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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitan 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Lombang, 

Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, Jawa Timur. Jarak dari pusat Kota Sumenep 

ke pantai ini kurang lebih 30 km. Alasan memilih Pariwisata Pantai Lombang 

karenawisatawan mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang 

memusatkan pada masalah-masalah aktual dan fonomina yang sedang terjadi pada 

saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki 

makna. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk seberapa besar pengaruh 

pelayanan dan aksebilitas terhadap kepuasan konsumen, dan kunjungan ulang di 

pantai Lombang Kabupaten Sumenep. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Agusty (2006), populasi adalah gabungan dari semua elemen yang 

memiliki karakteristik yang sama dan memiliki daya tarik bagi seorang peneliti. 

Populasi merupakan segala sesuatu yang memiliki kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung harian 

obyek wisata pantai lombang.  

 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi yang bersifat representatif (Sugiyono, 2001). Sampel dalam penelitian 

adalah wisatawan yang sedang/sudah melakukan kunjungan ke obyek wisata Pantai 

Lombang.  

Penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability sampling, yaitu teknik  

pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama 

kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2001). 

Jenis teknik Nonprobability Sampling yang digunakan adalah Sampling 

Aksidental. Sampling Aksidental merupakan teknik penentuan sampling 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut dirasa cocok untuk 

dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono, 2001).   

Populasi, sampel dan teknik sampling populasi, populasi merupakan 

keseluruhan individu yang akan di jadikan sasaran dalam entuk penelitian Hadi, 

(2006). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung 

wisata Pantai Lombang.berdasarkan data pada tabel 2 jumlah wisatawan rata-rata 

31,430 perhari.  
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Sampel dan teknik sampling, sampel adalah bagian dari populasi yang akan 

di teliti secara sesungguhnya. Sampel menurut Sugiyono (2001) merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang di miliki  oleh populasi tersebut. Untuk 

menetukan besarnya ukuran sampel yang akan di teliti di gunakan rumus Slovin, 

dengan taraf  yang di tetapkan adalah 10% seperti yang ditunjukkan oleh 

Persamaan 3.1. 

n =
N

1+ 𝑁𝑒2 ............................................................................................................ 3.1 

Keterangan: n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, dan e = taraf 

kesalahan (Umar, 2005).Teknik sampling yang di gunakan adalah accidental 

sampling atau sampling kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

(accidental) bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2007). Pengambilan data di lakukan pada saat wisatawan berkunjung dan pulang 

dari kunjungannya di wisata Lombang.  

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang memiliki peran dalam 

kegiatan penelitian dan akan dijadikan sebagai objek pengamatan penelitian 

(Fathoni, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel penelitian, yaitu 

variabel dependen, variabel intervening, dan variabel independen.  

a) Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel utama yang 

menjadi perhatian khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen 
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dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai 

variabel dependen adalah Kunjungan ulang. 

b) Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel dependen dan variabel independen menjadi hubungan yang 

tidak langsung (Indriantoro dkk, 2013). Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

sebagai variabel intervening adalah Kepuasan Konsumen. 

c) Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif 

(Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai variabel 

independen adalah Lingkungan, Aksesbilitas, dan Pelayanan.   

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

secara spesifik mengenai suatu kegiatan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini diuraikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Definnisi Operasional Variabel 

Nama Variabel Definisi Oprasional Indikator 

Kualitas Layanan 

 

 

Segala bentuk aktivitas 

yang di lakukan 

perusahaan guna 

memenuhi harapan 

konsumen. 

Linkungan: 

1. Kebersihan pada pantai 

lombang. 

2. Kenyamanan saat 

berkunjung ke pantai 

lombang. 

3. Fasilitas fisik di pantai 

lombang secara visual 

sangat menarik. 

4. Keamanan saat 

berkunjung ke pantai 

lombang. 

Aksesbilitas: 

5. Penyediaan lahan 

parkir yang memadai. 

6. Penyediaan WC umum 

bagi pengunjung. 

7. Penyediaan kamar 

mandi bilas untuk 

pengunjung. 

Pelayanan: 

8. Petugas berpenampilan 

rapi. 

9. Keramahan petugas 

10. Kesediaan petugas 

apabila pengunjung 

membutuhkan bantuan 

atau informasi. 

11. Harga tiket sesuai 

degan aturan yang 

berlaku 

Kepuasan Konsumen Perasaansenangseseorang 

yang muncul setelah 

merasakan kinerja yang 

di inginkan  (hasil) 

produk yang di 

pikirkanterhadap kinerja 

yang di harapkan 

(2007:177). 

1. Rasa senang 

mengunjungi pantai 

lombang. 

2. Kekaguman terhadap 

keindahan pantai 

lombang. 

3. Rasa puas setelah 

mengungunjungi 

Pantai Lombang 
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4. Merasa puas dan mau 

berkunjung kembali ke 

Pantai Lombang 

5. Pengalaman yang 

mengesankan 

berkunjung ke pantai 

lombang. 

6. Cenderung memilih ke 

pantai lombang 

daripada ke tempat 

lain. 

Kunjungan Ulang Persaan senang apabila 

konsumen telah mencapai 

titik puas atas kunjungan 

sebelumnya yang telah 

mereka lakukan. Apabila 

jasa yang telah di nikmati 

oleh konsumen dapat 

memenuhi atau bahkan 

melebihi tingkat 

kebutuhan mereka akan 

cendrung memakai 

kembali produk jasa 

tersebut (Rangkuti, 

2002). 

1. Kembali berkunjung ke 

pantai lombang. 

2. Pantai lombanag 

dijadikan sebagai 

tujuan wisata. 

3. Keinginan 

merekomendasikan 

pantai lombang. 

4. Mencari informasi 

terbaru mengenai 

pantaiLombang 

Sumber: dikembangkan untuk penelitian, 2016 

 

E. Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian  ini adalah  data kualitatif, adalah data yang tidak 

dapat diukur dalam skala numerik. Namun, karena dalam statistik semua harus ada 

dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat 

diperoses lebih lanjut. (Kuncoro, 2013). 

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh  pihak lain yang sudah diolah seperti dari 

kantor desa, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian. (Kuncoro, 2013). Data primer merupakan data yang diperoleh 
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secara langsung dari pengunjung obyek wisata pantai Lombang. Untuk 

memperoleh informasi secara langsung dari responden, maka dilakukan dengan 

cara membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner ditujukan kepada 

wisatawan yang minimal sudah satu kali mengunjungi pantai lombang.   

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan membagikan kuesioner kepada pengunjung objek wisata Pantai Lombang. 

Kuesioner adalah seragkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan 

dengan topik pembahasan dalam  penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. 

Menurut Sugiyono (2001), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Ada dua tipe pengisian kuesioner, yaitu People Assist dan Self 

Administered. 

Penelitian ini menggunakan tipe pengisian kuesioner People Assist yaitu 

peneliti mendatangi langsung responden dan membantu responden dalam 

menjawab pertanyaan apabila mengalami kesulitan atau kurang memahami 

pertanyaan yang diajukan.  Pertanyaan dalam kuesioner dapat bersifat terbuka atau 

tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang bersifat bebas dan digunakan 

untuk menyatakan alasan dan tanggapan atas pertanyaan tertutup. Sedangkan 

pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data 

dari responden dalam objek penelitian dengan alternatif-alternatif jawaban yang 

disediakan oleh peneliti. Untuk penelitian ini, kuesioner akan menggunakan 
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pertanyaan yang bersifat tertutup. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert 

5 poin yang dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Apabila 

jawaban mendekati angka 1 maka jawaban tersebut cenderung mengarah “sangat 

tidak setuju”. Sedangkan apabila jawaban mendekati angka 2 maka jawaban 

tersebut cenderung mengarah “sangat setuju”. Penggunaan skala likert 5 poin 

ditujukan untuk menghindari jawaban dari responden yang cenderung netral.  

Pemberian skor skala likert 5 poin sebagai berikut:  

a. Untuk jawaban “STP” sangat tidak setuju diberi nilai = 1 

b. Untuk jawaban “TP” tidak setuju diberi nilai = 2 

c. Untuk jawaban “CP” setuju diberi nilai = 3 

d. Untuk jawaban “P” sangat setuju diberi nilai = 4 

e. Untuk jawaban “SP” netral diberi nilai = 5 

 

G. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r table. Jika r hitung lebih besar 

dari r table dan nilai positif maka dapat disimpulkan semua indikator valid. 

(Ghozali, 2006).  

 

 

H. Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas merupaka alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variable atau konstruk 

dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2006). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Suatu variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai cronbach Alpha > 

0,60. 

2. Suatu variabel dinyatakan tidak reliable jika memberikan nilai cronbach Alpha 

< 0,60.  

 

1. Analisis Linier Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas yaitu: : kualitas pelayanan (X1), kepuasan konsumen (X2) 

terhadap minatkunjungan Ulang (Y) Pantai lombang. Adapun bentuk persamaan 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝒆 ............................................................................... 3.2 

 

dimana,   

𝜶  =  Konstanta  

𝜷𝟏, 𝜷𝟐  =  Koefisen Regresi Berganda    

Y   =  Minat kunjungan Ulang 

𝑿𝟏  =  Pelayanan 

𝑿𝟐   =  Kepuasan Konsumen 

𝒆  =  Error 

2. Uji Goodness of Fit  
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Uji goodness of fit atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik uji 

goodness of fit dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F dan nilai statistik t. Menurut Ghozali (2011), perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik disebut tidak 

signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.  

 

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Jika t hitung > t tabel, maka menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Rumus t hitung ditunjukkan oleh Persamaan 3.3.  

𝒕 =
𝜷𝒏

𝒔𝜷𝒏
 ................................................................................................................. 3.3 

keterangan: 

𝜷𝒏  =  koefisien regresi masing-masing variabel 

𝒔𝜷𝒏  =  standar error masing-masing variabel 

 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan hasil t 

hitung dengan t tabel, apabila t hitung lebih besar dari t tabel pada probabilitas 
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(signifikansi)  = 0,05 maka H0 ditolak, yaitu variabel independen berpengaruh 

terhadap vaiabel dependen.   

 

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

(independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Bila nilai F hitung> daripada F 

tabel, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini Uji 

statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) dan 

Kepuasan Konsumen (X4) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Minat 

Kunjungan Ulang (Y). Rumus uji statistik F ditunjukkan oleh Persamaan 3.4.  

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝑴𝑺𝑹

𝑴𝑺𝑬
 ..................................................................................................... 3.4 

𝑴𝑺𝑹 =
𝑺𝑺𝑹

𝒌
   : indeks yang menunjukkan rata-rata varian per variabel 

𝑴𝑺𝑬 =
𝑺𝑺𝑬

𝒏−𝒌−𝟏
   : indeks rata-rata penyebaran sampel dari seluruh populasi 

keterangan: 

𝒌  : jumlah variabel independen dalam regresi 

 

Pengujian signifikansi simultan ini (Uji F) dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada probabilitas (signifikansi)  = 
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0.05. H0 akan ditolah apabila nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel yang 

artinya variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Agusty, 2006). Koefisien determinasi diperoleh dengan 

perhitungan Persamaan 3.5.  

𝑹𝟐 = 𝟏 −
𝑺𝑺 𝑬𝒓𝒐𝒓

𝑺𝑺 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=

∑(𝒚𝒊−�̅�𝒊)𝟐

∑(𝒚𝒊−�̅�)𝟐
 .............................................................................. 3.5 

keterangan: 

𝒚𝒊  : observasi respon ke-i 

�̅�  : rata-rata 

�̅�𝒊  : ramalan respon ke-i 

 


