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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Asuransi Jiwasraya Cabang Kota Malang yang 

berlokasi di jalan Brigjend Slamet Riyadi No.18, Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang 

diteliti lebih bersifat sebab dan akibat sehingga dalam penelitiannya ada variabel 

independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2014:11) 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:115). Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah asuransi Jiwasraya cabang kota Malang.  

Teknik pengambilan sampel adalah non probability. Non probability 

merupakan teknik pengambilan sempel yang tidak memberikan 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono,2014:118). Pada penelitian ini menggunakan purposive
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 sample yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan 

karakteristik yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian lebih dari 2 kali pada 

produk PT. Asuransi Jiwasraya cabang kota Malang. Roscoe dalam Sugiyono 

(2014: 90) menyatakan bahwa ukuran sampel dapat dikatakan layak untuk 

penelitian antara 30 sampai 500 responden.  

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

sebagai berikut: 

𝑛 =  𝑍2∝ (
𝑃𝑥𝑄

𝑑2
) 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

𝑍2∝   = Z tael dengan tingakt signifikansi tertentu. 

Q = (1-P), proporsi populasi yang diharapkan tidak memiliki       

    karakteristik tertentu 

P = Proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu. 

D = Tingkat kesalahan yang ditoleransi. 

     (Supramono dan Haryanto,2005:62) 

Lebih jelasknya akan dijelaskan pada perhitungan berikut ini,misal proporsi 

populasi yang diharapkan sebesar 50%, tingkat kesalahan sebesar 10%, dengan 

tingkat kepercayaan 95% = 1,96 dengan menggunakan rumus diatas, maka jumlah 

sampel yang diperoleh yaitu sebesar: 

𝑛 =  𝑍2∝ (
𝑃𝑥𝑄

𝑑2 )  

𝑛 =  1,962 (
0,50 (1−0,50)

0,102
)  
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𝑛 =  96,04  

Hasil perhitungan 96,04 tersebut dibulatkan menjadi 100 agar memudahkan 

pembagian. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden dari pelanggan asuransi Jiwasraya cabang kota Malang. 

D. Skala pengukuran variabel  

Teknik skala pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini untuk 

memberikan jawaban pada seriap item – item pertanyaan atau peryataan adalah 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorng atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono,2014). Diharapakan nanti responden mengisi daftar pertayaan atau 

peryataan dengan jumlah lima kategori dan semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan tabel skor sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber : Sugiyono (2014) 

 

 



32 
 

E. Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3.2 

Definisi operasional variabel 

Variabel  Definisi Operasional Indikator 

Relationship 

Marketing 

(X1) 

(Pasaribu,2017) 

relationship marketing 

adalah proses 

menciptakan, 

mempertahankan dan 

meningkatkan hubungan 

yang kuat, bernilai tinggi 

dengan pelanggan  

a. Bonding (Ikatan) : 

ketergantungan yang kuat antara 

kedua belah pihak. 

b. Empathy (Empati) : kepedulian 

terhadap masalah yang dihadapi 

pelanggan.  

c.  Reciprocity(Timbal balik) : 

hubungan jangka panjang saling 

memberi dan menerima.  

Customer Value 

(X2) 

(Rahi,2016) 

Customer value adalah 

semua manfaat dan 

pengorbanan, dimana 

pelanggan akan 

membandingkan 

perolehan dari manfaat 

dan pengorbanan yang 

dilakukan. 

a. emotional value (nilai 

emosional) : jumlah dari 

kesenangan atau kepuasan 

perasaan /emosional positif 

terhadap suatu produk  

b.  Social Value (nilai sosial) : 

jumlah dari kepuasan produk 

untuk meningkatkan konsep diri-

sosial konsumen. 

c. quality/performance value 

(kualitas/performa jasa) : jumlah 

dari kepuasan yang didapatkan 

dikarenakan reduksi biaya 

d. Price/value for money (harga) : 

jumlah dari kepuasan yang 

diperoleh dari dari persepsi 

terhadap kualitas dan kinerja atas 

produk. 

Trust  

(X3) 

(Fihartini,2015) 

Kepercayaan adalah 

suatu keyakinan kepada 

pihak lain yang menjadi 

mitra bisnis, bahwa mitra 

bisnis tersebut akan 

menjalankan segala 

kewajibannya dengan 

baik sesuai yang 

diharapkan.  

a. Kepercayaan pelanggan pada 

reputasi perusahaan 

b. Keamanan dan kenyamanan 

dalam menggunakan produk. 

c. Keyakinan pelanggan akan 

manfaat dan kualitas produk 

yang ditawarkan perusahaan   

 

bersambung 
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Sumber : Pasaribu (2017), Rahi (2016), Fihartini (2010), Syaiful (2015), data diolah 

tahun 2018 

F. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan yakni berasal dari data Primer. Data primer 

merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang 

sedang berjalan (Widayat, 2004 ). Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari 

kuisioner yaitu kumpulan dari pertayaan – pertayaan tertulis untuk mendapatkan 

informasi dari responden.  

G. Teknik Pengumpulan data. 

Pengumpulan data berdasarkan tekniknya, yaitu melalui kuesioner (angket). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2014:199). 

H. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah  transformasi data mentah ke dalam bentuk yang 

mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik setiap variabel dalam sampel. Hasil analisis ini juga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat analisis dalam uji hipotesis. 

Variabel 

 

Definisi Operasional Indikator 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 

Loyalitas pelanggan 

adalah komitmen 

pelanggan bertahan 

secara mendalam untuk 

berlangganan kembali 

atau melakukan 

pembelian ulang produk 

atau jasa.  

a. Kesetiaan terhadap pembelian 

produk (Repeat Purchase) 

b. Ketahanan terhadap pengaruh 

yang negatif mengenai 

perusahaan (Retention) 

c. Mereferensikan secara total 

esistensi perusahaan (referalls) 

Lanjutan 
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Analisis deskriptif dalam penelitian ini maksudnya menjelaskan hasil pengisian 

responden atas jawaban yang ada dalam kuesioner atau angket yang didasarkan 

pada persentase. Kategori rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori rata-rata 

 

Rata-rata kategori   

1,00≤  x < 1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk  

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

 Sumber: Kuncoro (2012:148) 

Dalam mendeskripsikan data dalam bentuk peresentase digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

DP  : Deskriptif Presentase (%) 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah nilai ideal 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:53 ).  
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Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan 

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk degree of freedom ( df ) = n-2, dalam ini n 

adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah 100-2 = 98 

dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) 

sebesar 0.1966 dengan ketentuan.  

Hasil r hitung > r tabel (0.1966) = valid 

Hasil r hitung < r tabel (0.1966) = tidak valid 

Jika r hitung ( tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item – total 

correlation ) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka peryataan 

tersebut dinyatakan valid.  

b. Uji Reliabilitas  

Uji   reabilitas   merupakan   alat   untuk   mengukur   suatu   

kuesioner   yang merupakan Indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu ( 

Ghozali, 2013:47 ). 

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu 

variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 

digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 

2013:48 ).  
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Pengujian reliabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut : 

𝑟11 =  [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan :  

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir   pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  =  jumlah varians butir  

𝜎𝑡
2  =  varian total 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah “distribusi data yang normal atau 

mendekati normal, deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik 

Probability Plot ” (Ghozali, 2013:160). Dasar loyalitas pelanggan 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi ini tidak memenuhi kaidah 

asumsi normalitas. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2013:95). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 3.4 

Pengambil keputusan ada atau tidak Autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Ditolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada 

keputusan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Ditolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif Tidak ada 

keputusan 

4-du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak Du < d < 4 - du 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi   

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel 

independennya. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas 

dapat dilihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Batas tolerance value adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika 
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tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi (Ghozali, 

2013:106). 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pada 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika variance berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini 

menggunakan uji gletser, dengan kriteria apabilai nilai signifikansi > 

0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

signifikansi ≤ 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 

2013:139). 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara sebuah 

variabel bebas (relationship marketing (X1), customer value (X2), dan trust 

(X3) dengan variabel terikat (loyalitas pelanggan). Persamaan untuk variabel 

adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b₃X₃+e 

Keterangan : 

Y = Variabel Loyalitas pelanggan 

a   = konstanta 

b  = koefisien regresi berganda 
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X1  = Variabel relationship Marketing,  

X2 = Variabel  Customer Value 

X3 = Variabel  Trust 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen dan mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013: 84). Rumus 

yang dapat digunakan yaitu: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b = parameter estimasi 

sb= standar error 

Ho: β1 = 0 

Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

relationship marketing, cutomer value and trust terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Ha: β1 ≠ 0 

Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

relationship marketing, cutomer value and trust terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen 
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(relationship marketing, customer value, dan trust) terhadap variabel 

dependen (loyalitas pelanggan). 

2) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel 

independen (relationship marketing, customer value, dan trust) 

terhadap variabel dependen (loyalitas pelanggan). 

b. Uji  F 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual 

dapat diukur dari Goodness of fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien Uji F difungsikan untuk mendapati apakah 

semua variabel bebas secara simultan (bersama-sama) memiliki 

pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013: 84). 

Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅2 / 𝐾

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝐾 − 1)
 

Keterangan: 

R2 = koefisien determinasi yang telah ditentukan 

K = jumlah varian independen 

n = jumlah sampel 

F = Fhitung  yang selanjutnya dibandingkan dengan membandingkan 

dengan Ftabel 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung  

dengan nilai Ftabel yang terdapat dalam tabel (Ft) pada derajat bebas 

tertentu yaitu n-K-1 dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5% 

(0,05).  
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Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

relationship marketing, cutomer value and trust terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

relationship marketing, cutomer value and trust terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Kriteria pengujian: 

1) Fhitung > Ftabel :  maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat

dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) Fhitung ≤ Ftabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang dikatakan

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

5. Uji variabel kontribusi terbesar (Standarized coefficients)

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang 

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

standarized coefficients βeta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf 

signifikan adalah 5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan niai koefisien βeta 

relationship marketing (X1) dan trust (X3) ≤ nilai koefisien customer value 

(X2) maka dikatakan bahwa variabel customer value adalah variabel yang 

berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat.  


