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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Deskripsi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:8), metode kuantitatif adalah sebagai berikut: 

“Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian  

Menurut Umar (2009:77) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen Aneka Karya Vera yang berjumlah 120 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 73). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik Purposive Sampling yang merupakan bagian dari metode Non-Probability 

Sampling, dimana sampel yang diambil berdasarkan kriteria – kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2009: 123). Kriteria pengambilan adalah 

konsumen Aneka Karya Vera berusia 18 – 60 tahun dan pernah melakukan 
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pembelian minimal 2 kali pada periode bulan Mei sampai dengan Agustus 2013. 

Sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut : 

n = 
21 Ne

N


 

Keterangan : 

n  : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Prosentase Tingkat Kesalahan sebesar 5 %, yaitu 0,05 

Sehingga dalam penelitian ini jumlah anggota sampel yang 

dibutuhkan sebanyak : 

n  = 
))05,0(120(1

120
2

 

 = 92,31 dibulatkan menjadi 93 sampel konsumen Aneka Karya 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dan sumber data yang 

digunakan adalah pengumpulan data primer lewat survei langsung berupa 

kuisioner.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah Kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) sebagai variabel bebas 

dan Kepuasan konsumen (Y) sebagai variabel terikat. 

Definisi operasional variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah : 

1.  Kualitas produk (X1), yaitu sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari barang 

dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang 

merupakan suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu 

produk (Kotler dan Armstrong, 2009:244). Pengukuran variabel kualitas 

produk pada penelitian ini mengacu pada dimensi kualitas produk yang 

dikemukakan oleh Qin dan Prybutok (2010:81), sehingga indikator yang 

digunakan terdiri dari : 

a. Produk yang dijual dalam keadaan baik  

b. Kemasan makanan atau minuman menarik 

c. Rasa makanan atau minuman yang enak 

d. Variasi makanan atau minuman banyak 

2. Kualitas layanan (X2), kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan 

(exellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan konsumen (Tjiptono dan Chandra, 2011:177). 

Pengukuran kualitas layanan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada teori servqual yang dikemukakan oleh Parasuraman, et al., dalam 

Tjiptono (2011:334), sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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a. Kehandalan (Reliability) 

b. Daya tanggap (Responsiveness) 

c. Jaminan (Assurance) 

d. Empati (Empathy) 

e. Bukti fisik (Tangibles) 

3. Kepuasan konsumen (Y), yaitu suatu tanggapan emosional yang dirasakan 

oleh konsumen pada evaluasi suatu produk yang dikonsumsi (Tjiptono, 

2009:349). Indikator kepuasan pelanggan yang digunakan dalam penelitian 

ini menurut mengacu pada penelitian Deng, Lu, Wei, dan Zhang (2010) 

yang terdiri dari: 

a. Puas terhadap variasi menu produk makanan atau minuman 

b. Puas terhadap rasa makanan atau minuman 

c. Puas terhadap jumlah porsi makanan atau minuman yang ditawarkan  

 

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas menunjukan seberapa baik instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konsep tertentu. Cara mengukurnya adalah dengan melihat korelasi 

antara skor tiap butir pertanyaan dengan menggunakan taraf sig. sebesar 5%. 

Sebuah pernyataan dianggap valid bila nilai sig. pearson correlation setiap butir 

pernyataan kurang dari 0,05 (Ghozali, 2009: 42). 
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk dapat memastikan bahwa kuesioner sebagai 

instrument penelitian memiliki konsistensi dalam pengukuran (Kuncoro 

2009:175). Variabel dikatakan reliable jika setiap pertanyaan memberikan nilai 

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

dan kemudian hasil dari Cronbach Alpha > Cronbach Alpha’s if item deleted. 

3.6.  Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat. 

Formulasi regresi berganda adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε (Sugiyono, 2010: 265) 

Dimana: 

Y   : Kepuasan konsumen 

α      : Konstanta 

β1, β2 : Koefisien regresi 

X1   : Kualitas produk 

X2   : Kualitas layanan 

ε  : Residual 

3.6.1. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Penelitian ini menggunakan uji F untuk menguji pengaruh secara simultan 

Kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) terhadap Kepuasan 

konsumen (Y). 
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Pengambilan keputusan: 

Apabila F sig < dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara 

simultan Kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen dan sebaliknya apabila F sig > 

dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara simultan tidak 

berpengaruh. 

b. Uji t 

Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji pengaruh secara parsial 

Kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) terhadap Kepuasan 

konsumen (Y). 

Pengambilan  keputusan,  apabila t sig < dari 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya secara parsial Kualitas produk (X1) dan kualitas 

layanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan 

pabila F sig > dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara 

parsial tidak berpengaruh. 

 

3.6.2. Koefisien Korelasi (R)  

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Dengan adanya hasil dari 

koefisien korelasi dapat diketahui erat tidaknya hubungan antara dua variabel 

bebas (X1 dan X2) dan variabel terikat (Y).  
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3.6.3. Koefisien Korelasi Parsial (r)  

Dengan adanya hasil dari koefisien korelasi dapat diketahui erat tidaknya 

hubungan antara salah satu variabel bebas (X1 atau X2) dengan variabel terikat 

(Y). Analisis koefisien parsial (r) digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya 

hubungan atau korelasi antar variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya.  

3.6.4.  Koefisien Determinasi (R
2
)  

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

3.6.5. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji variabel bebas dan terikat pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, untuk melihat apakah berdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Persamaan regresi dapat dikatakan baik 

apabila variabel bebas dan variabel terikatnya berdistribusi secara normal 

atau mendekati normal (Sunyoto, 2011:84). 

Salah satu cara mengecek kenormalitasan adalah dengan plot probabilitas 

normal. Uji normalitas akan dilengkapi dengan Kolmogorov – Smirnov 

test. Dengan menggunakan Kolmogorov – Smirnov test ini maka data 

akan normal bila angka probabilitas >0,05. 
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b. Multikolinearitas 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Batasan nilai maksimum VIF yang biasa digunakan untuk 

menjustifikasi adanya kolineritas adalah 10 (Imam Ghozali, 2011:105). 

Jika nilai VIF <10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model 

regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah ada korelasi antara 

kesalahan suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Hipotesisnya 

adalah: 

H0: Tidak ada autokorelasi 

H1: Ada autokorelasi 

Teknik pengujian yang digunakan adalah dengan metode Durbin Watson 

dengan perhitungan: 

Nilai Durbin – Watson  Keterangan  

<1,10 Ada Autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,52 – 2,46  Tidak ada Autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada Autokorelasi 

Tabel 3.1 Klasifikasi nilai Durbin – Watson 
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Sumber: Analisis Data Penelitian (Wijaya, 2010:55) 

d. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2009:129) pendeteksian adanya heterokedastisitas 

dengan menggunakan metode Glejser, adalah dengan melakukan regresi 

sederhana antara nilai absolute residuals dengan variabel independent. Jika 

nilai Probabilitas > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 




