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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada konsumen UMM Bakery di Malang. 

Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive, dengan 

pertimbangan bahwa UMM Bakery merupakan unit usaha dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 

2018.  

3.2  Populasi dan Penentuan Sampel 

(Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan 

obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga membentuk 

sebuah kesimpulan dan dapat ditarik keputusan oleh peneliti. Populasi dari 

penelitian ini merupakan konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi 

produk UMM Bakery. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Penentuan sampel dilakukan secara kebetulan (accidental 

sampling) yakni siapa saja yang kebetulan bertemu dan membeli UMM Bakery 

dengan ketentuan sudah membeli minimal 2 kali beli. Menurut Hair et al (2010) 

apabila populasi tidak diketahui, penentuan jumlah sampel dapat dilakukan 

dengan cara jumlah sampel minimal 5-20 kali dari jumlah indikator dalam 

kuesioner. Penelitian ini terdiri dari 16 indikator , maka minimal ukuran sampel 

penelitian ini adalah : 
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Sampel = jumlah indikator x 5 

 = 16 x 5  

 = 80 

Berdasarkan perhitungan diatas didapat untuk sampel minimum menggunakan 80 

sampel responden. Pada saat pelaksanaan penelitian didapatkan 99 responden. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

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

diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden di tempat penelitian 

menggunakan pemberian kuesioner sebagai instrumen atau alat penelitian kepada 

konsumen.  

3.4 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan 

data primer ini dilakukan sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari responden (wawancara dan kuesioner) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

Peneliti mengamati secara langsung dalam pengambilan data di UMM Bakery. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang 

dijadikan responden untuk dijawabnya. Peneliti memberikan kuesioner untuk 

mendapatkan keterangan jawaban terhadap responden di UMM Bakery. 
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3. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti 

terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti melakukan wawancara untuk 

mengumpulkan informasi terhadap responden  di UMM Bakery. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pengambilan foto ataupun video terhadap lokasi UMM Bakery ataupun terhadap 

konsumen UMM Bakery saat proses pengambilan data. Peneliti melakukan 

dokumentasi untuk pengakuratan data saat penelitian berlangsung. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Laten 

Variabel laten adalah sebuah variabel bentukan yang dibentuk melalui 

indikator-indikator yang diamati dalam dunia nyata. Nama lain untuk variabel 

laten adalah faktor, konstruk, atau unobserved variable (Afaerdinand, 2006). 

Variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Variabel Laten 

Simbol Variabel Laten 

X1 Produk 

X2 Harga 

X3 Pelayanan 

X4 Promosi 

Y Kepuasan Konsumen 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

 

 

 



24 

 

2. Variabel Terukur  

Variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari melalui 

penelitian lapangan, misalnya melalui survei. Nama lain untuk variabel terukur 

adalah observedvariable, indicator variable dan manifestvariable (Ferdinand, 

2006). Variabel terukur yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Variabel Indikator 

Variabel Laten Variabel Indikator 

Produk (X1)  X1.1 Varian roti 

X1.2 Tekstur roti 

X1.3 Kemasan roti 

X1.4 Rasa roti 

X1.5 Aroma roti 

Harga (X2) X2.1 Harga terjangkau 

X2.2 Sesuai kualitas 

Pelayanan (X3) 

 

X3.1 Kemudahan memperoleh produk 

X3.2 Pelayanan penjual 

Promosi (X4) X4.1 Melalui instagram 

X4.2 Melalui website 

X4.3 Word of mouth 

Kepuasan Konsumen (Y) Y1.1 Puas dengan produk 

Y1.2 Pembelian ulang 

Y1.3 Memberikan rekomendasi 

Y1.4 Mendapatkan roti yang sesuai 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Menganalisis data dan pengujian instrument untuk penelitian ini, dibantu 

dengan menggunakan software pengolahan data Partial Least Square (PLS) yang 

dioperasikan melalui software SmartPLS3, agar lebih jelas dapat diperhatikan 

pada uraian berikut ini : 

3.6 Pengujian Instrumen 

Dua syarat utama yang harus dimiliki kuesioner adalah validitas dan 

reliabilitas. Maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk 



25 

 

melakukan uji validitas dan reliabilitas digunakan skor evaluasi konsumen 

terhadap atribut UMM Bakery. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan ketepatan dan kecematan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya serta dapat menunjukkan apakah hasil penelitian dapat 

diterima dengan kriteria – kriteria tertentu. Uji validitas dengan menggunakan 

SmartPLS3  yaitu validitas kontruk (construct validity). 

Validitas konstruk menunjukkan bahwa instrument pengukuran mengukur 

konsep yang diuji secara valid. Kevalidan dari suatu peubah indikator dalam 

mengukur variabel laten dapat dinilai dengan melihat nilai dari Loading Faktor 

(LF). Validitas konstruk dapat diuji melalui validitas konvergen (convergent 

validity) dengan kriteria jika nilai loading faktor (LF) sebesar >0,70 maka 

indikator tersebut dinyatakan valid. Tetapi menurut Gendro Wiyono (2011) nilai 

loading faktor 0,50 sampai 0,60 sudah dianggap cukup dan diterima 

kevalidannya. 

Konsistensi dari variabel indikator dalam mengukur variabel laten dapat 

dilihat dari nilai construt reliability dan variance extracted. Apabila nilai 

construct reliability >0,70 dan variant extracted >0,50 maka menunjukkan 

variabel indikator tersebut konsisten (Kartika dalam Harsono,2016) 
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Tabel 3.3 Hasil Pengujian Convergen Validity Tahap 1  

Variabel Indikator Kode Loading 

Faktor 

(LF) 

Keterangan 

Produk (X1)  Varian roti 

Tekstur roti 

Kemasan roti 

Rasa roti 

Aroma roti 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,534 

0,745 

0,425 

0,734 

0,633 

Tidak valid 

Valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Harga (X2) Harga terjangkau 

Sesuai kualitas 

X2.1 

X2.2 

0,440 

0,966 

Tidak valid 

Valid 

Pelayanan 

(X3) 

 

Kemudahan memperoleh 

produk 

Pelayanan penjual 

X3.1 

X3.2 

0,936 

0,725 

Valid 

Valid 

Promosi (X4) Melalui instagram 

Melalui website 

Word of mouth 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

0,848 

0,814 

0,771 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Puas dengan produk 

Pembelian ulang 

Memberikan rekomendasi 

Mendapatkan roti yang sesuai 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

Y1.4 

0,800 

0,904 

0,831 

0,738 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Output SmartPLS3.0, 2018 

 Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa tidak semua pernyataan atau item yang 

mewakili masing – masing indikator dinyatakan valid. Variabel produk (X1) 

dengan indikator varian rasa dan kemasan roti dinyatakan tidak valid karena 

memiliki nilai LF sebesar 0,534 dan 0,425. Sedangkan variabel harga (X2) 

pernyataan yang dinyatakan tidak valid adalah pada indikator harga terjangkau 

dikarenakan nilai Loading Faktor (LF) sebesar 0,440.  

 Hasil Pengujian Convergen Validity Tahap 1 menyatakan bahwa ada 

beberapa indikator yang tidak valid, maka tidak jadi dimasukkan ke model 

selanjutnya. Pengujian Convergen Validity perlu dilakukan pengujian ke Tahap 2 

untuk mengetahui valid atau tidak validnya indikator yang masih ada.  
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Tabel 3.4 Hasil pengujian convergent validity tahap 2 

Variabel Indikator Kode Loading 

Faktor 

(LF) 

Keterangan 

Produk (X1)  Tekstur roti 

Rasa roti 

Aroma roti 

X1.2 

X1.4 

X1.5 

0,820 

0,768 

0,605 

Valid 

Valid 

Valid 

Harga (X2) Sesuai kualitas X2.2 1,000 Valid 

Pelayanan 

(X3) 

 

Kemudahan memperoleh 

produk 

Pelayanan penjual 

X3.1 

X3.2 

0,936 

0,724 

Valid 

Valid 

Promosi (X4) Melalui instagram 

Melalui website 

Word of mouth 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

0,849 

0,814 

0,771 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Puas dengan produk 

Pembelian ulang 

Memberikan rekomendasi 

Mendapatkan roti yang sesuai 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 

Y1.4 

0,798 

0,904 

0,834 

0,739 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Output SmartPLS3.0, 2018 

Pada tabel 3.4 hasil pengujian convergent validity tahap 2 semua indikator 

sudah tidak ada yang tidak valid. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada pernyataan 

yang memiliki nilai Loading Faktor (LF) ≤ 0,6. Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa 

variabel harga (X2) dengan pernyataan sesuai kualitas merupakan nilai pengukuran 

paling kuat karena memiliki nilai Loading Faktor (LF) sebesar 1,000. Sedangkan 

untuk nilai pengukuran paling rendah pada variabel produk (X1) dengan pernyatataan 

aroma roti bernilai Loading Faktor (LF) sebesar 0,605. Namun, hal itu tidak membuat 

pernyataan gugur karena memiliki nilai LF sebesar ≥ 0,6.  

 Hasil dari pengujian reliability dengan menggunakan Partical Least Square 

(PLS) tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 3.5. Variabel dikatakan memiliki reliabilitas 

apabila nilai dari composite reliabilityn lebih besar dari 0,7. Mengukur reliabilitas 

disini tidak menggunakan cara cronbach’s alpha karena penggunaan composite 

reliability dalam menguji reliabilitas konstruk dapat memberikan nilai yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan cronbach’s alpha. 



28 

 

Tabel 3.5 hasil pengujian composite reliability tahap 1 

Variabel Composite reliability Keterangan  

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Pelayanan (X3) 

Promosi (X4) 

Kepuasan Konsumen (Y) 

0,756 

0,694 

0,822 

0,853 

0,891 

Reliabel 

Tidak Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Output SmartPLS 3.0, 2018 

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa dari kelima 

variabel tersebut terdapat 1 variabel yang tidak reliable yaitu pada variabel X2 

yakni Harga. Hal tersebut dikarenakan nilai composite variabel pada harga (X2) 

yakni 0,694 ≤ 0,7 maka dinyatakan tidak reliabel. 

Pada tahap 2 pengujian reliabilitas, dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Composite Reliability Tahap 2 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Pelayanan (X3) 

Promosi (X4) 

Kepuasan Konsumen (Y) 

0,778 

1,000 

0,822 

0,853 

0,891 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Output SmartPLS 3.0, 2018 

Hasil pengujian composite reliability pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

kelima variabel masing – masing memiliki nilai ≥ 0,7. Masing – masing variabel 

memiliki nilai 0,778 ; 1,000 ; 0,822 ; 0,853 ; dan 0,891 sehingga pernyataan dari 

kelima variabel penelitian yaitu Produk (X1), Harga (X2), Pelayanan (X3), Promosi 

(X4), dan Kepuasan Konsumen (Y) adalah reliabel. Nilai terbesar terdapat pada variabel 

Harga (X2) yaitu sebesar 1,000. 

Perhitungan Kategori Variabel 

Perhitungan kategori variabel disini dilakukan untuk mengelompokkan 

setiap indikator dari variabel yang ada kedalam setiap kategori berdasarkan batas 

nilai tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat nilai dari setiap 
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indikator variabel yang ada. Perhitungan ini untuk mendukung dalam analisis 

deskriptif yang nantinya akan dilakukan. Perhitungan dari kategori Variabel dapat 

menggunkan rumus seperti berikut ini: 

i =𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = skor tertinggi - skor terendah 
    Σkategori                             5 

Jadi, i = (5−1) = 0,8  

                 5 

3.7 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis data deskriptif kuantitatif, yakni analisis melalui data sekunder (secondary 

data) dan data primer (primary data). Metode deskriptif adalah pencarian fakta 

dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang 

sedang berlangsung (Whitney, 1960).  

3.7.1 Analisis PLS 

Partial Least Square (PLS) adalah salah satu teknik Structural Equation 

Modeling (SEM) yang bertujuan untuk menganalisis variabel laten, variabel 

indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung dengan bantuan software 

SmartPLS versi 3. SEM merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menutup kelemahan yang ada pada metode regresi. Metode regresi sendiri 

merupakan metode yang paling sering digunakan para peneliti kuantitatif 

(Hussein, 2015). 

Partial Least Square (PLS)  dikembangkan sebagai alternatif apabila teori 

yang digunakan lemah atau indikator yang tidak memenuhi model pengukuran 

reflektif atau data tidak berdistribusi normal (Gendro Wiyono, 2011). 
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Langkah awal yang perlu dilakukan dalam teknik analisis adalah analisa 

data, dimana dalam langkah ini dilakukan pembuatan Konstruk dan Indikator, 

menggambar Model Struktural dengan menggunakan konstruk moderating serta 

melakukan pengujian terhadap validitas dan reabilitas dari daftar pertanyaan yang 

diajukan, dan yang terakhir melakukan pengujian hipotesis. (Ariani, 2013).  

Pada Partial Least Square (PLS) menggunakan 3 model untuk hasil 

pengujian antara lain model terukur (outer model), model struktural (inner model) 

dan konstruksi diagram jalur. 

Model terukur (outer model) merupakan model pengukuran yang berfungsi 

untuk menjelaskan antara variabel laten dengan variabel indikator. Persamaan 

model reflektif dapat dituliskan sebagai berikut (Gendro Wiyono, 2011) : 

x = Ʌxξ +εx 

y = Ʌyη + εy 

Dimana x dan y merupakan indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan 

endogen (η), sedangkan Ʌx dan Ʌy merupakan matriks loading yang 

menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten 

dengan indikatornya. Residual diukur dengan εx dan εy, yang diinterpretasikan 

sebagai kesalahan pengukuran. 

 Model struktural (inner model) merupakan model struktural mengenai suatu 

hubungan antara variabel X (eksogen) dengan variabel Y (endogen). Variabel X 

(eksogen) pada penelitian ini adalah marketing mix 4P (Product, Price, Promotion 

and Place) dan variabel Y (endogen) adalah kepuasan konsumen. Model ini juga 

menunjukan adanya hubungan antar variabel laten berdasarkan substantive theory.  
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Persamaan model formatif dapat dituliskan sebagai berikut: 

ηj = ∑iβ jiη i+ ∑ iγ jbξb+ ξ j. 

Konstruksi diagram jalur adalah dengan menggabungkan inner model 

dengan outer model yang dibantu oleh software smart PLS versi 3.0. Menurut 

Aryani dan Rosinta (2010), nilai loading factor > 0,50 indikator-indikator yang 

dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk menjadi indikator 

konstruk. Langkah – langkah analisis data dan pemodelan structural dengan 

menggunakan software PLS (Partial Last Square) adalah seperti bagan 3.1 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahapan Pengujian Model PLS

Merancang Model Struktural 

Merancang Model Pengukuran 

Mengkonversikan Diagram Jalur Ke Dalam Persamaan  

Perhitungan Estimasi 

Mengkonstruksikan Dalam Diagram Jalur 

Evaluasi Goodness of fit 

Pengujian Hipotesis 
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3.7.2 Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2016) “skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Metode ini menganalisis data yang berbentuk angka-angka kemudian 

dikumpulkan sehingga mendapat suatu kesimpulan dari permasalahan yang 

dihadapi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang bersifat 

kualitatif. Data tersebut diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan 

skala likert. 

Menurut Sugiyono (2010 : 133), dengan menggunakan skala likert, variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Setelah itu, indikator dijadikan 

sebagai acuan dalam menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan atau 

checklist. Pemberian skor dalam penggunaan skala likert dapat diberi skor sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7 Bobot dan Kategori Pengukuran Data 

No Keterangan Skor 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Cukup Setuju 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat Setuju 5 

Sumber : Data primer diolah, 2018 




