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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian, sebelum malakukan analisis, peneliti  

hendaknya mempersiapkan data dan kerangka prosedur analisis yang akan 

digunakan dalam penelitian. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari 

kesulitan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh peneliti pada saat 

melakukan analisis dan untuk memberikan hasil analisis yang optimal. 

Peneliti hendaknya mempersiapkan data dengan mempertimbangkan tujuan, 

model, dan kerangka analisis yang akan digunakan dalam riset untuk 

menjawab beberapa masalah penelitian. 

  Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai Explanatory Research 

dengan prosedur pengujian hipotesis (hypotesis testing) untuk menjawab 

pertanyaan dan tujuan penelitian. Penelitian explanatory dilakukan untuk 

memberikan penjelasan dan gambaran mengenai fenomena yang 

dikembengkan dalam model. Jenis penelitian ini biasanya melihat fenomena 

yang terjadi, dan dari fenomena yang ada kita bisa mengembangkan model 

yang baru utntuk melengkapi penelitian yang bersangkutan (Sekaran, 2006). 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan 

secara ilmiah. 
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3.2. Identifikasi Variabel dan Difinisi Operasional Variabel 

Variabel yang dianalisis secara umum dibedakan menjadi dua, 

yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). 

A. Variabel bebas, adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau 

pendahulu dari variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Performance (kinerja) (X1), adalah berkaitan dengan aspek fungsional 

dari suatu produk, dengan indikor yaitu sebagai berikut: 

a. Mesin tahan panas (X1.1) 

b. Menggunakan teknologi injektion (X1.2) 

c. Kecepatan stabil  (X1.3) 

2. Features (ciri-ciri tambahan) (X2), yaitu suatu tanda yang khas yang 

membedakan produk dengan produk yang lain 

a. Menggunakan kombinasi warna yang menarik (X2.1) 

b. Model sporty (X2.2) 

c. Penggunaan logo mudah diingat (X2.3) 

3. Reliability (X3) yaitu berkaitan dengan tingkat kegagalan dalam 

penggunaan suatu produk. 

a. Kemudahan untuk mendapatkan servis resmi Yamaha (X3.1) 

b. Irit bahan bakar (X3.2) 

c. Kemudahan mendapatkan suku cadang asli (X3.3) 
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4. Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) (X4), adalah suatu 

ukuran yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk yang 

telah ditetapkan. 

a. Garansi mesin 3 tahun (X4.1) 

b. Gratis ganti oli selama 1 kali (X4.2) 

c.  Kinerja produk sesuai spesifikasi yang ada (X4.3) 

5. Durability (daya tahan) (X5), adalah kekuatan atau umur ekonomis 

produk. 

a. Jaminan produk kuat dijalan tanjakan (X5.1) 

b. Umur ekonomis mesin mencapai 5 tahun . (X5.2) 

c. Menggunakan sistem radiator  sehingga kuat untuk perjalanan 

dengan jarak jauh (X5.3) 

B. Variabel Terikat (Y) 

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel terikat (dependent) 

adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan perasaan 

yang dimiliki oleh seorang konsumen atas pengalaman yang telah diterima 

setelah membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Adapun secara sistematis operasional variabel penelitian dapat 

disajikan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Konsep, Variabel dan Item 

Konsep Variabel Item 

Kualitas produk 

(X) 

Performance (kinerja) 

(X1) 

  Memiliki mesin tahan panas (X1.1) 

 Menggunakan teknologi injektion (X1.2) 

 Memiliki kecepatan stabil (X1.3)  

 Features (ciri-ciri 

tambahan) (X2) 

 Menggunakan kombinasi warna yang 

menarik (X2.1) 

 Model sporty (X2.2) 

 Penggunaan logo mudah diingat (X2.3) 

Reliability (X3) 

 memiliki kemudahan untuk 

mendapatkan servis resmi Yamaha 

(X3.1) 

 Irit bahan bakar (X3.2) 

 Memiliki kemudahan mendapatkan suku 

cadang asli (X3.3) 

Conformance (kesesuaian 

dengan spesifikasi) (X4) 

  Memiliki garansi mesin 3 tahun (X4.1) 

  Gratis ganti oli selama 1 kali (X4.2) 

  Sesuai spesifikasi yang ada (X4.3) 

Durability (daya tahan) 

(X5) 

 Memiliki jaminan produk kuat dijalan 

tanjakan (X5.1) 

 Memiliki umur ekonomis mesin 

mencapai 5 tahun (X5.2) 

 Menggunakan sistem radiator  sehingga 

kuat untuk perjalanan dengan jarak 

jauh (X5.3) 

Kepuasan konsumen 

(Y) 

  Dapat memenuhi kebutuhan transportasi 

(Y1.1) 

 Memberikan jaminan atas kenyamanan 

dalam berkendara (Y1.2) 

  Komitmen untuk terus menggunakan 

Yamaha V-Ixion (Y1.3) 

Sumber: Peneliti, 2013 

C. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, tanggapan responden atas kualitas produk 

dan kepuasan konsumen diukur dengan menggunakan Skala Likert. 

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub 

variabel tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat  
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diukur. Komponen yang terukur kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh 

responden. 

Jawaban dari setiap item dalam sebuah penelitian yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif yang dapat berupa kata-kata dan akan diberi score satu 

sampai lima.  

1. Jawaban a (sangat setuju) diberi nilai 5 

2. Jawaban b (setuju) diberi nilai 4 

3. Jawaban c (netral) diberi nilai 3 

4. Jawaban d (tidak setuju) diberi nilai 2 

5. Jawaban e (sangat tidak setuju) diberi nilai 1 

3.3. Pengumpulan Data 

3.3.1.  Metode pengumpulan data 

 Dalam melakukan analisis, data merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam pemecahan masalah. Untuk itu pengumpulan data akan 

lebih efektif apabila dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah tertentu 

agar dapat dilakukan pengumpulan data secara lengkap sehingga tercapai 

keyakinan akan suatu kebenaran. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner (angket). Teknik 

angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden mengenai 

pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Dalam penelitian 
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ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif 

jawaban telah disediakan. 

3.3.2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

primer, menurut Santoso dan Tjiptono (2001;59) data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan 

langsung dari objeknya. Dalam hal ini data primer tersebut berupa hasil 

pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden yang telah 

melakukan pembelian produk sepeda motor merek Yamaha Vixion. 

3.4  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Arikunto (1998:115) berpendapat bahwa populasi merupakan 

“Keseluruhan subyek penelitian”. Apabila seseorang akan meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Berdasarkan pengertian tersebut populasi dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat yang memiliki sepeda motor merek 

Yamaha Vixion. 

2. Sampel 

Adapun pengertian sampel menurut Widayat dan Amirullah (2002:52) 

adalah merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam 

penelitian. Selain itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk 

memperoleh keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara 

mengamati sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik simple random sampling merupakan prosedur 

daengan melakukan pengambilan sampel secara acak (Singgih dan 

Tjiptono, 2000:90). Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin dalam Umar 

(2001:108), yaitu sebagai berikut: 

n = 
2

1 Ne

N


 

Dimana: 

n = Jumlah Sampel 

N= Jumlah Populasi 

e = Presentase kesalahan yang digunakan (10%) 

Berdasarkan rumus di atas maka dapat ditentukan jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini, yaitu sebanyak: 

n = 
2

)1,0(9851

985


 

= 99,89 = 100 (pembulatan) 

3.5  Uji Instrumen 

3.5.1  Uji Validitas  

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran 

yang mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari 

kesalahan sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 
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Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung > r tabel  terdapat data yang valid. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

1.5.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. 

Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya 

meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang 

hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 1998 : 192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 
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             =     

    

Dimana: 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2
 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2
 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 

atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 

95%. 

 

1.6 Metode Analisis Data 

1.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Agar estimasi dari koefisien regresi tidak bias maka diperlikan 

adanya pengujian dan upaya untuk menanggulangi permasalahan terhadap 

ada tidaknya asumsi klasik sehingga keputusan mendekati sebenarnya. 

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. 
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b) Uji Non - Heterokedastisitas 

Penyimpangan asumsi model yang kedua adalah adanya 

Heterokedastisitas. Adanya Heterokedastisitas dalam model regresi 

menyebabkan estimasi koefisien regresi tidak efektif lagi 

digunakan untuk penaksir (estimator). 

Diagnosis adanya Heterokedastisitas (Santoso, 2000 : 210) 

dapat dilaksanakan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik dimana sumbu X dan Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di 

studentized. Dengan dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti tititk-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi 

Heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

1.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik 

karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang 

berpengaruh dari variabel independent terhdap variabel dependent. 

Dimana variabel dependent (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih dari satu. Perumusan model analisis statistic yang digunakan 

(Gujarati : 1995) adalah sebagai berikut: 

15544332211 XβXβXβXβ  α  Y  X  
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Dimana: 

Y = Kepuasan Konsumen 

X1 = Performance (kinerja) 

X2 = Features (ciri-ciri tambahan) 

X3 = Reliability (kehandalan) 

X4 = Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

X5 = Durability (daya tahan) 

  = Konstanta dari persamaan regresi 

51  = Koefisien Regresi 

1  = Standard Error 

1.6.3 Pembuktian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh 

variabel-variabel independent Xi secara keseluruhan/ simultan terhadap 

variabel dependent Y. tahapan dalam uji F adalah: 

1. Merumuskan hipotesis 

 Ho : 0β,.......,β,β,β m321   

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadp variabel 

dependent. 

 Ho : 0β,.......,β,β,β m321   

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependent. 
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2. Menentukan tingkat signifikan 

Tingkat signifikan yang diharapkan adalah   = 5% atau 

confidence interval sebesar 95% dan degree of freedom (K - 1) dan 

(n - k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel 

regresor. 

3. Menghitung nilai F hitung ( F hit ) 

Nilai F hitung dicari dengan rumus (Gujarati : 1995): 

k)(n
)R(1

1)(K
R

k)(n
ei

1)(K
Yi

F
2

2

2hit














 

4. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya hipotesi dengan ketentuan sebagai berikut: 

F hitung < F tabel berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

F hitung > F table berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial dan 

independent terhadap variabel dependent. Tahap dalam Uji t adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

 H0 : 0i  

Berarti variabel independent Xi tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependent Y. 

 H1 : 0i  
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Berarti variabel independent Xi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent Y. 

2. Menentukan tingkat signifikasi 

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah   = 5% atau 

confidence interval 95% dan dengan degree of freedom atau df (n-

k-1) dimana k merupakan jumlah variabel independent atau 

variabel regresor. 

3. Menghitung nilai t hitung  

viasiStandardDe

β) ( RegresiKoefisien 
t hitung   

4. Membandingkan nilai t hitung dengan t table 

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

t hitung < t tabel berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

t hitung > t table berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

5. Penentuan variabel independent ( Xi ) yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependent ( Y ). 

Untuk menentukan variabel bebas atau independent yang 

mempunyai tingkat signifikasi paling tinggi dalam mempengaruhi 

nilai variabel dependent dalam suatu model regresi berganda, maka 

dapat dilihat dari nilai t signifikannya. Caranya yaitu menentukan 

terlebih dahulu variabel independent yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent, setelah itu baru untuk 

melihat variabel independent yang paling tinggi tingkat 
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signifikasinya dilihat dari t signifikan yang terkecil (Gujarati : 

1995). 

6. Penentuan koefisien determinasi ( R
2 
) 

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan 

variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi 

atau penentuan R
2
. kegunaan R

2
 (Gujarati, 1995 : 45) adalah untuk 

mengukur besarnya proporsi atau prosentase dari jumlah variasi 


