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BAB III 

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (Explanatory 

Research) dengan pendekatan kualitatif kuantitatif. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan analisis 

diskriminan. Regresi linier berganda merupakan metode digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen (Santoso, 2013).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

kuantitatif. Data kualitatif kuantitatif merupakan teknik analisis data kualitatif 

yang di kuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. Analisis data kuantitatif 

merupakan analisis yang digunakan melalui suatu pengukuran yang berupa angka-

angka dengan menggunakan metode statistik (Santoso, 2013). Data kuantitatif  

biasanya lebih mudah untuk di analisis dengan metode statistik dibandingkan data 

kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat 

dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik 

(Musanto, 2004).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari konsumen melalui pengisian kuesioner atau 

daftar pertanyaan berupa tanggapan responden tentang kepuasan, kepercayaan, 

persepsi kualitas, dan loyalitas. Menurut Malhotra (dalam Soebijanto et al., 2013) 
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menjelaskan bahwa data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara 

langsung dari responden. 

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang sedang mengkonsumsi 

produk saus sambal dan tomat. Cara pemilihan daerah atau tempat dalam 

penelitian ini menggunakan pruposive sampling. Daerah penelitian yang 

ditentukan yaitu daerah Kabupaten Kediri. Alasan di Kabupaten Kediri karena 

bidang pertanian merupakan pendapatan utama di Kabupaten Kediri. Masyarakat 

Kabupaten Kediri juga sangat beragam, sehingga sampel yang diambil lebih 

umum. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilty 

sampling, karena populasi tidak teridentifikasi secara jelas atau tidak semua orang 

dijadikan informan (Soebijanto et al., 2013). Penelitian ini diasumsikan bahwa 

jumlah populasi sangat besar dan jumlahnya belum bisa diketahui secara pasti. 

Jenis non probability sampling yang diambil adalah accidental sampling. 

Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Accidental sampling 

merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara kebetulan kerena 

peneliti memang sengaja memilih sampel kepada siapa saja (secara kebetulan) 

yang ditemui pada tempat, waktu, dan cara yang telah ditentukan. Sampel dalam 

penelitian ini diambil sebanyak 100 responden, dengan pertimbangan bahwa 

jumlah tersebut diharapkan sudah dapat mewakili sebagai sampel penelitian. 

Rincian dari 100 responden ini terdiri atas 50 responden saus sambal dan 50 

responden saus tomat. Tempat penelitian ini berada di rumah makan atau warung. 



25

Alasannya, karena warung atau rumah makan merupakan tempat kebanyakan 

orang untuk makan, termasuk mengkonsumsi saus. Waktu dalam penelitian ini 

yaitu setiap pagi pkl. 08.00 – 10.00 wib dan malam pkl. 18.00 – 21.00 wib. 

Alasannya, karena waktu pagi dan malam hari adalah waktu yang paling 

pengunjung warung atau rumah makan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini merupakan tahap awal penelitian 

dengan melakukan pencatatan dan pengamatan langsung ke wilayah penelitian. 

Praktiknya yaitu dengan mencatat hal-hal yang berkaitan variabel penelitian serta 

informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

b.  Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan mencari data mengenai 

hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian. Mendokumentasikan tentang 

responden yang diminta untuk mengisi kuesioner. Dokumentasi sangat diperlukan 

sebagai penguat dalam penelitian ini.

c.  Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang bertujuan sebagai alat bantu 

untuk mengumpulkan data variabel penelitian, yaitu dengan cara menyebarkan 

serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner 

disusun bedasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.  Responden diminta 

untuk mengisi kuisioner, sehingga data yang dikumpulkan menjadi akurat.
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3.5. Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi menjadi tiga variabel 

independen dan satu variabel dependen. Adapun indikator dalam pengukuran 

variabel sebagai berikut:

1) Kepuasan Pelanggan (X1)

a. Konfirmasi harapan

b. Bentuk produk

c. Minat pembelian ulang

2) Kepercayaan Pelanggan (X2) 

a. Integritas (integrity) 

b. Kebaikan hati (benevolence)

c. Kemampuan (ability)

3) Persepsi Kualitas Pelanggan (X3) 

a. Keistimewaan (Features)

b. Kesesuaian (Conformance)

c. Estetika

4) Loyalitas Pelanggan (Y)

a. Tidak mudah berpindah  ke produk lain

b. Pembelian yang konsisten 

c. Merekomendasikan kepada orang lain

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

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulanya. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat 

diklasifikasikan menjadi :
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1. Variabel independen : yaitu variabel yang menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel lain.

2. Variabel dependen : yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi 

oleh variabel independen.

Penelitian ini menggunakan Skala Likert yaitu digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2005). Kelebihan menggunakan format tipe Skala 

Likert adalah menggambarkan keragaman skor/nilai (variability of scorer). Untuk 

penggunaan analisis kuantitatif penelitian maka dalam penelitian ini memberikan 

lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5. 

Skala likert merupakan merupakan data ordinal, sehingga harus diubah terlebih 

dahulu menjadi datan interval untuk melakukan analisis. Hasil perhitungan 

menaikkan skala dari ordinal ke interval yaitu dengan menggunakan method of 

successive interval (MSI).

1.6. Metode Analisis Data

1.6.1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam 

bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antar 

variabel-variabel (Pratomo & Astuti, 2014). Analisis regresi sederhana merupakan 

hubungan antara variable independen dan variabel dependen. Sedangkan analisis 

regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen.

Regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variable independen (explanatory) terhadap satu variable dependen (Janie, 
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2012). Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh signifikan  lebih dari satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). Secara umum model regresi linier berganda dapat ditunjukkan sebagai 

berikut :

Keterangan: Y = Variabel dependen

β0, β1, β2, ...,  βn = Koefisien atau parameter model

X  = Variabel independen

 ϱ = Standart error

3.6.1.1.  Uji Instrumen

a.  Uji Reliabilitas

        Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji apakah 

instrumen penelitian yang digunakan benar-benar dapat dipercaya jika diujikan 

berulang. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, 

perhitungannya menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS. Uji 

reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau dihandalkan, dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel 

bilamana nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,6 (Hadiyati, 2010). 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ϱ
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b.   Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji tingkat valid kuesioner dalam 

mengukur variabel kepuasan, kepercayaan, persepsi kualitas, dan loyalitas 

pelanggan. Suatu kuesioner dikatakan valid pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesiner tersebut. Uji 

validitas menggunakan analisis Pearson Correlation, perhitungannya 

menggunakan bantuan komputer program SPSS 21. Hasil analisis di dapat nilai 

skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel. 

3.6.1.2.  Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas 

Tujuan uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal, maka pengujian selanjutnya 

akan dilakukan dengan uji statistik parametrik. Apabila data berdistribusi tidak 

normal, maka pengujian selanjutnya akan dilakukan dengan uji statistik non 

parametrik . Dikatakan model regresi yang apabila distribusi datanya normal atau 

mendekati normal. Selanjutnya untuk mendeteksi normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik Normal Probability Plot. Uji normalitas data merupakan pengujian 

yang ditunjukan untuk mengetahui distribusi data, apakah data berdistribusi 

normal atau tidak (Kosasih, Fadili, & Fadilah, 2013).

b. Multikolinieritas

Uji multikolonieritas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel 
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independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya sama dengan 0. 

Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna 

antar variabel independen (Janie, 2012).

c. Autokorelasi 

Menurut Ghozali (dalam Liga & Erwanda, 2015) uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah model dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t- 1. Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah 

dalam model regesi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Apabila terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji 

autokorelsai dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

d. Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (Liga & Erwanda, 2015) uji heteroskadastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Fungsi dari heteroskedastisitas adalah  untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika varians dari suatu residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskedastisitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat grafik scatter plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).

3.6.1.3. Uji Hipotesis

a. Uji statistik f

Uji statistik f bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak secara bersama sama. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen.

b. Uji statistik t

Uji statistik t bertjuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan atau mempengaruhi 

variabel dependen. Selanjutnya akan diketahui masing-masing tingkat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 = yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Apabila nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai Adjusted R Square yang 

menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel 

independen. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square maka berarti semakin baik 

model regresi yang digunakan karena menandakan bahwa kemampuan variabel 

bebas menjelaskan variabel terikat juga semakin besar,demikian pula sebaliknya 

(Marlina & Danica, 2009).

3.6.2. Analisis Diskriminan 

a. Pengertian Analisis Diskriminan

Analisis diskriminan merupakan bentuk regresi dengan variabel terikat 

berbentuk non-metrik atau kategori (Ghozali, 2013). Metode ini adalah metode 

statistik untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi sejumlah obyek ke dalam 

beberapa kelompok, berdasarkan beberapa variabel, sedemikian hingga setiap 

obyek yang menjadi anggota lebih dari pada satu kelompok. Pada prinsipnya 

analisis diskriminan bertujuan untuk mengelompokkan setiap obyek ke dalam dua 

atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria sejumlah variabel bebas 

(Rahmatina, 2010).

Analisis diskriminan juga merupakan bentuk regresi dengan variabel 

terikat berbentuk non-metrik atau kategori (Ghozali, 2013). Metode ini adalah 

metode statistik untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi sejumlah obyek ke 

dalam beberapa kelompok. Analisis diskriminan berfungsi untuk 

mengelompokkan setiap obyek ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan 

pada kriteria sejumlah variabel bebas.

Model analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus yaitu data variabel 

dependen berupa data kategori, sedangkan data independen merupakan berupa 
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data non kategori atau rasio. Sedangkan pada regresi linier berganda variabel 

dependennya berupa metrik dan variabe  independen nonmetrik.

b. Model Persamaan Analisis Diskriminan 

Model analisis diskriminan secara mendasar mirip dengan model regresi 

linier berganda. Jika variabel dependen pada regresi linier berganda dilambangkan 

dengan (Y), maka dalam analisis diskriminan dilambangkan dengan (D). Model 

analisis diskriminan merupakan persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi 

linier dari berbagai variabel independen. Model analisis diskriminan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Keterangan : D   = Variabel dependen

b    = Koefisien diskriminasi 

X1, X2,...,Xk = Variabel independen

Berdasarkan persamaan diskriminan tersebut, maka secara matematis persamaan 

analisis diskriminan pada penelitian ini sebagai berikut:

D = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 ... + bkXk

D1 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 ... + bkXk

D2 = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 ... + bkXk

D = 0

D1 = 1
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Dimana : D1   = Loyalitas pelanggan saus sambal

D2   = Loyalitas pelanggan saus tomat

b    = Koefisien diskriminasi 

X1 = Kepuasan pelanggan

X2 = Kepercayaan pelanggan

X3 = Persepsi kualitas pelanggan

Variabel Independen (X1, X2, ..., Xk) merupakan data metrik, yaitu data 

yang berskala interval atau rasio. Variabel dependen (D) merupakan data kategori 

atau nominal. Jika data kategori hanya terdiri dari dua kode saja, maka disebut 

“Two-Groups Discriminant Analysis”. Apabila data kategori lebih dari dua kode, 

maka disebut “Multiple Discriminant Analysis”. Karena bentuk multivariat dari 

analisis diskriminan adalah variabel dependen, maka variabel yang menjadi dasar 

analisis diskriminan adalah variabel dependen.

c. Tujuan Analisis Diskriminan

Secara umum tujuan dari analisis diskriminan diantaranya sebagai berikut : 

1) Mengetahui perbedaan dengan jelas diantara kelompok pada variabel 

dependen. 

2) Apabila ada perbedaan, dapat diketahui variabel independen manakah 

yang paling dominan dalam membuat perbedaan tersebut.

3) Membuat klasifikasi terhadap obyek ke dalam kelompok atau grup.


