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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Cokelat Klasik Cafe Malang yang berlokasi 

di Jalan Raya Joyo Agung, Merjosari,Malang. 

B. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, jenis 

penelitian ini adalah Explanatory. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Umar, 2000)  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Darmawan (2013) populasi adalah sumber data dalam penelitian 

tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Adapun dalam penelitian ini yang 

akan menjadi populasi adalah pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2001:117). Sample yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara 

bebas oleh peneliti. Pedoman penentuan sample yang dikemukakan Roscoe (1975) 

dalam widayat (2004) menyebutkan bahwa sebaiknya sampel diantara 30 s/d 500 

responden.. 
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Purposive Sampling merupakan teknik dalam memilih sampel, peneliti 

mempunyai pertimbangan berdasarkan intensitas dan usia yang sudah ditentukan 

oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2009) Purposive Sampling  adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.  

Jadi disini sampel yang diambil yang paling minimal 120 orang dengan 

mempertimbangkan syarat umur dan intensitas pembelian. Sampel harus memiliki 

syarat berumur 18-32 tahun dan pernah membeli produk Cokelat Klasik Malang 

sebanyak minimal 2 kali. Penggunaan teknik ini mempermudah menentukan 

sampel dan sampel yang ditentukan akan sesuai dengan keinginan oleh peneliti.  

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2009) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji lebih 

lanjut  sehingga ditemukan informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan 

menentukan kesimpulan suatu penelitian. Menurut hubungannya variabel dibagi 

menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau sebagai stimulus sedangkan variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau sebagai variabel output. 

1. Niat pembelian ulang 

 Niat pembelian ulang  adalah perilaku membeli pelanggan yang telah 

melakukan pembelian dan memiliki niat untuk melakukan pembelian ulang atas 

produk Cokelat Klasik Cafe Malang karena merasakan kepuasan. Adapun 
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Repurchase intention dapat dikur berdasarkan indikator dibawah ini 

(Ferdinand.2006): 

a. Minat Transaksional, pelanggan akan cenderung melakukan pembelian 

produk Cokelat Klasik Cafe Malang dengan harapan produk yang diperoleh 

sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. 

b. Minat Eksploratif, pelanggan akan cenderung untuk mencari tahu informasi 

terkait produk Cokelat Klasik Cafe Malang.  

c. Minat Preferensial, pelanggan akan cenderung menjadikan Cokelat Klasik 

Cafe Malang sebagai produk yang utama dibandingkan cafe lainnya. 

d. Minat Referensial, pelanggan akan cenderung untuk merekomendasikan 

produk Cokelat Klasik Cafe Malang kepada teman atau keluarga yang 

meliputi : 

- Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan 

karena kualitas produk memuaskan. 

- Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan 

karena nilai atau manfaat yang didapat setelah mengkonsumsi sebuah produk. 

2. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan perasaan berlebih dari pelanggan yang 

dikarenakan adanya nilai puas akan produk Cokelat Klasik Cafe Malang yang 

sesuai ataupun lebih dari ekspektasi dari pelanggan. Adapun indikator penilaian 

dari kepuasan pelanggan yaitu Lena Elitan (1999), yaitu : 

a. Tidak ada keluhan atau keluhan yang teratasi. Pelanggan merasa puas dengan 

produk yang diberikan tanpa mempunyai keluhan. 
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b. Perasaan puas pelanggan pada keseluruhan produk. Dari segala aspek yang di 

dapatkan oleh pelanggan atas produk Cokelat Klasik Cafe Malang baik itu dari 

kualitas produk maupun dari manfaat yang didapatkan oleh pelanggan. 

c. Kesesuaian dengan ekspektasi / harapan pelanggan. Produk yang diberikan 

diharapkan sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari pelanggan. 

d. Harapan pelanggan yang terlampaui. Produk yang diberikan oleh Cokelat 

Klasik Cafe Malang melampaui ekspektasi/harapan pelanggan.  

3. Kepercayaan Pelanggan 

 Kepercayaan pelanggan merupakan rasa percaya yang dimiliki oleh 

pelanggan atas produk Cokelat Klasik Cafe Malang yang membuat para pelanggan 

yakin perusahaan menjual produk yang berkualitas baik dan mampu memberikan 

manfaat yang sesuai dengan harapan mereka. Adapun indikator variabel 

kepercayaan pelanggan (McKnight dkk, 2002) adalah sebagai berikut : 

a. Benevolence (niat baik) berarti seberapa besar kepercayaan yang dimiliki 

oleh pelanggan dengan harapan prilaku yang baik dari Cokelat Klasik Cafe 

Malang. 

b. Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap 

kejujuran Cokelat Klasik Cafe Malang untuk menjaga dan memenuhi 

kesepakatan yang telah dibuat kepada pelanggan. 

 

 

c. Competence (kompetensi) adalah keyakinan pelanggan terhadap kemampuan 

yang dimiliki Cokelat Klasik Cafe Malang untuk membantu pelanggan dalam 
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melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Inti 

dari kompetensi adalah kemampuan Cokelat Klasik Cafe Malang untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

d. Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana pelanggan siap 

bergantung pada Cokelat Klasik Cafe Malang. 

4. Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini digunakan kuisioner untuk mengukur setiap variabel, 

dalam kuisioner tersebut akan menggunakan metode skala likert. Skala likert adalah 

skala yang digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk 

menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap pernyataan yang 

berkaitan dengan objek yang dinilai (Widayat 2004). Skala likert pada penelitian 

ini menggunakan 5 jenjang yang terdiri dari sangat setuju sampai sangat tidak 

setuju.  Pembobotan skala likert dapat dilihat berdasarkan tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Skala Likert 

Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

Skala likert dipilih dikarenakan mudah dibuat dan diukur, mudah dipahami 

responden dan mengukur pada tingkat skala ordinal (Widayat 2004). Oleh sebab 

itu skala likert dipilih karena dianggap paling tepat untuk penelitian.  
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 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan metode kuisioner. Metode ini dirasa lebih tepat dan 

mudah dengan serangkaian atau daftar pertanyaan yang sudah disusun secara 

sistematis yang anntinya akan diisi oleh pelanggan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data premier dimana data 

primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang 

sedang berjalan. (Widayat & Amirullah, 2002). Data primer yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah data hasil penyebaran kuisoner yang diisi oleh 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 

kuisioner. Kuisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi (Bungin, 

2005). Metode kuisioner dipilih karena metode ini dianggap lebih tepat dan mudah 

dan mnghemat waktu pada saat penelitian dilaksanakan. 

G. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan ketepatan 

derajat antara data yang terdapat di lapangan dengan data yang dilaporkan peneliti 

(Sugiyono,2009). Suatu data dapat dikatakan valid apabila data yang disajikan oleh 

peneliti sama dengan data yang ada di lapangan.  Kuisioner dikatakan valid jika 

mengukur apa yang seharusnya diukur dengan butir-butir pertanyaan yang mampu 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Rumus Pearson Product Moment 

digunakan untuk mencari nilai korelasi yang dirumuskan sebagai berikut 

(Lupiyoadi & Ikhsan 2015). 

𝑟𝑥𝑦 =
Ν∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2 ][𝑁∑𝑌2 −  (∑𝑌)2]
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara butir dengan jumlah skor 

X = Skor butir 

Y = Jumlah skor 

N = Banyaknya sampel. 

Untuk perhitungan ini menggunakan bantukan program SPSS. Kreteria 

pengujiannya adalah jika r hitung > r tabel pada df 95 dan alpha 5% pada n - 

2 maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan suatu indikator yang dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data (Lupiyoadi & Ikhsan 2015). Uji reliabilitas dilakukan 

untuk menunjukan konsistensi hasil pengukuran yang sama meskipun dilakukan 

pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunaka metode rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut. 

c. R =  (
k

k−1
) (

∑ σb
2

σt
2 ) 

Keterangan: 

R =   Indeks reliabilitas 
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K =   Banyaknya butir pertanyaan 

∑ σb
2  =   Jumlah varians butir 

σt
2 =   Varians total 

Kreteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6 

maka terdapat data yang reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

 

1. Rentang Skala 

 Menurut Umar (2000) kreteria penentuan kecenderungan jawaban responden 

ditentukan berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung menggunakan 

rentang skala. Adapun rumus rentang skala sebagai berikut. 

𝑅𝑆 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS  = Rentang Skala 

n  = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item. 

 

Berdasarkan rumus rentang skala tersebut maka dapat diperoleh perhitungan 

sebagai berikut. 

𝑅𝑆 =
120 (5 − 1)

5
= 96 
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Data yang diperoleh kemudian diolah melalui penilaian dari setiap pernyataan 

jawaban responden setelah itu hasil tersebut dikelompokkan untuk diambil 

kesimpulan masing-masing variabel berdasarkan jawaban responden pada tabel 3.2. 

3.2. Rentang Skala 

Rentang Skala Kepuasan 

Pelanggan 

Kepercayaan 

Pelanggan 

Repurchase 

Intention 

120 – 216 Sangat Tidak Puas Sangat Tidak 

Percaya 

Sangat Rendah 

217 – 312 Tidak Puas Tidak 

Percaya 

Rendah 

313 – 408 Cukup Puas Cukup 

Percaya 

Cukup Tinggi 

409 – 504  Puas Percaya Tinggi 

505 – 600 Sangat Puas Sangat 

Percaya 

Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh lebih dari 2 variabel bebas terhadap variabel terikat (Sanusi, 

2011). Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan 

matematika sebagai berikut. 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

Y = Repurchase Intention 

a = Konstanta 
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b = Koefisien Regresi 

e = Variabel pengganggu (error) 

X1 = Kepuasan Pelanggan 

X2  = Kepercayaan Pelanggan 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Lupiyoadi & Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus 

menggunakan uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila uji asumsi klasik 

valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regrsi berganda.  

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel yang ada penyebarannya normal atau tidak. Pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnof, data dikatakan normal apabila 

nilai sign > 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dakan model regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Adapun cara untuk mengetahui sautu model terbebas dari 

heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan menggunakan Glejser. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai sig kurang dari 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 
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 Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Suatu model harus terbebas dari gejala 

multikolinieritas. Untuk menguji multikolinieritas denga cara melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) yang menghasilkan nilai > 10, maka dapat disimpulkan 

terbebas dari gejala multikolinieritas. 

d. Uji Linieritas 

 Uji linieritas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah model 

regresi dapat didekati dengan persamaan linier. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier apabila nilai signikan < 0,05. 

e. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara 

error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk melihat ada 

tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson.   

 

 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

1) Uji t parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 
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Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, suatu 

variabel bebas memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel 

terikat.  

2) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H0 : tidak ada pengaruh parsial antara kepuasan pelanggan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap niat pembelian ulang. 

Ha: terdapat pengaruh parsial antara kepuasan pelanggan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap niat pembelian ulang. 

3) Kriteria penerimaan dan penolakan

Apabila nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak

terdapat pengaruh secara parsial antara kepuasan pelanggan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap niat pembelian ulang. Sedangkan jika nilai t hiutng > t tabel  maka 

Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial kepuasan 

pelanggan dan kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian ulang 


