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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen yang pernah melakukan 

pembatalan orderan pada ojek online (oklat ojek) di kota Malang. 

 

B. Jenis Penelitian  

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Peneliti berusaha menganalisis 

data yang bersifat statistik dengan menguji data yang telah di dapatkan. Pada 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis faktor. 

Analisis faktor sendiri bertujuan untuk mengurangi dan meringkas semua 

variabel terkait dan saling berketergantungan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah konsumen yang pernah melakukan pembatalan 9 

bulan terakhir  orderan ojek online (oklat ojek) di kota Malang. Populasi 

selama 9 bulan terakhir dalam penelitian ini adalah 2330 konssumen yang 

telah melakukan pembatalan orderan. 



36 
 

2. Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah probability 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Indrianto 2009). Sedangkan teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini berupa simple random sampling yaitu teknik 

pengambilan anggota sampel secara acak dari populasi tanpa memperhatikan 

strata dalam populasi tersebut. Dengan syarat yang menjadi sampel ialah 

konsumen yang melakukan pembatalan orderan ojek online (oklat ojek) 

Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-

kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sugiyono 

(2015) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

30 sampai 500.  Malhotra (2010) menyarankan bahwa besarnya sampel 

minimum untuk penelitian jumlah pengamatan (ukuran sampel) paling sedikit 

harus empat atau lima kali dari jumlah variabel. Dalam penelitian ini maka 

sampel yang akan diteliti diperlukan 100 responden yang melakukan 

pembatalan orderan ojek online (oklat ojek). 

 

D. Definisi Operasional Variabel  

Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian adalah suatu atribut, 

sifat, atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Adapun definisi operasional variabel dijelaskan pada tebel 3.1 

definisi operasional.  
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Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

No Indikator peneliti Variabel lapangan 

1. X1 Lokasi driver jauh dari tempat saya berada 

2. X2 Karena macet 

3. X3 Kondisi cuaca mendung gelap 

4. X4 Kondisi cuaca  hujan deras 

5. X5 Respon yang lamban dari pihak driver 

6. X6 Driver sangat lambat dalam penjemputan 

7. X7 Driver yang kurang sopan 

8. X8 Driver sering meminta bayaran lebih 

9. X9 Driver yang ngeyel saat penjemputan 

10. X10 Fasilitas jas hujan kotor  

11. X11 Driver menyediakan jas hujan yang sobek 

12. X12 Informasi driver dan motor yang tidak sesuai 

dengan aplikasi 

13. X13 Driver menjemput dilokasi yang tidak sesuai 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang digunakan data penelitian ini adalah jenis data primer. 

Menurut Sugiyono (2015) sumber data primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dengan pihak pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh 

yaitu mengenai pendapat pendapat responden tentang konsumen melakukan 

pembatalan orderan pada Oklat. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
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dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang  dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner dibagikan 

kepada konsumen konsumen yang melakukan pembatalan orderan pada 

Oklat. 

 

G. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2015). Skala likert yang 

dipergunakan secara keseluruhan untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak 

setuju kepada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang dinilai. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat 

diberi skor misalnya yang dapat di klasifikasikan pada tabel 3.2 skala likert : 

Tabel 3.2  

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Setuju/selalu/sangat positif 

Setuju/sering/positif 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiyono (2015) 
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H.  Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).  

Pengujian validitas menggunakan teknik corrected item-total 

correlation, yaitu dengan cara mengorelasi skor tiap item dengan skor 

totalnya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

(Ghozali, 2011). 

1. Jika nilai              ≥             , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi terhadap skor total , artinya item angket dinyatakan valid. 

2. Jika nilai              ≤             , maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi terhadap skor total yang artinya  item 

angket dinyatakan tidak valid. 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur (dalam hal kuesional) melakukan fungsi ukuran. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini diambil dari nilai corrected item-

total correlation. Untuk mengatahui valid atau tidaknya suatu item 

pernyataan yaitu dengan melihat rhitung corrected item-total correlation 

dan membandingkan dengan nilai rtabel. Nilai rtabel dengan signifikansi 

5% dan n = 100 (jumlah responden) memiliki nilai df-98 yang diperoleh 
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dari n-2 atau 100-2. Maka nilai rtabel sebesar 0,195. Suatu item 

pernyataan dapat dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indikator cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabel artinya dapat dipercaya jadi 

dapat diandalkan. Reliabilitas digunakan pada satu konsep atau indikator yang 

diturunkan ke dalam beberapa indikator atau variabel yang berbeda maka 

setiap indikator atau variabel tersebut harus menghasilkan yang sama 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Penelitian ini menggunakan metode Alpha 

Cronbach’s. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan karena jika 

instrument yang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka dipastikan hasil 

penelitiannya tidak akan valid dan reliabel (Sugiyono, 2015).  

Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan yaitu 

sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

Jika nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan dimensi adalah reliabel. 

 

I. Metode Analisis Data  

1. Rentang Skala 

 Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

jawaban - jawaban dari konsumen dan melakukan klasifikasi pada jawaban 

tersebut. Menurut Umar husein (2010) menentukan rentang skala dapat 

menggunakan rumus: 
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Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

   
        

 
 

   
   

 
 

      

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 80. 

Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria dijelaskan pada tabel 3.3 

rentang skala. 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

Interval Keterangan 

100 – 179 
Sangat tidak 

setuju 

180 – 259 Tidak setuju 

260 – 339 Netral 

340 – 419 Setuju 

420 – 500 Sangat setuju 
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2. Analisis faktor 

Analisis faktor adalah nama umum yang menyatakan sebuah kelas 

prosedur yang digunakan terutama untuk reduksi data dan perangkuman 

data. Dalam riset pemasaran, mungkin terdapat banyak variabel, 

kebanyakan diantaranya saling berkorelasi dan harus direduksi sampai 

pada tingkatan yang dapat dikelola. Hubungan antara himpunan – 

himpunan banyak variabel yang saling terkait di uji dan dijadikan menurut 

beberapa faktor dasar. (Malhotra 2010)  

Common faktor merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel. 

Secara jelas common faktor menurut Malholtra (Malhotra 2010), dapat 

diformulasikan sebagai berikut:  

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + ….. + WikXk  

Dimana:  

Fi  = Faktor ke-i estimasi.  

W  = Bobot faktor atau skor koefisien faktor.  

k  = Jumlah variabel. 

Analisis faktor terdapat dua pendekatan utama yaitu : 

1. Exploratory Factor Analysis (EFA) dengan menggunakan EFA 

banyaknya faktor yang akan terbentuk tidak ditentukan terlebih 

dahulu, melainkan dicari sampai dapat menjawab kebutuhan dalam 

meneragkan keragaman data variabel-variabel asal. 

2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) banyaknya faktor yang terbentuk 

telah ditetapkan terlebih dahulu.Peneliti menggunakan Exploratory 
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Factor Analysis (EFA), karena ingin mencari pengelompokan baru 

variabel asli menjadi yang jumlahnya semakin sedikit. 

Menurut Malhotra (2010) disebutkan bahwa tahapan-tahapan dari 

penggunaan analisis faktor (EFA) adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan masalah 

Variabel-variabel yang akan dipilih adalah variabel yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan dan harus didasarkan pada penelitian-

penelitian terahulu, teri, dan pendapat peneliti sendiri. 

b. Membuat matriks korelasi 

Berkenaan dengan analisis faktor pengujian yang harus 

dilakukan, yaitu : 

1. Barlett’s Test of Spericity dipakai untuk menguji bahwa variabel-

variabel dalam sampel berkorelasi. 

2. Uji Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) 

Untuk mengetahui kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan 

sampel. Analisis faktor di anggap layak jika besaran KMO>0,5 

c. Menentukan jumlah faktor 

Penentuan jumlah faktor didasarkan pada besarnya eigen value setiap 

faktor yang muncul. Faktor-faktor inti yang dipilih adalah faktor yang 

memiliki eigen value > 1. 

d. Rotasi faktor 

Alat terpenting untuk interpretasi terhadap faktor adalah rotasi faktor. 

Tujuan rotasi faktor untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam 

faktor tertentu. Ada beberapa metode rotasi : 
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1. Rotasi Orthogonal yaitu memutar sumbu 90 derajat. Proses rotasi

orthogonal dibedakan lagi menjadi Quartimax, Varimax, dan

Equamax.

2. Rotasi Oblique yaitu memutar sumbu kekanan, tetapi tidak harus

90 derajat. Proses rotasi oblique dibedakan lagimenjadi Oblimin,

Promen, dan Orthoblique. Pemilihan metode rotasi didasarkan pada

kebutuhan khusus masalah penelitian, karena tujuan penelitian ini

adalah mengurangi jumlah variabel asli (awal) maka digunakan

rotasi orthogonal yaitu Varimax.

e. Interpretasi factor

Interpretasi faktor dilakukan dengan cara mengelompokkan variabel

yang mempunyai faktor loading yang tinggi ke dalam faktor tersebut.


