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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Matahari Department Store 

Kudus dan mengambil obyek penelitian pada konsumen yang melakukan 

pembelian di PT. Matahari Department Store Kudus.  

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan deskriptif 

statistik yaitu mencoba untuk menggambarkan pengaruh kualitas produk, 

kualitas pelayanan dan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan dengan 

menggunakan analisis statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui 

kuesioner yang diberikan kepada konsumen yang telah ditentukan menjadi 

sampel penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi. 

 

3.2. Variabel Penelitian  

3.2.1. Kualitas Produk (X1)  

Kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat produk 

bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen 

dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan. 

Indikator kualitas produk terdiri dari: 

1. Kualitas bahan adalah kualitas produk yang dijual 

2. Kualitas daya tahan adalah keawetan produk 
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3. Kualitas mutu adalah kualitas mutu produk yang dijual 

4. Kualitas keamanan adalah keamanan dalam pemakaian 

3.2.2. Kualitas Pelayanan (X2)  

Kualitas pelayanan merupakan pemenuhan dari harapan 

konsumen atau kebutuhan konsumen yang membandingkan antara 

hasil dengan harapan dan menentukan apakah konsumen sudah 

menerima layanan yang berkualitas. Indikator kualitas pelayanan 

terdiri dari: 

1. Bukti fisik adalah  penampilan fasilitas fisik, dan peralatan 

2. Keandalan adalah kemampuan karyawan dalam pelayanan 

3. Daya tanggap adalah ketanggapan karyawan terhadap 

keluhan konsumen 

4. Jaminan adalah kemampuan karyawan untuk menimbulkan 

kepercayaan konsumen 

5. Empati adalah kepedulian karyawan terhadap konsumen 

3.2.3. Nilai Pelanggan (X3)  

Nilai pelanggan adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan 

atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-

alternatif lain yang dipikirkan. Indikator nilai pelanggan terdiri dari: 

1. Hemat waktu 

2. Hemat biaya 
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3. Hemat usaha 

4. Hemat energi  

3.2.4. Kepuasan pelanggan (Y) 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Indikator kepuasan 

pelanggan terdiri dari: 

1. Merasa senang selama setelah melakukan pembelian  

2. Selalu melakukan pembelian ulang 

3. Pilihan berbelanja yang tepat 

4. Merekomendasikan  

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua 

yaitu berikut ini. 

3.3.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 

sejumlah responden yang berkunjung serta wawancara yang dilakukan 

dengan pihak perusahaan. 
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3.3.2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek peelitian, seperti catatan-catatan atau 

dokumen serta brosur-brosur yang dikeluarkan PT. Matahari 

Department Store Kudus. 

 

3.4. Populasi  

Setiap mengadakan penelitian terlebih dahulu menentukan obyek apa 

yang akan diteliti dan siap menjadi populasi dan sampelnya. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain (Sugiyono: 

2004:72). Populasi dalam penelitian adalah pelanggan PT. Matahari 

Department Store Kudus yang memiliki Matahari Membership Cards 

(MMC). Berdasarkan data pada PT. Matahari Department Store Kudus 

jumlah pelanggan pada bulan Desember 2011 yang memiliki Matahari 

Membership Cards (MMC) adalah 13.000 pelanggan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut ini.  

n =  

 
1)(d N

N
2 +
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1)%10( 3.0001

000.13
2 +

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d : Tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang (10%) 

Maka sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

 

n  =  

= 99,24 (dibulatkan 100) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan maka jumlah sampel yang akan 

digunakan adalah sekitar 100 responden. Sampel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode quota sampling yaitu teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 

jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2004: 77). Jadi sampel yang 

digunakan adalah pelanggan yang mempunyai Matahari Membership Cards 

(MMC) yang melakukan pembelian pada waktu penelitian. 

 

3.5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara berikut ini. 

3.5.1. Wawancara 

Dilakukan dengan pihak konsumen yang berkunjung dan pihak 

perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan 

akurat. 
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3.5.2. Kuesioner 

Memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti kepada responden. 

3.5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen, arsip, 

catatan, brosur PT. Matahari Department Store Kudus.  

 

3.6. Pengolahan Data 

3.6.1. Skoring 

Skoring yaitu kegiatan yang berupa pemberian kode-kode atau 

nilai yang berupa angka jawaban pertanyaan untuk memperoleh data 

kuantitatif yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. Skala yang 

digunakan adalah skala likert 5 (Sugiyono: 2004:54). 

Sangat setuju = 5 

Setuju = 4 

Netral = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak setuju = 1 

3.6.2. Editing 

Editing yaitu mengoreksi terhadap kemungkinan terjadinya 

kesalahan-kesalahan terhadap data. 
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3.6.3. Tabulating  

Tabulating yaitu menyusun tabel dari data yang sudah 

dikumpulkan. 

 

3.7. Uji Instrumen 

3.7.1. Uji Validitas 

Validitas merupakan sifat yang menunjukkan adanya 

kemampuan suatu instrumen atau alat ukur untuk dapat 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok sasaran penelitian. 

Untuk menghitung validitas sebaiknya data dalam uji validitas 

ini menggunakan korelasi product moment dengan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara r hitung 

dengan r tabel yaitu apabila r hitung lebih besar dari r tabel berarti 

data yang diuji tersebut valid. Sebaliknya r hitung lebih kecil dari r 

tabel berarti data yang diuji tersebut tidak valid. 

 

3.7.2. Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai arti sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya apabila dilakukan pengukuran berulang-

ulang akan memberikan hasil yang relatif sama. Dapat dikatakan 

bahwa analisis reliabilitas merupakan analisis tingkat kehandalan dari 

suatu alat ukur dalam mengukur suatu gejala (Saifudin Azwar, 
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2003:73). Analisis reliabilitas dihitung dengan bantuan program SPPS 

(Statistical Product And Service Solution). 

Bila dari perhitungan diperoleh r yang lebih besar 

dibandingkan dengan r tabel, maka kuesioner sebagai alat pengukuran 

dalam penelitian ini telah reliabel. 

 

3.8. Analisis Data 

3.8.1. Analisis deskriptif 

Analisis dekriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku.  

3.8.2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif sering disebut dengan analisis statistik, 

dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah 

diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori. Analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi dengan bantuan program SPSS. 

Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah regresi baik regresi secara parsial maupun berganda. Model 

matematisnya adalah sebagai berikut ini. 

Y =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
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Keterangan : 

Y =  Kepuasan pelanggan (variabel terikat) 

a =  konstanta 

b1 , b2 , b3 =   koefisien regresi 

X1 =  kualitas produk 

X2 =  kualitas pelayanan 

X3 =  nilai pelanggan 

Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independen) 

dapat menggunakan unstandardized coefficient  maupun standardized 

coefficient (Ghozali, 2005: 87). 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian regresi parsial; 

analisis regresi berganda; mengontrol nilai adjusted R square.  

1) Uji Regresi Parsial  

Uji regresi parsial menggunakan uji distribusi t (uji t) untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel yang lain 

adalah konstan dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut 

ini (Dajan, 2000: 336). 

Hipotesis Nihil (Ho): ßi = 0, tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha): ß 

> 0, ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 



34 

 

Menentukan nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 95% atau α 

= 5% melalui uji satu sisi dan degree of freedom (df) =n-k-1, 

sedangkan nilai t hitung dapat dilihat pada print out SPSS. 

Menentukan kesimpulan pengujian dengan cara 

membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung lebih 

besar dari t tabel maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima atau sebaliknya. 

2) Uji Regresi Berganda (Uji Anova) 

Menurut Dajan (2000: 337) menyatakan bahwa uji Anova 

digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara 

simultan/berganda terhadap variabel dependen dengan langkah-

langkah pengujian sebagai  berikut ini. 

Ho: β1, β2, β3= 0, tidak ada pengaruh dari seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Ha: β1, β2, β3 > 0, ada 

pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Menentukan F tabel dengan α = 5% dan df = k; n-k, sedangkan 

F hitung diketahui dari print out SPSS tampilan Anova. 

Menentukan kesimpulan pengujian dengan cara 

membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Bila F hitung lebih 

besar dari F tabel berarti hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima atau sebaliknya. 
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3) Nilai Adjusted R Square 

Nilai adjusted R square digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel independen secara simultan/berganda 

dapat mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan nilai adjusted 

R square ini dapat diketahui besarnya pengaruh variabel lain di luar 

model regresi. 


