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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian akan dilakukan pada Hotel Kusuma Agrowisata Batu 

yang beralamat di Jalan Abdul Gani atas, Kel. Ngaglik, Kota Batu, Jawa 

Timur.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) explanatory research 

merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

sebab akibat (kausal) antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. 

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis dan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang dapat 

diklasifikasikan secara kongkrit, dapat diamati dan dapat diukur dengan 

menghubungkan variabel-variabel melalui data yang diolah menjadi angka-

angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2018) 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk             
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah seluruh tamu Hotel Kusuma Agrowisata 

Batu.  

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah 

bagian dari jumlah dan  karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Sebuah penelitian yang termasuk dalam ukuran layak untuk diteliti 

harus memiliki sampel sejumlah 30–500 responden (Sugiyono, 2012).  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik non probability sampling dengan metode 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana mereka 

memiliki informasi dan memenuhi kriteria peneliti (Ferdinand, 2014). 

Karakteristik Responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

a) Pelanggan yang berusia lebih dari 18 tahun. 

b) Pelanggan yang menginap lebih dari satu kali. 

Sedangkan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Lemeshow (1997), hal ini karena jumlah populasi 

tidak diketahui, Berikut rumus Lemeshow : 

𝑛 =  
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 
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z = Nilai standart = 1.96 

p = Maksimal estimasi = 50% = 0.5 

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10% 

Dengan rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah: 

𝑛 =  
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

𝑛 =  
1.9620.5(1 − 0.5)

0.102
 

𝑛 =  96 

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah 96 responden namun dibulatkan menjadi 

100 responden. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentu konstrak atau sifat yang akan  

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2012). 

Definisi operasional variabel menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi 

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang 

sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Dimensi Indikator 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kualitas layanan 

adalah suatu  

Layanan terbaik 

yang diberikan 

Hotel Kusuma 

Agrowisata Batu  

a. Bukti Fisik 

(Tangibles) 

 

1) Ruang lobi tamu 

yang nyaman 

2) Karyawan yang 

berpenampilan 
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Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Dimensi Indikator 

 tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan 

dimana 

pengendalian atas 

tingkat 

keunggulan 

tersebut bertujuan 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

pelanggan 

(Tjiptono, 2005) 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

menginap 

pelanggan sesuai 

yang diinginkan. 

 rapi dan serasi 

3) Lingkungan yang 

menarik untuk 

wisatawan 

4) Shuttel car untuk 

mengantar 

pelanggan ke 

kebun petik buah 

 

   b. Kehandalan 

(Reliability) 

1) Menyampaikan 

informasi kepada 

pelanggan hotel 

secara benar 

2) Pencatatan 

reservasi dan 

perubahan 

dengan tepat 

3) Prosedur layanan 

dan regristrasi 

pelanggan tidak 

berbelit-belit 

4) Memberikan 

fasilitas sesuai 

yang dijanjikan. 

    c. Daya Tanggap 

(Responsivene

ss) 

1) Cepat dalam 

melayani 

pelanggan 

2) Kesiapan untuk 

merespon 

pelanggan. 

3) Sigap dalam 

penjemputan 

pelanggan 

4) Cepat dalam 

menangani 

transaksi 

   d. Perhatian 

(Empathy) 

1) Kesediaan  dalam 

menangani  
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Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Dimensi Indikator 

    keluhan 

pelanggan 

2) Melayani tidak 

diskriminatif 

(membeda-

bedakan) 

3) Sopan santun 

dalam 

mempelakukan 

pelanggan 

4) Dapat 

berkomunikasi 

dengan baik 

   5) Jaminan 

(Assurance) 

1) Keamanan dalam 

layanan yang 

diberikan. 

2) Menjamin 

kenyamanan 

untuk pelanggan 

yang menginap  

3) Menjaga 

kebersihan pada 

ruang kamar 

4) Selalu merawat 

lingkungan agar 

tampak asri 

Harga (X2) Harga adalah 

sejumlah uang 

yang ditagihkan 

atas suatu produk 

dan jasa atau 

jumlah dari nilai 

yang ditukarkan 

para pelanggan 

untuk 

memperoleh 

manfaat dari 

memiliki atau 

menggunakan 

suatu produk atas 

jasa. (Effendi M. 

Guntur, 

2010:281) 

Pelayanan yang 

diberikan kepada 

pelanggan untuk 

mendapatkan 

layanan yang 

terbaik dari Hotel 

Kusuma 

Agrowisata Batu. 

 1) Keterjangkauan 

harga 

2) Daya saing 

harga 

3) Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas layanan 

4) Kesesuaiaan 

harga dengan 

manfaat  

(Kotler dan 

Amstrong, 2012) 
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Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Dimensi Indikator 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kepuasan 

pelanggan adalah 

tingkat perasaan 

seseorang setelah 

membandingkan 

kinerja atau hasil 

yang dia rasakan 

dibandingkan 

dengan 

harapannya 

(Kotler, 2000:52). 

Tingkat perasaan 

tamu Hotel 

Kusuma 

Agrowisata Batu 

setelah 

membandingkan 

layanan yang 

diterima dengan 

harapan. 

 1) Re-purchase  

2) Menciptakan 

Word-of-Mouth  

3) Menciptakan 

Citra Merek  

4) Menciptakan 

keputusan 

pembelian 

layanan pada 

perusahaan yang 

sama.  

(Kotler, 2011) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, sumber 

data yang digunakan adalah data primer, data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti. Sumber data primer adalah 

responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber 

data primer jika koesioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 

konsumen yang menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Batu  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

Kuesioner. Menurut sugiyono (2014), kuesioner merupakan teknik          
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akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dalam 

penelitian ini penyebaran kuesioner diberikan kepada pelanggan yang 

menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Batu. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan skala likert yang berguna untuk mengukur 

setiap pertanyaan pada tiap indikator dalam variabel. Skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju pada 

setiap pernyataan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini 

menggunakan 5 tingkatan yangg terdiri dari sangat tidak setuju hingga sangat 

setuju yang diberi bobot angka 1 sampai 5 (Riduwan, 21013). Pembobotan 

skala likert dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini. 

Tabel  3.2 Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS)  5 

 

H. Analisis Angka Indeks 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel dan 28 indikator dan disebarkan 

kepada pelanggan Hotel Kusuma Agrowisata Batu. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan kepada 100 responden, maka dapat diperoleh jawaban atas 

pernyataan yang diberikna kepada responden dengan kriteria interpretasi 

yang menggunakan skor 1 sampai dengan 5 dan anka indeks dimulai dari 

angka 10 sampai dengan 100 dalam distribusi frekuensi jawaban responden 
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menggunakan kriteria tiga kotak (Three-box Method) (Ferdinand 2014 : 

231). Kriteria interpretasi angka indeks dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Indeks 

No. Nilai Indeks Interprestasi 

1. 10 sampai dengan 40 Rendah 

2. 40,01 sampai dengan 70 Sedang 

3. 70,01 sampai dengan 100 Tinggi 

 Sumber: Ferdinand (2014) 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, angka indeks digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden, dimana nilai indeks memberi 

gambaran deskripsi mengenai karakteristik responden dalam suatu 

penelitian. Nilai indeks Variabel didapat dari hasil penjumlahan nilai indeks 

perindikator, dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Nilai indeks dari indikator berasal dari perkalian antara skor penilaian 

responden, dikalikan dengan persentase jumlah responden yang memilih 

setiap item pernyataan. Penelitian ini menggunakan rentang skor 1 sampai 5, 

dimana dkor 1 mengambarkan “Sangat Tidak Setuju”, dan skor 5 

mencerminkan “Sangat Setuju”, maka contoh perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 % frekuensi I1.1 = Presentase responden yang memilih skor 1 pada 

indikator 1 

Nilai Indeks Variabel (NIV) = (Indeks Indikator 1) + (indeks Indikator 2).. 

           ……. + (Indeks Indikator ke n) / n 

Nilai Indeks Variabel (NII) I1 = 

  (%frekuensi I1.1 x skor1)……+(% frekuensi I1.4 x skor 5) 
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% frekuensi I1.5 = Presentase responden yang memilih skor 5 pada 

indikator 1. 

Skor Jawaban = 1 sampai dengan 5 

I. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengukur 

sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur 

dalam sebuah penelitian. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

atau pernyataan  pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Uji validitas dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan SPPS 

(Statistical Product and Service Solution). Uji validitas dilakukan 

dengan melihat r hitung (koefisien kolerasi) lebih > r tabel (nilai kritis) 

pada taraf signifikan α = 0,05 jika koefisien korelasi lebih besar dari 

nilai kritis maka alat tersebut dikatakan valid. Rumus menghitung 

validitas menurut Sugiyono (2012) sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌
2

− (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan:  

r = Koefisien korelasi produk momen 

N = Jumlah subjek uji coba 

∑ 𝑥 = Jumlah skor butir pertanyaan 
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∑ 𝑥2 = Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat dikatakan 

valid. 

∑ 𝑦 = Jumlah skor total 

∑ 𝑦2 = Jumlah skor kuadrat 

∑ 𝑥𝑦 = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). 

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 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali, 2013). 

Pengujian reliabiltas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach Alpha sebagai berikut:  

𝑟11 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ σb
2   = Jumlah varians butir 

σt
2  = Varian total 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau  tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada 

sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 

nilai signifikan pada uji Kolmografi-Smirnov. Dikatakan normal 

jika nilai signifikan >0,05. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Metode untuk melakukan pengujian multikolonieritas 

yaitu dengan melihat besaran dari nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIP) yang menghasilkan nilai tolerance > 0,10 dan 

VIF < 10, maka hasilnya adalah model regresi tidak terjadi 

multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
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disebut homoskedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Adapun 

cara untuk mengetahui dalam pengujian ini dengan menggunakan 

cara uji Glejser.  

1) Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka terjadi heteroskedatisitas. 

2) Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 

2018). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi 

yang baik adalah yang regresi yang bebas dari autokorelasi. Adapun 

cara untuk mengetahui dalam pengujian ini dengan menggunakan 

cara uji Durbin -  Watson.  

a. Jika batas atas du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi 

b. Jika 0 < d < dl, maka tidak terjadi autokorelasi. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas perlu dilakukan untuk menguji bentuk 

hubungan variabel eksogen dan variabel endogen linier atau tidak. 

Model regresi yang baik yaitu ketika hubungan antar variabel linear. 

Ketentuan uji linearitas disajikan berikut ini : 
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1) Hubungan antar variabel dapat dikatakan linear ketika nilai 

signifikansi deviation from linearity > 0,05 

2) Hubungan antar variabel dapat dikatakan tidak linear ketika 

nilai signifikansi deviation from linearity < 0,05 

2. Analisis Regresi Berganda 

 Alat analisis data denggan menggunakan regresi, yaitu merupakan 

suatu analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh 

satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, baik parsial 

maupun simultas (Sunyoto, 2013). Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

kualitas pelayanan (X1) dan harga (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y) rumusnya sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel Kepuasan pelanggan 

a   = Konstanta 

 b1 = Koefisien regresi kualitas pelayanan 

b2 = Koefisien regresi harga 

X1 = Variabel kualitas pelayanan 

X2 = Variabel harga 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mwnunjukkan seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2013). Kriteria pengujian uji t dilakukan berdasarkan dua hal, 

sebagai  berikut : 

1) Berdasarkan nilai Signifikansi  

Jika nilai signifikansi variabel ≤ 0,05 maka dapat dinyatakan 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Berdasarkan t hitung dan t tabel 

Jika nilai t hitung > t tabel maka dapat dinyatakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 Sehingga untuk mengetahui t tabel perlu diketahui derajad 

kebebasan melalui rumus sebagai berikut: 

 df = n - k – 1 

  = 100 - 1 – 1 

  = 98 

Keterangan  

df  = Derajat kebebasan  

n = Jumlah responden 

k   = Jumlah variabel bebas 

Dari rumus diatas, dapat diketahui nilai derajad 

kebebasanya adalah 98 dengan signifikansi 0,05. 
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b. Uji Dominan 

Menurut Ghozali (2013), uji dominan digunakan untuk 

mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Uji variabel dominan ditentukan dengan 

melihat nilai koefisien beta yang terbesar. 

 


