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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di dalam gerbong Kereta Api Bima saat berjalan 

dengan jurusan Stasiun Malang Kota Baru menuju Stasiun Gambir Jakarta. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survei 

adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel yang 

diteliti (Siregar, 2013; 10). Survei digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2012:6)  

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukan ciri-ciri tertentu 

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu 

menunjukan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukan karakteristik 

kumpulan tertentu (Sanusi, 2011; 87). Dalam penelitian ini, populasinya adalah 

penumpang Kereta Api Bima yang sedang melakukan perjalanan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi. Populasi yang besar menyebabkan peneliti tidak dapat mempelajari 
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semua yang ada dalam populasi, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti menggunakan sampel yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2012; 

81). Penelitian ini menggunakan Rumus Malhotra untuk menentukan jumlah 

responden atau sampel. Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus 

Malhotra dengan mengalikan 4 atau 5 jumlah item variabel, sehingga jumlah 

sampel dalam penelitian ini 100 (5 x 20 item variabel) (Triadi, 2011). 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. 

Accidental sampling merupakan teknik penarikan sampel secara kebetulan. 

Peneliti memilih responden yang terdekat denganya atau pertama kali dijumpai 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 76). Sampel penelitian ini adalah para penumpang 

Kereta Api Bima yang ditemui di dalam gerbong KA Bima selama perjalanan 

berlangsung telah menggunakan jasa Kereta Api Bima dua kali atau lebih dan 

telah berumur 17 tahun atau lebih yang ditemui pada saat penelitian berlangsung. 

 

D. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

1. Experiential Marketing 

Tabel 3.1 Difinisi Variabel Operasional Experiential Marketing  

No. Variabel Dimensi Indikator 

1 Sense Pengalaman yang 
dirasakan oleh 
pelanggan Kereta 
Api Bima dengan 
menerima stimulus 
melalui panca indra. 

(x1.1) Desain dan tata ruang di dalam 
Kereta Api Bima menarik. 
(x1.2) Udara di dalam gerbong sejuk 
(x1.3) Suara di dalam gerbong tenang 
(x1.4) Udara di dalam Kereta Api Bima 
harum. 

2 Feel Perasaan yang 
positif atau perasaan 
yang negatif yang 
dirasa pelanggan 
Kereta Api Bima. 

(x2.1) Polisi Khusus Kereta Api yang 
siaga di Kereta Api Bima memberi rasa 
aman 
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No. Variabel Dimensi Indikator 

 (x2.2) Kru Kereta Api Bima yang 
berpenampilan rapi, menambah 
kenyamanan. 
 (x2.3) Fasilitas penunjang Kereta Api 
Bima (seperti AC, TV, selimut dan 
lainnya), menambah kenyamanan. 
(x2.4) Kebersihan Kereta Api Bima 
terjaga, sehingga menambah 
kenyamanan. 

3 Think  Kejutan yang 
dihadirkan baik 
dalam bentuk visual, 
verbal atau konsep-
tual untuk memikat 
pelanggan Kereta 
Api Bima. 

(x3.1) Promo harga tiket Kereta Api 
Bima pada hari besar, menarik. 
(x3.2) Pemesanan tiket Kereta Api Bima 
mudah dilakukan. 
(x3.3) Harga tiket Kereta Api Bima 
sesuai dengan layanan yang diperoleh. 

4 Act  Pengalaman hasil 
interaksi dengan 
perusahaan yang 
berhubungan 
dengan berbagai 
aktifitas fisik, pola 
perilaku dan gaya 
hidup pelanggan 
Kereta Api Bima. 

(x4.1) Pelanggan merasa terbiasa 
melakukan perjalanan menggunakan 
jasa Kereta Api Bima. 
(x4.2) Melakukan perjalanan dengan 
Kereta Api Bima, cocok untuk 
bepergian bersama keluarga maupun 
teman. 
(x4.3) Kru Kereta Api Bima memiliki 
keramahan dan sopan santun dalam 
melayani. 

5 Relate  Kombinasi sense, 
feel, think dan act 
yang menunjukkan 
hubungan pelang-
gan Kereta Api 
Bima dengan orang 
lain dan lingkungan 
sosial disekitarnya 
yang dapat tercer-
min dari layanan 
yang digunakan. 

(x5.1) Kru Kereta Api Bima 
memberikan perhatian pada keluhan 
pelanggan dengan sigap. 
(x5.2) Komunikasi yang lancar antara 
Kru Kereta Api Bima dan pelanggan, 
saya merasa diterima menjadi bagian 
dari Kereta Api Bima. 
(x5.3) Menggunakan jasa transportasi 
Kereta Api Bima memberikan kesan 
membanggakan. 

Sumber: Schmitt (1999) dalam Kustini (2007) 
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2. Variabel Operasional Loyalitas Pelanggan 

Tabel 3.2 Difinisi Variabel Operasional Loyalitas Pelanggan 

No. Variabel Dimensi Indikator 

1 Loyalitas 
Pelanggan 

Pelanggan yang 
loyal adalah orang 
yang melakukan 
pembelian ulang 
secara teratur, 
membeli antar lini 
produk dan jasa, 
mereferensikan 
kepada orang lain 
dan menunjukkan 
kekebalan terhadap 
tarikan dari pesa-
ing. 

(Y1) Membeli lagi jasa transportasi 
Kereta Api Bima di masa datang. 
(Y2) Mereferensikan atau mengajak 
orang lain untuk menggunakan jasa 
transportasi Kereta Api Bima. 
 (Y3) Kereta Api Bima sebagai pilihan 
pertama setiap melakukan perjalanan. 

Sumber: Griffin (2005, 31) 

  

3. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 

2010; 138).  

Tabel 3.3 Kategori Jawaban 

No.  Kategori Jawaban Skor 
1 Sangat tidak setuju 1 
2 Tidak setuju 2 
3 Netral 3 
4 Setuju 4 
5 Sangat setuju 5 

Sumber: Siregar (2010) 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer merupakan 

data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sanusi, 

2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner 

jawaban para penumpang KA Bima.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

(Siregar, 2013). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner secara tertulis. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini menggunakan 

metode Kolmogorov-Smirnov. Pengujian dengan dibantu oleh aplikasi 

SPSS 15.0 for Windows. Data dikatakan berdistribusi normal apabila 

memiliki nilai signifikan >0,05 (Taher, 2013). 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain tetap  (Maarif, 2013). Cara untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan uji glejser dan 

dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 for Windows. Pada uji glajser apabila nilai 

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 

5% ( 𝛼 = 0,05 ), maka dalam model regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas (Sanusi, 2013:135). 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang 

diikutsertakan dalam pembentukan model regresi (Santoso, 2009). Cara 

mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas 

dalam penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) 

dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 for Windows, untuk masing-masing 

veriabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai 

VIF > 10 berarti terdapat gajala multikolinearitas yang tinggi (Sanusi, 

2013:136). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Susanto, 2009). 
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Uji autokorelasi menggunkan uji Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Tabel Autokorelasi 

No. DW Kesimpulan 

1 Kurang dari 1,08 Ada autokorelasi 
2 1,08 sampai dengan 1,66 Tanpa kesimpulan 
3 1,66 sampai dengan 2,34 Tidak ada autokorelasi 
4 2,34 sampai dengan 2,92 Tanpa kesimpulan 
5 Lebih dari 2,92 Ada autokorelasi 

Sumber: Algifari (2009:89) 

2.  Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dalam 

penelitian ini dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 for Windows. Suatu istrumen 

dikatakan valid apabila koefisien korelasi product moment ≥ r tabel dan 

dikatakan tidak valid apabila koefisien korelasi product moment < r tabel 

(Siregar, 2013:74).  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. 

Teknik yang digunakan mengukur reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik alpha Cronbach dan dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 

for Windows. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatekan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, jika koefisien reliabilitas r > 0,6 (Siregar, 2013). 
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3.  Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda diguankan untuk mengetahui pengaruh satu 

atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas 

(dependent) (Siregar, 2013). Bentuk persamaan dari regresi linear berganda 

pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas (independent) yang meliputi sense (x1), feel (x1), think (x3), act 

(x4), dan relate (x5) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu loyalitas 

konsumen (Y) dengan bentuk persamaan sebagai berikut (Misbahuddin dan 

Iqbal, 2013; 89) : 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 +  𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 +  𝑏5𝑥5 

Keteranagan:  

Y = loyalitas pelanggan (variabel terikat) 

x1 = variabel sense 

x2 = variabel feel 

x3 = variabel think 

x4 = variabel act 

x5 = variabel relate 

a = konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = koefisien regresi 

 

4.  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variasi dalam variabel 

terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel) 
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secara bersama-sama. Persamaan regresi linier berganda semaikin baik 

apabila nilai koefisien determinasi semakin besar (mendekati 1) dan 

cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel 

bebas (Sanusi, 2013:136). 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji hipotesis 1 menggunakan Uji simultan/F 

Uji F digunakan untuk mengetahui derajad atau kekuatan hubungan 

antara tiga variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang 

diberikan secara simultan oleh variabel (Siregar, 2013; 351). Uji F 

dalam penelitian ini dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 for Windows dan 

dengan α = 5% (yang telah ditetapkan). Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel sense (x1), feel (x1), think (x3), act (x4), dan 

relate (x5) berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan 

(Y). Berikut hipotesis 1:  

HO: Tidak ada pengaruh sense (x1), feel (x1), think (x3), act (x4), dan 

relate (x5) secara simultan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

H1: Ada pengaruh sense (x1), feel (x1), think (x3), act (x4), dan relate 

(x5) secara simultan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

Berikut kriteria uji F:  

(1) Jika, F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima, yang berarti bahwa 

sense, feel, think, act, dan relate secara simultan tidak 
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berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Kereta Api 

Bima.  

(2) Jika, F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, yaitu sense, feel, think, 

act, dan relate secara simultan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan Kereta Api Bima (Misbahuddin dan 

Iqbal, 2013:159). 

 

b. Uji hipotesis 2 menggunakan Uji-t 

Uji-t digunakan untuk mengetahui derajad atau kekuatan dan arah 

hubungan dua variabel (Siregar, 2013; 338). Uji t dalam penelitian ini 

dibantu oleh aplikasi SPSS 15.0 for Windows dan dengan α = 5% (yang 

telah ditetapkan). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

sense (x1), feel (x1), think (x3), act (x4), dan relate (x5) berpengaruh secara 

parsial terhadap loyalitas pelanggan (Y). Berikut hipotesis 2:  

HO: Tidak ada pengaruh positif sense (x1), feel (x1), think (x3), act 

(x4), dan relate (x5)  secara parsial terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). 

H1: Ada pengaruh positif sense (x1), feel (x1), think (x3), act (x4), dan 

relate (x5) secara parsial terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

Berikut kriteria uji t:  

(1) Jika, -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima, yaitu Experiential 

marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act dan relate, 
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secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan Kereta Api Bima.  

(2) Jika, t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel , maka H0 ditolak, yaitu

Experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act

dan relate, secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas

pelanggan Kereta Api Bima (Sanusi, 2013:145).


