
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 37 orang konsumen Reptile Mart 

yang terdata pernah melakukan pembelian untuk reptil peliharaan dan produk 

penunjang reptil peliharaan serta tergolong dalam pola business to consumer. 

Melalui populasi tersebut kemudian akan ditentukan sampel penelitian. Teknik 

penentuan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2011:85), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini terdapat 37orang yang menjadi sampel penelitian. 

 
Tabel 3.1 Rincian Sampel Penelitian 

Jumlah Pembelian Jumlah Konsumen yang Pernah Melakukan Pembelian Reptil 
Peliharaan dan Produk Penunjang Reptil Peliharaan 

2 kali 14 orang 
3 kali 13 orang 

Lebih dari 3 kali 10 orang 
TOTAL 37orang 

Sumber: Data Internal Reptile Mart 
 
3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data primer didalam penelitian ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban 

responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada para responden terkait. 

Pengukuran variabel dengan kuesioner didukung oleh skala Likert dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

  



Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1 Setuju (S): diberi skor 4 

Tidak Setuju (TS): diberi skor 2  Sangat Setuju (SS): diberi skor 5 

Cukup Setuju (CS): diberi skor 3 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengambilannya dilakukan dengan cara 

membaca dan mengambil data maupun informasi dari referensi-referensi yang ada 

kaitannya dengan variabel penelitian. 

 
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Tabel 3.2 Variabel dan Indikator 

VARIABEL INDIKATOR 

Kualitas Layanan 
(Variabel bebas/X1) 

 
Adalah sesuatu yang dipersepsikan 
konsumen, dimana konsumen akan 

menilaiproduk, layanan, manusia, proses, 
dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan konsumen. 

Didasarkan pada pandangan Malik, et al. (2012:125) dan Tjiptono dan Chandra 
(2011:198): 
1. Perusahaan mampu menyediakan produk reptil yang sehat (reliability). 
2. Perusahaan mampu menyediakan produk perawatan reptil yang tidak rusak 

atau mampu berfungsi baik (reliability). 
3. Perusahaan segera melakukan pengiriman reptil yang dibeli konsumen dalam 

jangka waktu yang telah dijanjikan (responsiveness). 
4. Perusahaan mampu menaggapi permintaan atau pertanyaan konsumen terkait 

reptil atau produk perawatan reptil dengan cepat (responsiveness). 
5. Perusahaan mampu menyediakan reptil yang asli(sesuai jenisnya) untuk 

konsumen (assurance). 
6. Perusahaan bersikap ramah saat melayani konsumen (empathy). 
7. Reptil yang disediakan perusahaan ditempatkan dalam kandang yang 

memenuhi standar (tangibles). 
8. Produk perawatan reptil yang disediakan perusahaan dikemas dengan baik 

(rapi, bersih, tersegel) (tangibles). 

Kualitas Produk 
(Variabel bebas/X2) 

 
Adalah kemampuan suatu produk untuk 

memperagakan fungsinya kepada 
konsumen guna memuaskan suatu 

kebutuhan atau keinginan yang dimiliki 
konsumen. 

Didasarkan pada pandangan Saidani dan Arifin (2012:5) 
1. Reptil yang disediakan perusahaan memang dapat dipelihara sebagai binatang 

peliharaan. (performances). 
2. Produk reptil yang disediakan perusahaan memiliki waktu hidup yang 

panjang (durability). 
3. Produk perawatan reptil yang disediakan perusahaan tidak memperlihatkan 

cacat (conformance to specifications). 
4. Produk reptil yang disediakan perusahaan memang memiliki keunikan 

(features). 
5. Produk perawatan reptil yang disediakan perusahaan memiliki fungsi yang 

beragam (features). 
6. Reptil yang disediakan perusahaan sejak awal berada dalam kondisi yang 

sehat (reliability). 
7. Produk perawatan reptil yang disediakan perusahaan tidak mudah rusak 

(reliability). 
8. Reptil yang disediakan perusahaan memiliki penampilan yang menarik 

(aesthetics). 
9. Produk perawatan reptil yang disediakan perusahaan memiliki bentuk yang 

menarik (aesthetics). 
10. Secara menyeluruh, produk reptil atau produk perawatan reptil yang 

disediakan perusahaan sudah optimal. (perceived quality). 
   



Lanjutan Tabel 
Kepuasan Konsumen 

(Variabel terikat/Y) 
 

adalah evaluasi konsumen terhadap suatu 
produk atau jasa, dimana produk atau jasa 

tersebut ternyata dapat memenuhi 
kebutuhan dan harapan konsumen setelah 

produk atau jasa tersebut dikonsumsi. 

Didasarkan pada pandangan Saidani dan Arifin (2012:6): 
1. Konsumen puas dengan produk yang disediakan perusahaan (attributes 

related to product). 
2. Konsumen puas dengan layanan yang dilakukan perusahaan (attributes 

related to service). 
3. Konsumen mau melakukan pembelian berulang (attributes related to 

purchase). 
4. Konsumen mau melakukan rekomendasi kepada pihak lain perusahaan 

(attributes related to purchase). 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 
 
3.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian 

terhadap validitas item pernyataan kuesioner, dapat dilakukan dengan meninjau 

nilai sig.Pearson correlationdibandingkan dengan tingkat signifikansi. Apabila 

nilai sig. ≤0,05 maka item pernyataan pada kuesioner dikatakan valid. 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan dijalankan untuk mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan (konsisten). Pengujian reliabilitas terhadap 

seluruh item pernyataan dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach 

Alpha (α) sebab metode ini merupakan metode standar yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas serta mampu memberikan hasil yang terukur dengan angka, 

sehingga hasil pengujian dapat lebih akurat. Kriteria yang digunakan adalah jika 

koefisien Cronbach Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6), maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

dinyatakan reliabel. 

 
3.5. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah suatu metode untuk 



mempelajari suatu kejadian yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =  β0 + β1X1 +  β2X2+ � 
 
Keterangan: 
Y : Variabel kepuasan konsumen  
X1 : Variabel kualitas layanan  
β1 : Koefisien regresi variabel kualitas layanan 
X2 : Variabel kualitas produk  
β 2 : Koefisien regresi variabel kualitas produk 
β0 : Konstanta 
� : Residual (variabel bebas lain selain yang ada di dalam penelitian ini) 
 
3.5.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Riduwan dan Sunarto (2011:340) mengemukakan bahwa uji signifikansi 

simultan dijalankan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap varibel terikat. Riduwan dan Sunarto 

(2011:340) mengemukakan bahwa jika nilai sig hitung F ≤ 0,05, maka artinya 

variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap varibel 

terikat. 

 
3.5.2. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Riduwan dan Sunarto (2011:340) menjelaskan bahwa uji t dilakukan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai sig 

t hitung ≤ 0,05, menunjukkan bahwa variabel bebas (kualitas layanan, kualitas 

produk) secara individual atau parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (kepuasan konsumen). 

 
  



3.5.3. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:342), koefisien korelasi digunakan 

untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang diteliti 

terhadap variabel terikat. Nilai R berada pada rentan nol (0) dan satu (1). Nilai 

koefisien korelasi atau R yang mendekati (1), berarti hubungan linier variabel 

bebas yang diteliti terhadap variabel terikat semakin besar. 

 

3.5.4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:342), uji koefisien determinasi 

berfungsi untuk menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan 

keberadaan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang nol 

(0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi atau R2 yang mendekati nol (0) berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat amat 

terbatas, sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi atau R2 yang mendekati 

satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan 

variabel terikat semakin kuat. 

 
3.5.5. Uji Asumsi Klasik 

3.5.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada saat melakukan uji 

multikolinieritas, peneliti dapat menggunakan kriteria yaitu apabila uji VIF 

(Variance Inflation Factor) nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah 

multikolinieritas. 



 
3.5.5.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pelaksanaan uji heterokedastisitas dapat menggunakan uji 

Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji Glejser) >tingkat 

signifikansi (0,05), maka artinya varian residual sama (homokedastisitas) atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

 
3.5.5.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang 

sebelumnya. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan 

pengujian Durbin Watson (DW). Kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.3 Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW  Kategori 
< dL Terjadi autokorelasi 

dL – dU Tidak ada kesimpulan 
dU – (4-dU) Tidak ada autokorelasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 
>(4-dL) Terjadi autokorelasi. 

Sumber: Sudarmanto (2013:271) 
 

3.5.5.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Pelaksanaan uji normalitasdapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai signifikansi > 

tingkat signifikansi (0,05), artinya  residual berdistribusi normal. 



 
3.5.5.5. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk melakukan uji linearitas, 

peneliti dapat menggunakan test of linearity. Kriteria yang berlaku, jika nilai sig. 

pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan 

variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

 


