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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan metode 

kuantitatif. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008:13). 

Penelitian ini akan menganalisis hubungan variabel independen (X) yang terdiri 

dari kualitas produk (X1), kualitas layanan (X2), dan harga (X3), terhadap variabel 

dependen (Y) yaitu kepuasan konsumen King Cookies.  

Data yang diolah pada penelitian ini, diperoleh dari hasil kuesioner yang 

disebar kepada sejumlah responden sampel penelitian. Responden pada penelitian 

ini adalah konsumen King Cookies yang membeli produk untuk diberikan kepada 

orang lain. 

B. Populasi dan Sampel

Menurut Kuncoro (2009:118), populasi adalah suatu kelompok elemen 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang 

menarik untuk dipelajari, atau menjadikannya suatu objek penelitian. Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh konsumen King Cookies yang melakukan 

pembelian produk periode tahun 2011-2012. Total populasi pada penelitian ini 

sebanyak 121 orang. 
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Menurut Koncoro (2009:118), sampel adalah suatu himpunan bagian 

(subject) dari unit populasi. Dalam teknik pengambilan sampel, ada dua metode 

yaitu metode probabilitas dan non-probabilitas. Non-probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 

2008:120). 

Kategori metode non-probabilitas yang akan digunakan oleh penulis 

adalah purposive sampling yaitu suatu jenis pengambilan sampel yang 

mengambil/ memilih sampel berdasarkan kriteria penilaian dan pertimbangan 

tertentu terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan 

maksud dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008:85 ; Kuncoro, 2009:139). Kriteria 

dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah konsumen King Cookies yang 

membeli produk untuk diberikan kepada orang lain.  

Untuk mengetahui jumlah sampel yang dapat mewakili dan 

menggambarkan populasi maka dalam penentuan sampel peneliti menggunakan 

rumus Slovin, yaitu: 

 

 
 

Dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang diteliti 

N 
n = 

        1 + N (e)2 
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Jumlah populasi penelitian ini sebesar 121 orang, dengan presentase kesalahan 

sebesar 5%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dari hasil perhitungan sampel dengan rumus Slovin di atas menunjukkan hasil 

sebanyak 93 orang. Jadi kuesioner yang harus disebar adalah sebanyak 93 

kuesioner. 

 

C. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

1. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah data interval yaitu data yang diukur 

dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui (Kuncoro, 

2009:145). Sumber data yang digunakan berasal dari kuesioner yang disebarkan 

kepada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Skala Likert berisi pernyataan yang sistemanis untuk menunjukkan 

sikap seorang responden terhadap pertanyaan yang diberikan (Prasetyo & Jannah, 

2011:110). Pertanyaan tersebut diberikan pilihan jawaban berjenjang mulai dari 

        121 

n = 

           1 + 121 (0.05)2 

      121 

 = 

        1 + 121 (0.0025) 

     121 

 = 

            1 + 0,1775 

 =   93 orang 
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tingkat terendah sampai tertinggi dalam bentuk nilai 1 sampai 5. Penelitian ini 

menggunakan scoring sebagai berikut : 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Cukup Setuju (CS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama, yang secara teknis penelitian disebut responden (Sarwono dan 

Martadiredja, 2008:154). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner yang disebarkan, diisi oleh responden yaitu konsumen 

produk King Cookies untuk diberikan kepada orang lain. Data sekunder adalah 

atau informasi yang diperoleh dari data internal perusahaan, riset kepustakaan, 

refrensi buku untuk melengkapi teori dan data-data dalam penelitian (Sarwono 

dan Martadiredja, 2008:155). 

 
2. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

1. Metode Kepustakaan  

Metode ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur, antara lain: 

jurnal, buku, dan sumber-sumber pengetahuan lain yang berisi berbagai 

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini 
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bertujuan agar diperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai hal yang sedang diteliti.  

2. Metode Kuesioner  

Metode kuesioner dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

responden yang berisi beberapa pertanyaan terkait dengan kualitas produk, 

layanan, harga dan kepuasan konsumen King Cookies. Menurut Sarwono 

(2008:157), keunggulan dari teknik kuesioner ini adalah peneliti dapat 

memperoleh informasi yang akurat dan langsung dari orang-orang yang dimintai 

informasi. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner menggunakan 

skala Likert. Setelah responden selesai mengisi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, kuesioner-kuesioner tersebut 

dikumpulkan kembali untuk kemudian mengolah jawaban yang ada menjadi 

data pengukuran. 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini, ada 2 jenis variabel yang akan digunakan oleh 

peneliti, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian antara lain, yaitu Kualitas Produk (X1), Kualitas 

Layanan (X2), dan Harga (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kepuasan Konsumen (Y).  

1. Kualitas Produk (X1) 

Kualitas produk diartikan sebagai kemampuan suatu produk dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan memuaskan baik secara fisik maupun 
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psikologis yang meliputi keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk 

bersangkutan (Kotler dan Amstrong 2008:11). Adapun indikator untuk variabel 

kualitas produk (Qin & Prybutok, 2010:81), adalah: 

a. Fresh (kesegaran) 

1. Kue kering yang dijual dalam keadaan baru  

2. Bau kue kering yang tidak apek 

b. Presentation (cara penyajian) 

1. Penataan kue kering dalam packaging rapi 

2. Kue kering yang disajikan tidak ada yang remuk atau patah-patah 

c. Well Cooked (dimasak/ dibuat dengan baik) 

1. Warna kue kering tidak gosong 

2. Bentuk kue kering seragam 

d. Variety of Food and Beverages (ragam makanan dan minuman) 

1. Variasi jenis kue kering beragam 

2. Variasi rasa kue kering beragam 

3. Variasi kuantitas kue kering beragam 

2. Kualitas Layanan (X2) 

Menurut Zeithaml et al. (2010:81) kualitas layanan adalah 

ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi 

konsumen. Adapun indikator untuk variabel kualitas layanan (Kotler, 2009:440), 

adalah: 

a. Reliability (Kehandalan) 

1. Kue kering selalu tersedia berdasarkan menu yang ada 
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2. Produk yang diterima sesuai dengan foto produk yang diberikan 

b. Responsiveness (Daya tanggap) 

1.  Tanggap dengan adanya komplain yang muncul dari konsumen 

2.  Memberikan bantuan untuk memilih jenis produk yang tepat sesuai 

dengan event konsumen 

c. Assurance (Jaminan) 

1.  Memberikan jaminan produk yang diantar sesuai dengan pesanan 

yang diminta 

2.  Memberikan jaminan produk yang dipesan diantar tepat waktu 

(sesuai perjanjian) 

3. Harga (X3) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:345), harga merupakan sejumlah 

uang yang dibayarkan untuk sebuah produk atau jasa untuk menggantikan nilai 

atau manfaat yang didapat konsumen ketika menggunakan produk atau 

jasa.Adapun indikator untuk variabel harga, adalah: (Kotler dan Amstrong, 

2008:348) 

a.  Internal 

1.  Harga sebanding dengan kualitas produk yang diberikan 

2.  Harga sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan 

b. Eksternal 

1.  Harga terjangkau (sesuai dengan daya beli konsumen) 

2.  Harga bersaing dengan kompetitor 
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4. Kepuasan Konsumen (Y) 

Wilkie dan Engel dalam buku Darmawan (2009:43), mendefinisikan 

kepuasan konsumen sebagai suatu tanggapan emosional dan suatu evaluasi 

konsumen terhadap pengalaman dalam mengkonsumsi suatu produk. Adapun 

indikator untuk variabel kepuasan konsumen (Zeithaml, 2009:105 ; Irawan, 

2009:84), adalah: 

a. Konsumen puas terhadap kualitas produk King Cookies 

b. Konsumen puas terhadap kualitas layanan King Cookies 

c. Konsumen puas terhadap harga produk King Cookies 

d. Konsumen melakukan pembelian kembali 

e. Konsumen merekomendasikan pada orang lain 

 

E. Validitas dan Reabilitas 

1. Validitas 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak 

valid, tidak bermanfaat bagi penelitian karena tidak mengukur atau melakukan 

yang seharusnya dilakukan (Kuncoro, 2009:172).  Uji validitas ini menggunakan 

tabel correlation pearson kemudian nilai skor dibandingkan dengan alpha 

sebesar 0,05. Bila nilai signifikansi koefisien korelasi Pearson lebih kecil dari 

derajat kesalahan yang ditoleransi (α = 0,05), pertanyaan tersebut dikatakan 

valid. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi koefisien korelasi Pearson lebih 
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besar dari derajat kesalahan yang ditoleransi (α = 0,05), pertanyaan tersebut 

dikatakan tidak valid (Kuncoro, 2009:173). 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan mengukur konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor / skala pengukuran. Uji reliabilitas berbeda dengan uji validitas karena 

yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan yang 

kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan (Kuncoro, 2009:175). Suatu alat 

ukur dikatakan reliabilitas apabila hasil pengukurannya relatif konsisten pada 

saat alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti yang sama atau oleh 

peneliti lainnya. 

Cara mengukur reliabilitas ini dengan menggunakan One Shot atau 

pengukuran sekali saja. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden, kemudian hasil skor diukur korelasinya dengan Cronbach 

Alpha (α). Perhitungan Cronbach Alpha (α) ini dilakukan dengan menghitung 

rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Variabel 

dikatakan reliabel jika setiap pertanyaan memberikan nilai Cronbach Alpha dan 

Cronbach Alpha’s if item deleted >0,60 (Sunyoto, 2009:68) dan kemudian hasil 

dari Cronbach Alpha > Cronbach Alpha’s if item deleted. 

 

F. Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda (Multiple Regression Analysis).Analisis Regresi Linier Berganda 
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adalah sebuah model analisis yang digunakan untuk melihat secara langsung 

pengaruh beberapa variabel terikat terhadap variabel bebas (Kuncoro, 2009:236).  

Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:  

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3+ ε 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Konsumen King Cookies 

α= Konstanta 

β1= Koefisien regresi X1  

β2 = Koefisien regresi X2  

β3 =Koefisien regresi X3  

x1 = Kualitas produk 

x2 = Kualitas Layanan  

x3 = Harga 

ε   = Error (kesalahan) 

1. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  

secara bersama-sama (serempak/ simultan) terhadap variabel dependen 

(Kuncoro, 2009:239). Menentukan Ho dan H1 (Sunyoto, 2009:16): 

Ho: β1 = β2 = β3 = 0  variabel bebas secara simultan tidak memberikan 

pengaruh terhadap konsumen 

H1: minimal ada satu βi ≠ 0 dimana i = 1,2,3  variabel bebas secara 

simultan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen 
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1) Menemukan level of significance (α) 

Nilai level of significance yang dipilih sebesar 0,05 

2) Pengambilan keputusan 

a) Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak  

menunjukkan kualitas produk, kualitas layanan dan harga secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

b) Jika nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima  

menunjukkan kualitas produk kualitas layanan dan harga secara 

simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

b. Uji Parsial (Uji t) 

 Menurut Kuncoro (2009 :238), uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh satu variabel bebas secara individual (parsial atau sendiri-sendiri) 

dalam menerangkan variasi variabel bebas. Menentukan hipotesis Ho dan H1 

(Sunyoto, 2009:13): 

Ho: βi = 0  variabel bebas secara parsial tidak memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen  

H1: βi ≠ 0  variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen  

1) Menemukan level of significance (α) 

Nilai level of significance yang dipilih sebesar 0,05 

2) Pengambilan keputusan 
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a) Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak  

menunjukkan variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen  

b) Jika nilai sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima  

menunjukkan variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen  

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

 Menurut Kuncoro (2009:240) kegunaan koefisien determinasi (R2) 

adalah untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Jika hasil R2 mendekati angka satu, maka variabel bebas memiliki 

pengaruh yang semakin kuat terhadap variabel terikat. Jika hasil R2 mendekati 

angka nol, maka pengaruh variabel bebas semakin lemah terhadap variabel 

terikat. Koefisien korelasi (R) memiliki harga -1 hingga +1. Harga -1 

menunjukkan hubungan sempurna terbalik antar variabel dependen dan 

independen. Harga +1 menunjukkan hubungan sempurna positif.  

d. Korelasi Parsial 

 Korelasi parsial bertujuan untuk mengukur hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai korelasi parsial yang semakin 

tinggi maka semakin besar juga pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Sunyoto, 2009:57). 
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2. Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu pengukuran yang bertujuan menguji 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam 

persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain. 

Dalam analisis regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas. Multikolinearitas  

menyebabkan timbulnya masalah-masalah seperti koefisien regresi 

yang bertanda positif dalam regresi sederhana bisa berubah negatif dalam 

regresi berganda atau sebaliknya, fluktuasi nilai estimasi koefisien regresi 

sangat besar, dan jika variabel-variabel independen terkorelasi satu sama lain 

variabel-variabel tersebut menjelaskan varian yang sama dalam mengestimasi 

variabel independen, jadi penambahan variabel independen tidak berpengaruh 

apa-apa. Multikolinearitas terkadang dapat dihilangkan dengan cara  

memperbanyak jumlah sampel (mengumpulkan lebih banyak data) dan 

melakukan transformasi terhadap hubungan fungsional, atau menghilangkan 

variabel independen yang memiliki kolinearitas yang tinggi. 

 Uji jenis ini diterapkan melalui besaran koefisien korelasi (r) dengan 

mencari nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Hipotesis untuk uji 

multikolinieritas adalah sebagai berikut:  

Ho : tidak terjadi multikolinieritas 

H1 : terjadi multikolinieritas 
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Jika nilai tolerance> 0,1 dan VIF < 10 maka Ho diterima, berarti tidak terjadi 

gejala multikolinieritas, begitu pula sebaliknya. (Sunyoto, 2009:79). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi linier berganda perlu juga diuji mengenai 

sama atau tidaknya varians dari residual dari observasi yang satu dengan yang 

lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi 

homokedastisitas, dan jika varians tidak sama atau berbeda disebut 

heterokedastisitas.  

Dalam persamaan regresi tidak boleh terjadi heterokedastisitas. 

Gangguan heteroskedastisitas dapat menyebabkan data menjadi bias dan 

menjadikan uji statistik tidak tepat serta interval sehingga keyakinan untuk 

estimasi parameter juga kurang tepat. Kita dapat mengonversi regresi dengan 

sistem kuadrat terkecil tertimbang (weighted least square) untuk menghilangkan 

gangguan heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi heterokedastisitas hasil output 

SPSS melalui scatterplot antara nilai prediksi (ZPRED) dan nilai residualnya 

(SRESID). Homokedastisitas terjadi jika scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SRESID menyebar diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sebaliknya jika hasil olahan 

data memiliki pola teratur, maka terjadi heterokedastisitas.  

 Untuk lebih memastikan ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan 

uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel 

bebas (x) dengan absolute residual. Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Ho : residual sama (homokedastisitas) 

H1 : residual tidak sama (heteroskedastisitas) 

Jika nilai sig pada uji t > 0,05 untuk semua variabel maka Ho diterima, berarti 

tidak terjadi heterokedastisitas (Sunyoto, 2009:83). 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk 

menguji dalam model regresi, mengenai apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel 

bebas dan data variabel terikat berdistribusi normal atau normal sama sekali. 

Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi 

normal, maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas sehingga uji 

statistik yang dilakukan tidak valid. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara 

normal probability plots dimana suatu data dikatakan berdistribusi normal jika 

garis data riil mengikuti garis diagonal (Sunyoto, 2009:84).  

 Selain itu, uji normalitas dapat juga menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dimana nilai sig harus > 0,05. Uji hipotesis untuk uji Kolmogorov 

Smirnov adalah sebagai berikut: (Sunyoto, 2009:85) 

Ho : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima, dengan kata lain residual berdistribusi 

normal. Asumsi regresi yaitu residual berdistribusi normal harus dipenuhi.  

d. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan menguji dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Problem autokolerasi timbul apabila terjadi 

korelasi, karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Jika terjadi autokorelasi dalam 

penelitian akan menyebabkan masalah pada koefisien-koefisien regresi ketika 

dilakukan uji hipotesis, dan interval kepercayaan tidak akan memberikan hasil 

tepat. Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : tidak ada autokorelasi 

H₁ : ada autokorelasi    

Tabel 3.1 Tabel Klasifikasi Nilai Durb in Watson 

Nilai Durbin 

Watson 

Keterangan 

 
< 1,10 

 

Ada autokorelasi 

 

1,10 - 1,54 

 

Tidak ada kesimpulan  

 

1,55 - 2,46 

 

Tidak ada autokorelasi 

 

2,47 - 2,90 

 

Tidak ada kesimpulan  

 

> 2,91 

 

Ada autokorelasi 

 

Sumber: Analisis data penelitian (Wijaya, 2009:122)  

Tabel 3.1 menunjukkan tabel klasifikasi nilai Durbin Watson yang berisi 

ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi. Jika nilainya di 

antara 1,55 dan 2,46 maka Ho diterima, dengan kata lain tidak terjadi 

autokorelasi. 


