnya sebagai alat pengumpulan data, antara lain: 

1.  Wawancara tidak terstruktur dengan pihak manajemen. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana penulis tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono, 2010:197). 

2.  Kuesioner yang disusun secara terstruktur.  

3. Observasi tidak terstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan bebas, 

mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis kemudian dibuat 

kesimpulan (Sugiyono, 2010:205). 

Pada penelitian ini, kuesioner akan dibagi secara langsung kepada 

pengunjung Kebun Teh Wonosari pada pertengahan bulan Mei 2011. Kuesioner 

akan dibagikan kepada para pengunjung Kebun Teh Wonosari yang bermalam. 
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Pembagian kuesioner akan dibagikan oleh penulis secara langsung dengan dibantu 

oleh petugas dari Kebun Teh Wonosari.  

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji validitas atau ketepatan sebuah alat 

ukur (kuesioner). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010:173). 

Ketepatan uji dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor variabel 

dengan jumlah skor variabel. Apabila variabel memiliki hubungan yang signifikan 

dengan totalnya, maka variabel tersebut dikatakan valid. Sedangkan apabila salah 

satu variabel tidak mempunyai hubungan dengan totalnya, maka variabel tersebut 

dikatakan tidak valid, maka harus dikeluarkan dari item pertanyaan kuesioner. 

Salah satu jenis korelasi yang paling populer adalah koefisien korelasi 

Pearson menurut Malhotra (2005), Instrumen yang ada pada kuesioner dikatakan 

reliabel jika alpha cronbach nya berada di atas 0,60 atau bisa juga 

membandingkannya dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka 

hasilnya valid. Sedangkan uji reliabilitas berguna untuk menunjukkan seberapa 

jauh sebuah alat uji dapat memberikan informasi yang tetap atau konsisten apabila 

digunakan secara berulang. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan 

tingkat konsistensi. Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah di atas 0,7 (cukup 

baik), di atas 0,8 (baik) (Sugiyono, 2007). 
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3.6 Analisis Data 

3.6.1 Regresi Linear Berganda 

Regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan 

hubungan matematis antara variabel output atau dependen Y dengan satu atau 

beberapa variabel input atau independen X (Algifari, 2009:18). Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat 

(dependen) maka digunakan Regresi Linier Berganda. Variabel bebasnya adalah 

tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy dan variabel 

terikatnya adalah kepuasan pelanggan. Hubungan fungsional variabel bebas dan 

terikat tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matematis yaitu sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

 Dimana : 

 Y   = Loyalitas Pelanggan 

 X1  = Tangible 

 X2  = Reliability 

 X3  = Assurance 

 X4  = Responsiveness 

 X5  = Empathy 

α  = Intersep 

e  = Error 

β1,…β5 = Koefisien Regresi 
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Asumsi mendasar dalam analisa regresi adalah : 

a. Residu mengikuti fungsi distribusi normal. 

b. Varians residu konstan untuk setiap data pengamatan (homoskedastisitas). 

c. Tidak terdapat autokorelasi antara residu untuk setiap data pengamatan. 

d. Tidak terdapat problem multikolinieritas antara variabel independen. 

e. Residu didefinisikan sebagai sisa atau perbedaan hasil antara nilai data 

pengamatan variabel dependen terhadap nilai variabel dependen hasil 

prediksi. 

 

3.6.2 Uji Kebenaran Hipotesis 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, harus melalui beberapa uji 

kebenaran, antara lain: 

a. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

normalitas, gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala 

autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak 

bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased 

estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat 

multikolinearitas dan gejala autokorelasi (Sudrajat, 2007:164). 

i. Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan untuk melihat 
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normalitas yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

(Santoso, 2007:154). Uji Normalitas dapat dilihat dari hasil 

signifikannya diatas 0,05 maka berarti nilai residualnya terdistribusi 

secara normal. 

ii. Uji Heteroskedastisitas: 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat variansi pada 

kesalahan (error) bersifat konsisten atau tidak. Uji yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya heteroskedastisistas yaitu dengan 

menggunakan uji Spearman rho’s (Sofyan, 2008:19). Uji 

heteroskedastisitas dilihat dari nilai Spearman’s rho dan pola dari 

Sketterplot. Pola Sketterplot yang ada dalam penelitian bersifat 

menyebar secara acak, dan tidak berbentuk pola dan dapat diartikan 

bahwa tidak heteroskedastisitas. Sedangkan untuk Spearman’s rho 

terdapat nilai unstandardized residual nya diatas 0,05. Berdasarkan 

kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa varian kesalahan 

antar variabel bebas adalah sama dan tidak memiliki korelasi dengan 

residual. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

iii. Uji Multikolinearitas: 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat 
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nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance lebih tinggi 

daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 makan dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2006:206). 

iv. Uji Autokolrelasi: 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

korelasi pada runtut waktu. Dengan kata lain, analisis regresi 

merupakan analisis untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

terikat, sehingga tidak boleh ada korelasi antara kesalahan (error) 

dekarang dan kesalahan (error) sebelumnya. Uji yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (Gujarati, 2006:113). Autokorelasi dilihat dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan 

a = 5%. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi 

autokorelasi (Santoso, 2009:219).  

b. Koefisien Korelasi R dan Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien korelasi (R) menunjukkan tingkat keeratan hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikat. Koefisien determinasi (R²) merupakan hasil 

pengkuadratan koefisien korelasi. Determinasi simultan menunjukkan 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen 
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(Algifari, 2009:72). Apabila hasil perhitungan F hitung lebih kecil dari F 

tabel maka hipotesa nol (Ho) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi tidak mampu menjelaskan variabel 

terikat. Sebaliknya apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho 

ditolak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari 

model regresi linear berganda mampu menjelaskan variabel terikat. Lalu 

untuk mencari besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat dicari dengan menghitung koefisien determinasi secara stimultan 

(R²).  

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test) 

Algifari (2009:18) mengatakan bahwa uji t ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y). Uji parsial dengan uji t, yaitu uji untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel terikat. Variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai siginifikan (sig.) berada 

dibawah 0,05. Apabila t hitung lebis besar dari t tabel, maka Ho ditolak, 

dengan demikian variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau 

dengan kata lain tidak berpengaruh antara dua variabel yang diuji.  

 

 

  


