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BAB III . METODE PENELITIAN  

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Tea House kebun Wonosari Lawang 

Kabupaten Malang. Pemiliahan lokasi dilakaukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan judul penelitian yaitu “Analisis Kepuasan Konsumen Tea 

House kebun Wonosari kabupaten Malang” dan pertimbangan bahwa Tea House 

kebun Wonosari merupakan salah satu bagian dari Wisata Agro Wonosari yang 

perlu dikembangkan guna menarik perhatian pengunjung yang datang berwisata. 

Penelitian ini dilakukan selama bulan agustus 2018. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber, yaitu dari individu atau 

perseorangan, seperti dari wawancara maupun hasil dari pengisisan kuesioner 

Umar, (2003). Dalam penelitian ini, data primer didapat dari hasil wawancara 

dengan karyawan dan hasil pengisian kuesioner oleh konsumen Tea House kebun 

Wonosari. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Harga, Produk dan Pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen Tea House kebun Wonosari. Data yang diperlukan 

dalam penelitian diantaranya identitas konsumen seperti umur, jenis kelamin, asal 

responden, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Metode penarikan sampel yang dipilih adalah Non-probability sampling . 

metode tersebut dipilih karena tidak semua anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjadi responden Simamora, (2003). Teknik non-
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probability sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik acicidental 

sampling merupakan pengambilan sampel yang dilakaukan secara kebetulan yaitu 

konsumen Tea House kebun Wonosari. Penentuan jumlah sampel  berdasarkan jumlah 

minimal 40 responden. Pada saat penelitianmenggunakan regresi ganda (multivariate) 

maka jumlah sampel yang diteliti minimal 10 dari jumlah setiap variabel yang diteliti 

Sugiyono, (2012). Sampel yang menjadi responden adalah sampel yang memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan sehingga memudahakn peneliti mengambil data yang 

valid. Adapun jumlah responden dalampenelitian ini sebanyak 60 responden. 

Responden yang telah diteapkan oleh peneliti harus memenuhi persyaratan sabgai 

berikut : 

1. Responden adalah konsumen yang mengunjungi Tea House kebun Wonosari dan 

sudah menikmati minuman yang ada. 

2. Usia responden adalah minimal 17 tahun karena peneliti mengansumsikan bahwa 

dengan usia tersebut sudah mampu menjawab dan menganalisis pertayaan yang 

diajukan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu atau teknik yang digunakan untuk 

menunjang atau mengambil data yang diperlukan. Pengumpulan data digunakan untuk 

menguji tujuan penelitian berdasarkan variabel yang ditentukan. Penelitian ini, 

mengambil sampel konsumen atau pelanggan Tea House kebun Wonosari sebagai 

responden. Metode pengumpulan dilakukan dengan metode kuisioner, wawancara, dan 

dokumentasi. 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam artian laporan tentang data pribadi atau 

hal-hal yang diketahuinya Suharsimi, (2006). Penelitian ini menggunakan kuesioner 

tertutup dan berskala, artinya didalam pertanyaan kuisioner sudah disiapkan alternatif 

jawaban, sementara responden dapat menjawab atau memilih salah satu alternatif 

jawaban yang ada. Skala yang digunakan pada kuesioner penelitian ini adalah skala 

likert,  yaitu skala yang menunjukkan tingkatan jawaban yang berisi empat tingkatan. 

Jawaban setiap tingkatan mempunyai nilai dari sisi positif dan negatif, dengan skor 

tertinggi adalah 4 dan skor terendah dengan nilai1. 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju 

Skor 2 = Tidak Setuju  

Skor 3 = Setuju 

Skor 4 = Sangat Setuju 

 Wawancara dilakukan dengan mewawancarai karyawan Tea House kebun 

Wonosari untuk mengetahui sejarah berdirinya perusahaan. Dokumentasi yaitu 

mencari data tentang tujuan variabel penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui jumlah kunjungan Konsumen atau pelanggan Tea House kebun Wonosari. 

3.5. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian adalah 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan hasil penelitian secara deskriptif dan menggambarkan kejadian-kejadian 

selama penelitian secara sistematis, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 
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menguji variabel-variabel yang sudah ditentukan, untuk mengetahui sejauh mana 

variabel tersebut berpengaruh dalam tujuan penelitian. Adapun analisis yang 

digunakan untuk menglolah data dari hasil penelitian digunakan beberapa metode, 

antara lain : 

  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran objek 

perusahaan. Analisis deskriptif juga digunakan mendeskripsikan karakteristik 

konsumen atau pelanggan Tea House kebun Wonosari yang meliputi: usia responden, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan. Berdasrkan sebaran 

jawaban responden selanjutnya diperoleh satu kecenderungan dari jawaban responden. 

Jawaban responden tersebut akan dikategorikan berdasarkan rentang skor berikut: 

Skor Miminum  = 1 

Skor Maksimum  = 4 

Lebar Skala = Skor Maksimum – Skor Miminum 

    Skor Maksimum 

  

Lebar Skala = 
4−1

4
 = 0,75 

1,00 – 1,75 = Sangat Tidak Baik 

1,76 – 2,50 = Tidak Baik 

2,51 – 3,25 = Baik 

3,26 – 4,00 = Sangat Baik 

Analisis deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian. 
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 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas dan Reliabilitasdiguanakan untuk menjawab tujuan penelitian. 

Sebelum data hasil dari penelitian dilakukan analisis terlebih dahulu hasil penelitian 

berupa kuisioner dilakukan uji Validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Setelah data hasil penelitian dinyatakan valid, kemudian dilakukan uji 

reliabilitas, untuk mengetahui tingkat keandalan hasil penelitian, yang artinya apabila 

dilakukan uji berulang-ulang tetap mendapatkan hasil yang sama. 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk menguji validitas pertanyaan yang ada kuesioner. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesahian atau kevalidan suatu 

instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali, 

(2005). Uji validitas menggunakan bantuan program SPSS versi 23 dengan cara 

membandingkan r hitung dengan r tabel , dengan df-n = 58  dengan probabilitas 0,05 

didaptkan nilai r tabel 0,254 dengan ketentuan sebagai berikut : 

R hitung > R tabel,  maka data dikatan Valid 

R hitung < R tabel, maka data dikatan Tidak Valid 

Jika terdapat pertanyaan yang tidak valid, maka dapat dilakukan dengan mengganti 

pertanyaan atau dapat menghilangkan pertanyaan yang tidak valid.  
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Rhitung Tanda Rtabel Keterangan 

Harga (X1)     

Pernyataan 1 0,691 > 0,254 Valid  

Pernyataan 2 0,424 > 0,254 Valid  

Pernyataan 3 0,526 > 0,254 Valid 

Produk (X2)     

Pernyataan 1 0,560 > 0,254 Valid 

Pernyataan 2 0,371 > 0,254 Valid 

Pernyataan 3 0,409 > 0,254 Valid 

Pelayanan (X3)     

Pernyataan 1 0,391 > 0,254 Valid 

Pernyataan 2 0,456 > 0,254 Valid 

Pernyataan 3 0,233 < 0,254 Tidak Valid 

Pernyataan 4 0,446 > 0,254 Valid 

Pernyataan 5 0,372 > 0,254 Valid 

Kepuasan 

Konsumen (Y) 

    

Pernyataan 1 0,294 > 0,254 Valid 

Pernyataan 2 0,611 > 0,254 Valid 

Pernyataan 3 0,486 > 0,254 Valid 

Pernyataan 4 0,341 > 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

2. Uji Reliabilitas 

Apabila alat ukur dinyatakan valid, kemudian alat ukur tersebut diuji dengan uji 

reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner reliabel adalah 

kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama 

akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan dengan 

menggunakan koefisien alpha dengan memanfaatkan bantuan SPSS versi 23 dan batas 

kritis untuk mencapai nilai alpha untuk mengidentifikasi kuesioner yang reliaber 

adalah 0,60 Ghozali, (2005). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha 

Croncbach > 0,60. Jadi nilai koefisien alpha 0,60 merupakan indikator bahwa 

kuesioner tersebut reliabel. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Tanda 

Standar 

Reliabilitas 
Keterangan  

Harga (𝐗𝟏) 0,716 > 0,60 Reliabel 

Produk (𝐗𝟐) 0,621 > 0,60 Reliabel 

Pelayanan (𝐗𝟑) 0,623 > 0,60 Reliabel 

Kepuasan 

konsumen(Y) 
0,648 > 0,60 Reliable 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

3.6. Teknis Analisa Data 

 Uji Asumsi Klasik 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner, selanjutnya 

item pernyataan yang valid dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak 

Ghozali, (2005). Berdistribusi normal berati data mendekati nilai rata-rata yang artinya 

setengah data memiliki nilai lebih besar ata sama dengan nilai rata-ratanya Arifin, 

(2008). Pada penelitian ini diguanakn uji Kolmogorov smirnov untuk  menentukan 

apakah data yang yang diuji berdistribusi normal atau tdik dengan melihat tabel 

Kolmogorov smirnov dengan probabilitas 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut :  

Sig > 0,05  = Data berdistribusi Normal 

Sig < 0,05  = Data berdistribusi Tidak Normal  

2. Uji multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas pada asumsi klasik diguanakn untuk menguji apakah model 

regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas Ghozali, (2005). Menurut Ghozali, 

(2005) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai 

Variance inflation Factor (VIF), dan nilai tolerance. Batas VIF adala 10 dan nilai 

tolerance kurang dari 0,10 dengan ketentuan sebagai berikut : 

VIF > 10 dan tolerance > 0,10 = Terjadi Multikolinearitas 

VIF < 10 dan tolerance < 0,10 = Tidak terjadi Multikolinearitas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada asumsi klasi digunakan untuk menilai ada atau 

tidaknya kesamaan varian dari residual pada regresi linear. Asumsi klasik pada regresi 

linier harus memenuhi syarat yaitu tidak adanya heteroskedastisitas. Metode pengujian 

yang digunakan yaitu dengan metode scatter plot, dengan melihat grafik scatter plot 

titik-titik tidak membentuk bola dan tersebar pada titik- titik tersebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y.  

3.7. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis variabel bebas yang 

jumlahnya lebih dari satu (harga, produk, pelayanan). Analisis regresi bergandan 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (harga, produk, pelayanan) 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, dalam menganailisis regresi 

berganda, digunakan alat bantu program SPSS untuk mempermudah mengolah data 

danakan didapatkan output berupa hasil data yang sudah dikumpulkan, kemudianhasil 
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olahan data tersebut dilakukan interpretasi analisis terhadapnya. Persamaan regresi 

berganda yaitu : 

 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Konsumen 

a  = konstanta 

X1  = Variabel Harga 

X2 = Variabel Produk 

X3 = Variabel Pelayanan 

b1  = koefisen regresi variabel Harga 

b2 = koefisien regresi variabel Produk 

b3 = koefisien regresi variabel Pelayanan 

e  = Eror item 
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3.8. Uji hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar persentase 

sumbangan penagaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika R2 sama dengan 

nol, makan variabel independen berjumlah lebih dari dua, maka adjusted R2 lebih 

akurat Ghozali, (2005). Adapaun rumus koefisien determinasi adalah : 

KD = R2 x 100% 

Keterangan : 

KD = koefisien determinasi 

R2 = kuadrat koefisien korelasi 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian 

hipotesis secara dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel harga, 

produk, pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Pengujian ini dilakukan untuk 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel dan nilai probabilitas 0,05. Apabila nilai 

probabilitas signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan 

secara individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu harga, produk, 

pelayanan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepuasan konsumen. 
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Apabila dari hasil perhitungan ternyata Fhitung  >  FTabel dan signifikan F < 0,05 maka Ho 

ditolak, makan secara simultan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen.sebaliknya jika Fhitung <  Ftabel dan signifikan F > 0,05 maka 

Ho diterima, maka secara simultan variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


