
BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Desain penelitian menurut Tjiptono (2011)  ada dua, yaitu desain penelitian 

eksploratori dan kausal. Desain penelitian eksploratori ditujukan untuk memberikan 

wawasan, gagasan, dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi penulis. 

Desain penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan 

akibat dari beberapa variabel Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan konsumen i-Bag maka digunakan 

desain penelitian kausal. 

3.2 Sampel Penelitian 

Sugiyono (2008:389) mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari.Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen i-

Bag periode tahun 2012 sampai Juli 2013, yaitu sebanyak 150 orang. 

Sampel menurut Sugiyono (2009:389) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan sampel menggunakan random 

sampling.Jumlah sampel yang dapat menggambarkan dan mewakili populasi, dalam 

penentuan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

 

  

 n : ukuran sampel   N : ukuran populasi 

 e : persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  



       sampel yang masih dapat ditolerir 

Berdasarkan rumus Slovin maka didapatkan hasil sampel sebanyak 109 responden. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data ada 3 macam menurut Kuncoro 

(2009), diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Angket, merupakan daftar pernyataan yang menggunakan skala Likert yang akan 

dibagikan kepada konsumen i-Bag. 

2. Observasi, peneliti melakukan observasi dengan mengamati kondisi kompetitor untuk 

mengetahui harga kompetitor dengan membandingkan harga i-Bag. 

3. Wawancara, bertujuan untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam pengaruh 

kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan konsumen i-Bag. 

Dalam penelitian ini, ketiga metode di atas digunakan semuanya untuk mengumpulkan 

data. 

 

3.4 Definisi Operasional & Indikator Variabel Penelitian 

Penelitian ini ada tiga variabel yang akan dianalisis, yakni dua variabel bebas (X) 

dan satu variabel terikat (Y). Berikut ini adalah variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian: 

1.  Variabel Kualitas Layanan (X1) 

Kualitas layanan adalah persepsi konsumen terhadap aktivitas berbentuk 

bantuan yang diberikan i-Bag kepada konsumennya dalam memberikan segala 

yang menjadi harapan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Indikator 



kualitas layanan untuk variabel yang dinyatakan dalam angket adalah sebagai 

berikut: 

a) Reliability(X1.1) : kemampuan i-Bag untuk memenuhi janji pelayanan yang 

tepat waktu (akurat) ; b)  Responsiveness(X1.2) : keinginan i-Bag untuk 

membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat dan tepat ; c) 

Assurance(X1.3) : pelayanan yang diberikan i-Bag dijamin aman dan nyaman ; 

d) Empathy(X1.4) : kepedulian yang diberikan i-Bag kepada pelanggan ; e) 

Tangibles(X1.5) : wujud fisik i-Bag dalam fasilitas. 

2.  Variabel Harga (X2) 

Harga adalah persepsi konsumen terhadap sejumlah uang yang harus dibayar 

oleh konsumen i-Bag untuk mendapatkan sejumlah barang yang diinginkan 

oleh konsumen i-Bag. Indikator untuk variabel harga yang dinyatakan dalam 

angket ini adalah sebagai berikut: 

a) Keterjangkauan harga (X2.1) : keterjangkauan harga i-Bag ; b) Harga 

bersaing dengan kompetitor (X2.2) : harga i-Bag bersaing dengan kompetitor ; 

c) Harga sebanding dengan produk yang ditawarkan (X2.3) : harga i-Bag 

sebanding dengan produk yang ditawarkan i-Bag. 

3. Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Kepuasan konsumen merupakan suatu persepsi konsumen terhadap tanggapan 

emosional yang dirasakan oleh konsumen i-Bag pada evaluasi produk i-Bag 

yang dikonsumsi.Indikator untuk variabel kepuasan konsumen yang 

dinyatakan dalam angket adalah sebagai berikut: 



a) Kesesuaian antara layanan, harga dan produk i-Bag dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen (Y1.1) ; b) Melakukan pembelian kembalidi i-

Bag(Y1.2) ; c) Merekomendasikan i-Bag kepada orang lain (Y1.3) 

Variabel yang diajukan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert, 

(Sugiyono 2009:132-133).Responden diberikan kebebasan untuk memilih jawaban item 

kuesioner, dengan deskripsi angka 1-5 mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Validitas 

Menurut Kuncoro (2009:172), suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi (r) antara indikator dalam angket 

dengan total indikator dengan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar α = 5% atau 0,05. 

Jika  nilai signifikan yang diperoleh pada korelasi sebesar <0,05 maka indikator angket 

dianggap valid, sebaliknya bila nilai signifikan yang diperoleh pada korelasi >0,05 maka 

indikator angket dianggap tidak valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat ukur yang menunjuk pada konsistensi dan stabilitas nilai hasil 

skala pengukuran tertentu yang didapat dari alat ukur yang kita buat.Reliabilitas 

berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya (Soegoto, 2008:123).Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menguji indikator angket menggunakan Cronbach’s 

Alpha.Pada penelitian ini, pertanyaan atau indikator dikatakan reliabeljika Cronbach 



Alphalebih besar dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan atau nilai kritis (rule of 

thumb) sebesar 0,6 (Cooper dalam Indriani, 2012). 

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor tiap 

butir pernyataan dengan total skor atau disebut uji Pearson Correlation.Sedangkan uji 

reliabilitas diukur dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Kualitas Layanan 

Tabel 3.1 Uji Validitas Kualitas Layanan 

No Pearson 

Correlation 

Nilai Sig. 

(2-tailed) 

Kesimpulan 

X1.1 0,877 0,000 Valid 

X1.2 0,862 0,000 Valid 

X1.3 0,826 0,000 Valid 

X1.4 0,809 0,000 Valid 

X1.5 0,867 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran D 

Tabel 3.1 menunjukkan semua pernyataan memiliki nilai signifikan <0,05 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan dari variabel kualitas layanan 

dinyatakan valid. 

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas Kualitas Layanan 

No Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

X1.1 

0,902 

Reliabel 

X1.2 Reliabel 

X1.3 Reliabel 

X1.4 Reliabel 

X1.5 Reliabel 

Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat indikator variabel kualitas layanan dinyatakan 

reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,902 dan nilai 

Cronbach’s Alpha tersebut lebih besar dari 0,6. 



b) Harga 

Tabel 3.3 Uji Validitas Harga 

No Pearson 

Correlation 

Nilai Sig. 

(2-tailed) 

Kesimpulan 

X2.1 0,805 0,000 Valid 

X2.2 0,866 0,000 Valid 

X2.3 0,878 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran D 

Tabel 3.3 menunjukkan semua pernyataan memiliki nilai signifikan <0,05dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan dari variabel harga dinyatakan valid. 

  Tabel 3.4 Uji Reliabilitas Harga 

No Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

X2.1 

0,803 

Reliabel 

X2.2 Reliabel 

X2.3 Reliabel 

Sumber : Lampiran D 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa variabel hargadapat dikatakan reliabel karena 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,803 dan nilai tersebut lebih besar dari 

0,6. 

   

c) Kepuasan Konsumen 

Tabel 3.5 Uji Validitas Kepuasan Konsumen 

No Pearson 

Correlation 

Nilai Sig. 

(2-tailed) 

Kesimpulan 

Y.1 0,869 0,000 Valid 

Y.2 0,895 0,000 Valid 

Y.3 0,870 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran D 

Tabel 3.5 menunjukkan semua pernyataan memiliki nilai signifikan <0,05dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan dari variabel kepuasan konsumen 

dinyatakan valid. 

Tabel 3.6 Uji Reliablitas Kepuasan Konsumen 

No Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Y.1 

0,852 

Reliabel 

Y.2 Reliabel 

Y.3 Reliabel 



Sumber : Lampiran D 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat indikator variabel kepuasan konsumen 

dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,852 dan 

nilai Cronbach’s Alpha-nya lebih besar dari 0,6. 

3.6 Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Statistik 

Menurut Sugiyono (2009), statistik deskriptif adalah statistik yang  digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi.Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, dan pictogram. Dalam statistik deskriptif juga 

dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. 

 

2.Analisis Regresi Linier Berganda 

a) Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik yaitu 

metode regresi linier berganda yang dibantu dengan perangkat lunak SPSS.Tujuan 

utama regresi adalah mengestimasi fungsi regresi populasi (FRP) berdasarkan fungsi 

regresi sampel. Persamaan regresi sebagai berikut: 

 
Y : kepuasan pelanggan ; β2: koefisien harga ; α : konstanta ; X2 :variabel harga ; β1 : koefisien 

kualitas layanan ; ε : residual ; X1 : variabel kualitas layanan  

b) Uji Hipotesis 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

 



Terdapat dua uji hipotesis yang dilakukan, yaitu uji simultan (uji statistik F) dan uji 

individual (uji statistik T).Uji F dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2009:329).Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 

2009:238). 

c)    Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat.Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol 

dan satu.Variabel bebas dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel 

terikat apabila nilai R² mendekati nilai satu (Kuncoro, 2009:240). 

         d) Uji Asumsi Klasik  

Dalam melakukan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi 

klasik.Terdapat empat uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.Asumsi 

yang harus dipenuhi dalam analisis adalah residual berdistribusi normal dan tidak 

terdapat gejala multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi,.Jika terdapat 

keempat gejala tersebut, maka hasil analisis regresi tidak valid. 

a. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menganalisa regresi linier berganda yang terdiri 

atas dua atau lebih variabel bebas, dimana multikolinieritas ini akan mengukur tingkat 

kedekatan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi 

variabel kualitas layanan dan harga. Untuk melihat apakah terjadi multikolinieritas 

atau tidak digunakan VIF (variable influence factor).Akibat yang dihasilkan dari 



adanya gejala multikolinieritas adalah pengaruh masing-masing variabel bebas tidak 

dapat dideteksi atau sulit dibedakan, kesalahan standar estimasi cenderung meningkat 

dengan semakin bertambahnya variabel bebas.Jika nilai VIF lebih dari 10, maka 

dapat dikatakan terjadi multikolinieritas.Sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10, 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Uji heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas yaitu menguji sama atau tidaknya varians dari residual yang 

berasal dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Dapat dikatakan 

heterokedastisitas apabila residual tersebut memiliki varians yang tidak sama, namun 

dikatakan homokedastisitas apabila residual memiliki varians yang sama. 

Heterokedastisitas menggunakan uji Park dengan menciptakan variabel logaritma 

natural residual kuadrat dan diuji dengan melakukan regresi.Variabel dependennya 

adalah variabel logaritma natural residual kuadrat dan variabel independennya adalah 

kualitas layanan dan harga. Akibat adanya heterokedastisitas adalah penaksir 

(estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, kesalahan bakukoefisien regresi 

akan berpengaruh sehingga memberikan indikasi yang salah dan koefisien determinan 

memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar.Jika nilai signifikan pada uji 

heterokedastisitas lebih besar dari 0,05 untuk semua variabel maka dikatakan tidak 

ada heterokedastisitasnya. 

c. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, untuk melihat apakah berdistribusi normal atau 

tidak normal. Proses pengujian ini menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Akibat 



adanya normalitas adalah terkadang bisa terjadi kesalahan distribusi yang tidak 

simetris, hal ini disebabkan karena estimasi parameter yang didasarkan pada 

minimalisasi kesalahan kuadrat.Sehingga pengamatan yang ekstrim dapat 

berpengaruh pada estimasi parameter yang tidak proporsional. Selain itu, perhitungan 

interval kepercayaan dan berbagai uji signifikansi untuk suatu koefisien, didasarkan 

pada asumsi kesalahan distribusi normal, jika kesalahan distribusi secara signifikan 

tidak normal, maka kemungkinan interval kepercayaan terlalu besar atau terlalu 

sempit.Jika nilai signifikan pada uji normalitas lebih besar dari 0,05 maka dikatakan 

residual berdsitribusi normal. 

d. Uji autokorelasi 

Menurut Sunyoto (2011:91) persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki 

masalah autokorelasi.Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan 

uji Durbin-Watson (DW).Akibat dari adanya autokorelasi adalah interval konfidensi 

menjadi sangat lebar, signifikansi tidak kuat, dan pengujian uji F dan uji T tidak lagi 

sah.Untuk menguji autokorelasi didasarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 Ketentuan Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin-Watson Keterangan 

Jika nilai d, 1.5 < d < 2.5 Tidak ada autokorelasi 

Jika nilai d, 0 ≤ d ≤ 1.5 Autokorelasi positif 

Jika nilai d, 2.5 < d ≤ 4 Autokorelasi negatif 

Sumber : Ghozali (2011:110) 

 




