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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian secara langsung dalam rangka mengumpulkan data yang 

dibutuhkan sebagai bukti kuat dalam penulisan. Lokasi pada penelitian ini 

yaitu di daerah Malang yang berfokus pada mahasiswa kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas No.246 

Tlogomas, mahasiswa kampus 2  Universitas Muhammadiyah Malang 

berlokasi di Jalan Bendungan Sutami No. 188 Sumbersari dan mahasiswa 

Universitas Brawijaya berlokasi di Jalan Veteran. Hal ini disebabkan oleh 

sebagian besar mahasiswa pada kampus tersebut yang menggunakan 

Traveloka sebagai website untuk melakukan pembelian tiket secara online.  

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang 

akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang 

berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dengan 

pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai pengaruh kepuasaan dan keperayaan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan e-commerce Traveloka di Malang. 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa yang berada di Malang dan telah melakukan 

pembelian tiket minimal dua kali atau lebih melalui website atau aplikasi 

tiket online baik untuk produk yang sama maupun lini produk yang lain 

(Tandjung, 2004).  Target pasar Traveloka yakni konsumen dengan 

karakteristk yang mengenal teknologi, memiliki mobilitas yang tinggi 

dan menyukai sistem yang bersifat sederhana dan cepat. Mahasiswa 

merupakan kelompok usia yang menyukai hal-hal yang bersifat 

sederhana dan cepat sehingga menjadi populasi pada penelitian ini. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2014) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang, kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang 

dan Universitas Brawijaya yang loyal terhadap Traveloka. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

rumus Ferdinand (2006) sebagai berikut: 
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n = Jumlah indikator x (5 sampai 10) 

n = 12 x 10  

n = 120  

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, Jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah 120 responden, dimana sebanyak 120 

responden dianggap bisa mewakilkan seluruh pelanggan e-commerce 

Traveloka di Malang. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan 

metode non probability sampling dengan variabel purposive sampling 

yaitu variabel pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Menurut 

Sugiyono (2013) yang dimaksut pertimbangan tertentu adalah orang 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin 

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi variabel yang diteliti.  

Untuk penentuan subjek yang dijadikan sampel atau responden 

dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria, yaitu: 

a. Mahasiswa yang pernah melakukan pembelian tiket pesawat 

secara online di Traveloka minimal tiga kali. 

b. Mahasiswa yang berada di kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang, kampus 2 Universitas Muhammadiyah 

Malang dan Universitas Brawijaya yang bersedia menjadi 

responden. 



27 
 

 
 

c. Mahasiswa merupakan responden yang tanggap dengan 

perkembangan teknologi. 

D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan variabel 

yang jelas terhadap konsep dan metode yang digunakan, sehingga tidak akan 

terjadi perbedaan dan untuk memberikan kemudahan dalam penentuan 

variabel pengukuran. Agar variabel yang akan diamati lebih mudah untuk 

diteliti dalam pengumpulan data yang diperlukan, maka berikut dijelaskan 

pada tabel 3.1 mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator 

Loyalitas 

(Y) 

Pelanggan yang 

bersedia untuk 

melakukan 

pembelian ulang 

dan berlangganan 

pada suatu produk 

atau jasa tersebut. 

1. Melakukan pembelian secara 

teratur. 

2. Mereferensikan kepada orang 

lain. 

3. Tidak dapat dipengaruhi oleh 

pesaing untuk pindah dalam 

menggunakan suatu produk 

atau jasa. 

4. Selain membeli produk utama, 

pelanggan juga akan membeli 

produk dari lini produk lainnya. 
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Variabel Definisi 

Operasional 

 

Indikator 

Kepuasa

n (X1) 

Persepsi terhadap 

pelayanan yang 

diberikan telah 

sesuai ekspektasi 

atau harapan 

pelanggan.  

1. Kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan terhadap produk 

atau jasa. 

2. Kesesuaian keinginan 

prlanggan terhadap produk atau 

jasa. 

3. Produk atau jasa telah 

memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

4. Tidak ada keluhan pelanggan 

pada produk atau jasa 

perusahaan. 

Kepercay

aan (X2) 

Rasa percaya 

pelanggan kepada 

perusahaan yang 

telah memenuhi 

janji-janjinya dalam 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan yang 

berbeda-beda 

berupa produk atau 

jasa.  

 

1. Menjaga keamanan pelanggan 

dalam bertransaksi sehingga 

mampu dipercaya. 

2. Melindungi informasi 

pelanggan. 

3. Jaminan Informasi pelanggan 

4. Kompensasi kerugian karena 

alasan keamanan dan 

kerahasiaan.  

Sumber:  Lovelock &Jocken (2011), Kotler & Keller (2009), Sutojo 

(2003). 

 

E. Jenis dan  Sumber Data 

Jenis data penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Data 

Kuantitaif tersebut berupa angka yang dapat dihitung. Adapun sumber data 

yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden 

secara langsung setelah menyebarkan kuisioner yang diisi pertanyaan tentang 

pengaruh kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

e-commerce Traveloka di Malang. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner 

yang merupakan teknik pengumpulan data mengajukan daftar pertanyaan 

yang sesuai dengan variabel, atribut atau faktor dalam penelitian ini. Menurut 

Sugiyono (2013) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.  

G. Teknik Penskalaan Data 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ada. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiyono, 2014) . 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor 

dengan lima kategori jawaban dengan dasar skala likert yang dapat 

diklasifikasikan seperti pada table 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Penentuan Skor Jawaban dengan Skala Likert 

Kategori Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) / Sangat Puas (SP) 
5 

Setuju (S) / Puas (P) 
4 

Netral (N) 
3 

Tidak Setuju (TS) / Tidak Puas (TP) 
2 

Sangat Tidak Setuju (STS) / Sangat Tidak Puas 

(STP) 

1 

Sumber: Sugiyono (2014) 
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Setelah mengetahui nilai atau skor jawaban yang ada di dalam 

kuisioner, dilakukan pengelompokkan hasil perhitungan ke dalam interval 

kelas dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

I = 
𝑅

𝐾
 = 

5−1

5
 = 

4

5
 = 0,8 

Keterangan : 

- Skor maksimal : 5 

- Skor minimal  : 1 

- I   : Besar Interval Kelas 

- R   : Range (Kelas) 

- K   : Jumlah Interval Kelas 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula di atas, maka 

pengelompokan tanggapan masing-masing responden terhadap setiap 

indikator variabel penelitian sebagai berikut: 

Tabel.3.3 Pengelompokan Tanggapan Responden 

Nilai Kriteria Keterangan 

1-1,8 Sangat 

Rendah/Sangat 

Buruk 

Indikator variabel memiliki 

persepsi atau tanggapan sangat 

rendah di responden 

1,81-2,6 Rendah/Buruk Responden menanggapi atau 

mempersepsikan indikator variabel 

penelitian buruk 

2,61-3,4 Cukup Penilaian yang diberikan 

responden cukup terhadap 

indikator variabel penelitian 

3,41-4,2 Tinggi/Baik Responden memberikan tanggapan 

atau persepsi yang baik terhadap 

indikator penelitian 

4,21-5 Sangat 

Tinggi/Sangat Baik 

Pemberian nilai yang sangat baik 

terhadap indikator atau pertanyaan 

penelitian 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2018
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H. Uji Instrumen  

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

instrumen. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2014). Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner yang nantinya akan diberikan 

kepada responden. Kuisioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan yang 

terdapat dalam kuisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. 

Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 

r hitung dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner tersebut valid dan apabila 

nilai r hitung < r tabel, maka pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner 

tersebut tidak valid. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dengan 

signifikan 5%. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji instrumen yang jika 

digunakan beberapa kali dalam mengukur suatu obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki 

kehandalan apabila memiliki koefisien kehandalan nilai Alpha 

Croncbach > 0,6. 
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Pengujian reliabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:  

𝑟11 =[
𝑘

𝑘−1
] [1 −  

∑ 𝜎
2

𝑏

𝜎
2

𝑡

] 

Keterangan : 

𝑟11  = Reliabilitas Instrumen 

𝑘  = Banyaknya Butir Pertanyaan 

∑ 𝜎
2

𝑏
 = Jumlah Varians Butir 

𝜎
2

𝑡
  = varians total 

I. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik yang harus dilakukan dalam model regresi linier 

berganda yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui data variabel 

penelitian pendistribusian normal tidaknya. Penelitian berdistribusi 

normal jika uji Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai signifikansi > 0,05 

(Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

2. Uji Heteroskedatisitas 

Heteroskedatisitas merupakan variasi residual yang tidak sama dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). 

Variasi residual harus bersifat homoskedastisitas, artinya pengamatan 

satu dengan pengamatan lainnya harus sama agar pendugaan model lebih 

akurat. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji 
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glejser yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dengan 

variabel loyalitas apakah dalam analisis regresi terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji suatu 

kondisi dimana korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel 

bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami 

gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat ketidakkonsistenan antara 

koefisien regresi yang diperoleh dengan teori yang digunakan. Cara 

untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan menggunakan besaran 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. 

a. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka model 

regresi tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas. 

b. Apabila nilai tolerance < 1 dan nilai VIF > 10 maka pada model 

regresi terdapat gejala multikolonieritas.  

J. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisa. 

Analisa ini digunakan karena variabel yang diteliti mempunyai lebih dari satu 

variabel. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yakni loyalitas pelanggan. 

Secara umum persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai: 

Y= a +  𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 
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Dengan keterangan : 

Y  = Loyalitas pelanggan 

a  = Konstanta  

𝑏1 = Koefisien regresi variabel kepuasan pelanggan 

𝑏2 = Koefisien regresi variabel kepercayaan pelanggan 

𝑋1 = Variabel kepuasan pelanggan 

𝑋2 = Variabel kepercayaan pelanggan 

e  = Error term (residual) 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. 

1. Uji t  

Uji t (Parsial) bertujuan untuk menguji seberapa erat pengaruh masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat.  

Terdapat kriteria dalam uji t pada penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dapat diartikan 

bahwa kepuasan (X1) atau Kepercayaan (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

b. Jika nilai signifikan ≥ 0,05, maka variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dapat diartikan 

bahwa kepuasan (X1) atau Kepercayaan (X2) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 
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2. Uji F

Uji F (simultan) ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel

bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pengujian f pada penelitian memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Jika  nilai signifikan < 0,05, maka secara simultan antara dua

variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya

kepuasan (X1) dan kepercayaan (X2) secara simultan pengaruh

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan

(Y).

b. Jika nilai signifikan ≥ 0,05, maka secara simultan antara dua variabel

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya

kepuasan (X1) dan kepercayaan (X2) secara simultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y).


