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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indo Mobile Cell (Indocell) Malang yang 

berlokasi di jalan Brigjend Slamet Riadi 10, Malang, Jawa Timur. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh product, price, place, 

promotion, presentation dan personnel sebagai variabel bebas terhadap kepuasan 

pelanggan sebagai variabel terikat, sehingga desain penelitian ini adalah desain 

kausal yaitu termasuk salah satu bentuk penelitian konsklusif dimana tujuan 

utamanya adalah hubungan sebab dan akibat antar satu variable dengan variable 

lainnya yang telah ditetapkan (Widayat, 2002:41). Permasalahan yang 

ditampilkan dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang dianjurkan oleh 

para peneliti terdahulu, yang membutuhkan dukungan untuk fakta yang terbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil dari penelitian (Wiyono, 2011:75). Untuk penelitian ini populasi 
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adalah semua pelanggan Indo Mobile Cell (Indocell) di jln. Brigjen Slamet Riadi, 

Malang yang dikategorikan di Tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Kriteria Responden 

Kategori Keterangan 

Usia 18 s/d 45 tahun keatas 

Penghasilan/Pendapatan Dibawah 1.000.000 s/d 4.000.000 keatas 

Pekerjaan Mahasiswa, PNS, Karyawan Swasta, Pengusaha 

 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau 

sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi yang terwakili (Wiyono, 

2011:76). Penentuan sampel dalam penelitian ini bersifat tidak acak 

(nonprobability sampling), di mana anggota populasi tidak diberi peluang yang 

dapat dihitung untuk dipilih menjadi anggota sampel (Wiyono, 2011). Dalam 

penelitian ini, metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan 

tertentu dan harus representative atau mewakili populasi yang akan diteliti, 

pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah 

melakukan pembelian satu kali atau lebih di Indo Mobile Cell (Indocell) di jalan 

Brigjen Slamet Riadi, Malang. 

Jumlah sampel  dalam penelitian ini adalah sebesar 100 sampel responden, 

pengambilan sampel tersebut didasarkan pada pernyataan Fraenkel & Wallen 

dalam Widayat (2002:105), yang menyarankan, besar sampel minimum untuk 
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penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian koresional sebanyak 50, penelitian 

kausal 30/15 group dan untuk penelitian eksperimental sebanyak 30/15. 

D. Definisi Opersional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

menunjukan indikator yang dimaksud (Widayat, 2002:31) 

Variable-variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas pada penelitian ini dengan huruf (X) terdiri dari product 

atau barang dagangan(X1), price atau harga  (X2), place atau lokasi (X3), 

promotion atau promosi (X4), presentation atau atmosfer toko (X5), dan 

personnel atau pelayanan (X6).  

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat pada penelitian ini dengan huruf (Y) adalah kepuasan 

pelanggan. 

Definisi opersional dari variabel-variabel yang diteliti dapat di lihat pada 

Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Product (X1) Product atau 

merchandise (barang 

dagangan) adalah 

barang yang 

ditawarkan atau 

dijual di gerai 

swalayan (Ma’ruf, 

2006:135) 

- Jenis handphone yang 

ditawarkan beragam 

- Jumlah merek 

handphone yang 

ditawarkan beragam 

 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju 

Price (X2) Price atau harga 

adalah sejumlah uang 

yang harus dibayar 

oleh pembeli untuk 

mendapatkan produk 

tertentu (Kotler & 

Keller, 2009:151)  

- Harga produk sesuai 

dengan harapan 

- Harga sesuai dengan 

kualitas produk 

- Perbedaan harga 

dengan swalayan  

kompetitif 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju 

Place (X3) 

 

 

 

Place atau lokasi 

adalah tempat atau 

letak gerai dimana 

produk yang 

ditawarkan 

tersebut berada. 

Lamb  dalam Munir 

(2009:39). 

- Sarana tempat parkir 

yang memadai 

- Lokasi yang strategis  

- Lokasi mudah 

dijangkau 

 

 

 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju  

Promotion 

(X4) 

Promotion atau 

promosi ialah 

komunikasi yang 

dilakukan oleh 

swalayan kepada 

konsumen untuk 

menawarkan produk 

yang dijual dalam 

gerainya (Ma’ruf, 

2006:179) 

- Penggunaan sarana 

promosi melalui 

media cetak atau 

elektronik 

- Banyaknya tawaran 

diskon atau obral 

- Banyaknya tawaran 

program undian 

berhadiah 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju 
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Tabel Lanjutan 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Presentation 

(X5) 

Presentation 

merupakan atmosfer 

dan ambience yang 

tercipta dari 

gabungan unsur-

unsur desain 

toko/gerai, 

perencanaan toko, 

komunikasi visual, 

dan merchandising 

(Ma’ruf, 2006:201) 

- Eksterior bangunan 

yang unik 

- Penempatan barang 

mudah dicari 

- Tata letak barang 

yang rapi di dalam 

toko memudahkan 

pergerakan 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju 

Personnel 

(X6) 

Personnel merupakan 

personalia yaitu 

orang-orang yang 

terlibat dalam 

penjualan eceran dan 

fasilitas yang 

diberikan untuk 

memudahkan 

konsumen (Lamb 

dalam Munir, 

2009:41) 

- Keramahan 

pelayanan yang 

diberikan 

pramuniaga. 

- Proses pelayanan di 

kasir yang cepat. 

- Tersedianya fasilitas 

debit card. 

Likert 4 

Poin. 

Sangat 

Setuju – 

Sangat Tidak 

Setuju 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

kepuasan 

(satisfaction) adalah 

perasaan senang atau 

kecewa seseorang 

yang timbul karena 

membandingkan 

kinerja yang 

dipersepsikan produk 

atau hasil dari 

expektasi mereka 

(Kotler & Keller, 

2009:138). 

Kepuasan menyeluruh 

(overall satisfaction), 

pelanggan percaya, 

ketika sudah membeli 

suatu produk di 

Indocell dapat 

memuaskan hati. 

Biner : 

- Puas 

- Tidak puas 

Sumber : dikembangkan untuk penelitian 
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Dalam penelitian ini variabel kualitas pelayanan yang dirasakan pelanggan 

akan diwakili oleh pertanyaan dengan pilihan jawaban : 1) sangat tidak setuju, 2) 

tidak setuju, 3) setuju, dan 4) sangat setuju. Demikian juga tentang variabel 

kepuasan pelanggan akan diwakili oleh pertanyaan dengan pilihan jawaban : 1) 

puas atau 2) tidak puas. 

E. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden, baik yang berasal 

dari dokumen, dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan 

data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui 

survei lapangan yang dilakukan dengan menggunakan menyebarkan kuesioner. 

Sumber data berupa hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden. 

 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. 

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan 

dan telah disediakan oleh peneliti, dan harus diisi oleh responden dengan cara 

memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Peneliti beralasan bahwa 

Pemilihan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data dikarenakan 
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kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah 

digunakan (Wiyono, 2011). 

 

F.  Teknik Penskalaan Data 

Skala pengukuran adalah alat atau mekanisme yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk membedakan individu-individu ke dalam variabel-variabel 

yang akan digunakan untuk penelitian (Wiyono, 2011). Inti permasalahan dari 

pengukuran adalah bagaimana peneliti dapat memberikan “label” pada data yang 

dikumpulkan sehingga mempermudah proses analisis lebih lanjut.  

Dari beberapa jenis skala pengukuran yang ada untuk penelitian ini 

menggunakan skala interval 1-4, yaitu dari sangat setuju sampai sangat tidak 

setuju, dimana terdapat ketentuan skor yang diberikan untuk masing-masing 

pertanyaan pada variabel bebasnya, sebagai berikut : Sangat setuju dengan skor 5 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sangat baik, setuju dengan 

skor 4 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan baik, netral dengan 

skor 3 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan cukup baik, tidak 

setuju dengan skor 2 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan tidak 

baik, dan sangat tidak setuju dengan skor 1 menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan sangat tidak baik. 

Sedangkan, untuk variabel terikat digunakan skala biner dengan ketentuan 

penilaian sebagai berikut : 

1. Nilai 1 untuk pelanggan yang merasa puas 
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2. Nilai 0 untuk pelanggan yang merasa tidak puas 

Penilaian terhadap variabel terikat ini dilakukan dengan cara meminta 

responden untuk menjawab pelanggan merasa puas atau pelanggan merasa tidak.  

 

G. Uji Instrument 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran seberapa tepat suatu intrumen pengumpulan data 

melakukan fungsi ukurnya. Validitas data hasil kuesioner dilakukan untuk 

mengetahui apakah isi kuesioner dipahami oleh responden dengan cara 

mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Suatu instrument 

dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur dan mengungkapkan apa yang 

seharusnya diukur (Wiyono, 2011.112)  

Sedangkan rumus dari validitas adalah : 

r =
N. ∑X. Y − (∑X). (∑Y)

√{N. ∑X2 −  (∑X2)}. {N. ∑Y2 − (∑Y)²}
 

Dimana : 

r = Koefisien Korelasi 

X = Skor item 

Y = Skor total 

N = Jumlah Responden. 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kreteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 
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a. Jika r hitung ≥ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

berpengaruh signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung < r tabel maka instrument atau item-item pertayaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan tidak 

valid. 

Uji validitas dapat dilihat pada output program SPSS dengan 

membandingkan besarnya angka r hitung dan r tabel setelah data diproses di 

program tersebut. (Wiyono, 2011:113).  

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran seberapa besar keandalan suatu intrumen 

pengumpulan data. Uji Reliabilitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur sehingga meskipun 

jawaban responden  berlainan maka tidak akan jauh dari jawaban responden untuk 

variabel tersebut (Wiyono, 2011:115-116). 

Rumus dari reliabilitas adalah : 

α =
k

k − 1
(1 −  

∑σ2XL

σ²X
) 

 

Dimana : 

α  = Cronbach’s Coefficien Alpha atau koefisien reliabilitas 

k = Jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan 

σ2XL  = Total dari varian masing-masing pecahan 
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σ²X   = Varian dari total skor. 

Pada uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi derajat 

ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Sama seperti uji validitas, uji 

reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan software SPSS.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. Untuk menganalisis data digunakan regresi logistik, dimana analisis ini 

digunakan dalam pembuatan model di mana variabel dependen bersifat 

kategorikal (nonmetrik) dan variabel independen boleh bersifat kontinyus ataupun 

kategorikal (Gudono, 2011). 

Pada analisis regresi logistik ini mensyaratkan beberapa asumsi mengenai 

sifat data, yaitu : 

1. Variabel dependen bersifat kategorikal. 

2. Tidak berkorelasi antar variabel independen. 

3. Linieritas dalam format logit. Hubungan antara logit dependen variabel 

dengan variabel independennya haruslah linier. Apabila jumlah variabel 

independen lebih lebih dari 1, maka salah satu cara sederhana adalah 

dengan melihat koefisien variabel interaksi antar variabel independen 

tersebut. Jika signifikan, maka kemungkinan besar hubungan tidak linier. 
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Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dikarenakan untuk 

mencari pengaruh, dan memprediksi hubungan atau pengaruh, yaitu pada variabel 

dependen kepuasan pelanggan, untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas 

atau tidak puas atas kualitas pelayanan yang diterima. Variabel dependen pada 

penelitian ini bersifat biner, dimana apabila pelanggan merasa tidak puas maka 

diberi nilai 0, dan apabila pelanggan merasa puas maka diberi nilai 1.  Terdapat 

lebih dari satu variabel independen, yaitu product, price, place, promotion, 

presentation dan personnel. Pola hubungan ini dapat dinyatakan dalam suatu 

persamaan, yaitu : 

𝐿𝑛
F

1−F
 = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

Keterangan : 

𝐿𝑛
F

1−F
   : Kepuasan pelanggan (dummy, 0 = pelanggan merasa tidak puas, 1 = 

pelanggan merasa puas). 

α :   Konstanta 

X1 :   Barang (product) 

X2 :   Harga (price) 

X3 :   Lokasi (place) 

X4 :   Promosi (promotion) 

X5 :   Atmosfer Toko (presentation) 

X6 :   Pelayanan dan Fasilitas (personnel) 

b1, b2, b3, b4, b5, b6 :   Koefisien regresi untuk masing-masing variabel 
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Langkah berikutnya adalah melakukan uji signifikansi atau pengujian 

hipotesis, dimana dari beberapa uji kelayakan model (goodness of fit) telah 

didapatkan model yang sesuai. Untuk mengujinya maka perlu dilakukan beberapa 

uji terhadap analisis yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Gudono, 2011) : 

a. Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidak

hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

b. Hosmer dan Lemeshow Goodness Of Fit Test.

Uji Goodness Of Fit ini bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan

variabel independen memiliki pengaruh terhadap odds (kemungkinan)

variabel dependen. Kelayakan model regresi dinilai dengan

menggunakan Hosmer dan Lemeshow Goodness Of Fit Test, dimana

terdapat ketentuan, apabila nilai Hosmer dan Lemeshow Goodness Of Fit

Test > 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan dapat dikatakan

bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

I. Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi koefisien pada regresi logistik ini menggunakan uji wald,

dimana bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat 

output SPSS yang menunjukkan nilai wald berdasarkan level keyakinan, yaitu 

sebesar 0,05 (5%). 


