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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada CV . Java Gold 

Fishyang  beralamat di Jl. Kuwak utara no.E.6 Kediri 

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana 

peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya 

mencatat data seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data 

tersebut. Menurut Singarimbun (1995:3), penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. 

C. Jenis data berdasarkan sumber

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah:

1. Data Primer

Menurut Widayat (2004:110) data primer adalah adalah data yang 

secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang 

berjalan. Dalam hal ini data primer tersebut berupa hasil pengisian 

daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden yaitu para konsumen 

CV . Java Gold Fish Kediri 
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D. Populasi dan sampel 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2004:72) yaitu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah yaitu para konsumen CV .Java Gold Fish Kediri. 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2004:73), yaitu: “Bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain 

itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh 

keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati 

sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.Jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

menggunakan Purposive sampling”, yaitu pemilihan sample dengan 

kriteria tertentu ( Arikunto, 2000 : 103).kriteria yang digunakan adalah 

pelanggan yang pernah membeli dan memelihara ikan hias di CV . Java 

Gold Fish 

Adapun jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 100 

responden, yang menjadi landasan atau dasar dari jumlah pengambilan 

sampel adalah pendapat Fraenkel dan Wallen dalam Widayat (2002:67) 

mengatakan bahwa: “Besarnya sampel minimum untuk penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 sampel.” 
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E. Teknik pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Angket atau kuesioner 

Cara menyusun daftar pertanyaan secara tertulis. Kuesioner ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi secara tertulis 

dari responden yaitu para konsumen CV . Java Gold Fish Kediriyang 

telah ditetapkan sebagai sampel. Kuisioner dibagikan secara langsung 

oleh penulis kepada para responden yang ditemui secara langsung di 

lokasi penelitian. 

F. Definisi operasioanal dan pengumpulan data 

1. Definisi Operasional Variabel 

A. Variabel kualitas produk (X) 

Garvin (dalam Tjiptono, 2005 ; 130 - 131), indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas produk, yaitu : 

1. Fitur 

a. Bentuk tubuh ikan mas koki 

b. Ukuran badan ikan mas koki (baby,junior,senior,jumbo,super 

jumbo) 

2. Reliabilitas 
a. Keanekaragam jenis ikan mas koki ( varian jenis ) 

b. Pakan yang mudah di peroleh ( mudah di dapat di kios ikan 

hias) 
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3. Kesesuaian dengan spesifikasi 

a. Harga sesuai dengan kualitas (melihat dari segi ukuran 

,bentuk dan corak warna ikan) 

b.  Harga sesuai dengan spesifikasi (lokal atau import) 

4. Daya tahan 

a. Tidak mudah stres (ikan cepat beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru , misal pada aquarium atau kolam) 

b. Umur ikan panjang (menyesuaikan perawatan masing-

masing) 

5. Keindahan 

a. Corak warna ( kecerahan atau keserasian warna) 

b. Gaya berenang ( aktif atau seimbang) 

                  B.Kepuasan konsumen (Y) 

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja produk yang dia rasakan dengan harapannya 

(Kotler dkk, 2000). Kepuasan konsumen dapat diukur dengan 

menggunakan skala skala kepuasan konsumen berdasarkan ciri-ciri 

konsumen yang merasa puas yang diungkapkan oleh Kotler dkk (2000), 

yaitu : loyal terhadap produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut 

yang bersifat positif, dan perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika 

membeli produk lain. Sehingga Indikator kepuasan konsumen dalam 

penelitian ini adalah : 
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a. Kualitas ikan sesuai dengan harapan konsumen. 

b.  Merekomendasikan kepada konsumen yang lain. 

Lebih lanjut, definisi operasional dalam penelitian ini 

sebagaimana yang terlampir dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

1. Fitur • Bentuk tubuh ikan mas koki 

• Ukuran badan ikan mas koki 

(baby,junior,senior,jumbo,super 

jumbo) 

Skala interval 

dengan pendekatan  

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

2. Reliabilitas • Keanekaragam jenis ikan mas 

koki ( varian jenis ) 

• Pakan yang mudah di peroleh ( 

mudah di dapat di kios ikan hias) 

Skala interval 

dengan pendekatan  

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

3. Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

• Harga sesuai dengan kualitas 

(melihat dari segi ukuran ,bentuk 

dan corak warna ikan) 

• Harga sesuai dengan spesifikasi 

(lokal atau import) 

 

Skala interval 

dengan pendekatan 

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

4. Daya tahan • Tidak mudah stres (ikan cepat Skala interval 
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beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru , misal pada aquarium 

atau kolam) 

• Umur ikan panjang 

(menyesuaikan perawatan 

masing-masing) 

dengan pendekatan 

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

5. Keindahan 

 

• Corak warna ( kecerahan atau 

keserasian warna) 

• Gaya berenang ( aktif atau 

seimbang) 

Skala interval 

dengan pendekatan 

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

6. Kepuasan 

konsumen 

 

• Kualitas ikan sesuai dengan 

harapan konsumen. 

• Merekomendasikan kepada 

konsumen yang lain. 

Skala interval 

dengan pendekatan  

Likert 5 Poin 

Sangat setuju – 

sangat tidak setuju 

 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini maka metode 

yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuesioner. 

Kuesioner  merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dan akan dijawab oleh responden. Peneliti 

beralasan bahwa Pemilihan keusioner sebagai metode dalam 

pengumpulan data dikarenakan kuesioner merupakan instrumen 
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pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah digunakan (Wiyono, 

2011:106). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan yaitu skala likert. Skala likert merupakan skala yang 

dikembangkan melalui metode likert, di mana subyek harus 

diindikasikan berdasarkan tingkatannya berdasarkan berbagai 

pernyataan yang berkaitan dengan perilaku suatu obyek. Kesemua 

nilai pernyataan tersebut kemudian digabung sehingga dapat diperoleh 

nilai total yang dapat menggambarkan obyek yang diteliti (Sugiyono, 

2002:86). Sehingga variabel ini memiliki skala interval.  

Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel digunakan 

sistem skor/nilai dengan dasar Likerts, untuk variabel bebas dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

Jawaban Setuju  diberi skor 4  

Jawaban Netral  diberi skor 3 

Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

G. Teknik uji instrumentasi 

a. Uji Validitas  

Menurut Arikunto (1998:160) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai 
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validitas tinggi.Sebaliknya instrumen yang tidak valid berarti 

mempunyai validitas yang rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid pada 

tingkat kepercayaan 95% dan apabila  rhitung    r tabel  terdapat data yang 

valid pada tingkat kepercayaan 95%. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 
∑∑∑∑

∑∑∑  

(Singarimbun dan Effendi, 1995:137) 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat dijadikan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

≥
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baik tidak akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. 

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode 

konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 

1998:192). Dengan rumus sebagai berikut: 

 

         =      

 Dimana : 

 k = Banyaknya belahan tes 

 sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  

dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

H. Analisi regresi berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat dengan menentukan nilai Y (sebagai variabel 

dependen) dan untuk menaksir nilai– nilai yang berhubungan dengan X 

(sebagai variabel independen), dengan menggunakan rumus statistik atau 

model matematis. 

α 





1-k
k












− ∑2

x

2
j

s
s

1



32 
 

Fomula regresi berganda: 

Y = b0 + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 +e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan pelanggan 

X1 = fitur 

X2 = reliabiltas 

X3 = kesesuaian dengan spesifikasi 

X4 = daya tahan 

X5 = keindahan 

b123 = Koefisien regresi yang hendak diteliti 100 

e = eror 

I. Uji hipotesis  

a. Uji hipotesis I 

  Untuk pengujian hipotesis kesatu, yaitu untuk menguji pengaruh 

simultan (bersama-sama) variabel X terhadap Y digunakan uji F 

Rangkuti( 2005;154) dengan Rumus: 

F = 
)/()1(

)1/(
2

2

knR
kR

−−
−  

   Dimana  

   F = F-hitung yang kemudian dibandingkan dengan F-tabel 

   R 2  = Koefisien regresi yang ditentukan 

   k = Jumlah variabel independen 
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   n = Jumlah sampel 

  Kriteria pengujian    

Penguji melakukan uji F adalah membandingkan antara 

variabel probabilitas yang dicapai dengan derajat signifkan 5 %. 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

(a) Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya  variabel bebas secara bersama-sama atau simultan 

mempunyai pengaruh nyata  terhadap veriabel terikat. 

(b) Jika Fhitung≤  Ftabel, maka Ho diterima Ha ditolak yang artinya  

Secara bersama-sama atau simultan variabel bebas 

mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji pengaruh secara parsial  menggunakan uji T 

menurut Rangkuti( 2005 ; 155) digunakan rumus: 

b
tabel S

bt =  

   Dimana : 

   t = t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel 

   b = Koefisien regresi 

   Sb = Standar error   
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Apabila Thitung≤  Ttabel,maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif  (Ha) diterima, artinya  secara parsial variabel bebas  tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.  

Sebaliknya apabila Thitung> Ttabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima 

dan hipotesis alternatif  (Ha) ditolak artinya  secara parsial variabel 

bebas tidak bepengaruh nyata terhadap variabel terikat 

b. Uji hipotesis II 

  Dalam mpengujian variabel kualitas pelayanan, variabel mana 

yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kepuasan pasien 

dapat diketahui dengan menggunakan metode koefisien regresi, yaitu 

untuk mengetahui besarnya pengaruh yang dominan masing-masing 

variabel kualitas pelayanan dengan melihat nilai koefisien regresi yang 

terbesar ( Santoso, 2001,130). Dengan kriteria, misalkan nilai koefisien 

regresi X1 > X2, X3, X4, X5 maka variabel X1 adalah variabel yang 

dominan berpengaruh pada variabel terikat. 

 


