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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis 

dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut 

meliputi desain penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan 

sampel, metode analisis, rancangan uji hipotetsis, serta rancangan 

implikasi dari hasil penelitian. Menurut Sekaran (2003), riset (penelitian) 

adalah suatu investigasi atau penyelidikan yang terorganisasi, sistematis, 

berbasis data, kritikal terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan 

jawaban atau solusi. 

 Dalam menilai kualitas produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas 

pelanggan terdapat dimensi dari ketiganya. Adapun dimensi-dimensi dari 

ketiganya untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Dimensi kualitas produk yang digunakan meliputi lima dimensi, 

yaitu performance, range and type of features, reliability and 

durability, sensory characteristics, ethical profile and image.  

 Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan meliputi beberapa 

dimensi, yaitu tangible, pemahaman terhadap pelanggan, 

keamanan, kreadibilitas, reliability, perilaku yang sopan, akses, 

kompetensi, responsiveness, informasi yang diberikan kepada 

pelanggan. 

 Dimensi loyalitas pelanggan yang digunakan meliputi melakukan 

pembelian secara teratur, membeli di luar lini produk atau jasa, 
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merekomendasikan atau mereferensikan kepada orang lain, 

menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

atau tidak mudah terpengaruh oleh bujukan pesaing. 

Dengan adanya dimensi-dimensi tersebut, maka dalam penelitian ini 

akan diukur besarnya pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan. 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Adapun metode dan desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Metode deskriptif atau survey deskriptif, memiliki tujuan untuk 

membuat deksripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bersifat memaparkan data-

data yang diperoleh pada saat penelitian, dengan tujuan untuk 

mendapatkan deskripsi mengenai kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan loyalitas pelanggan ritel di Griya Cabang 

Pahlawan. 

2. Metode kausal, memiliki tujuan untuk menyelidiki kemungkinan 

sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Adapun pada penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan ritel di Griya 

Cabang Pahlawan. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

 Berikut penjelasan dari masing-masing variabel dalam penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Kualitas produk (X1) 

Kualitas produk merupakan variabel independen yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan, yang dinilai dari sudut 

pandang pelanggan tersebut. Kualitas produk direfleksikan dalam 

performance, range and type of features, reliability and durability, 

sensory characteristics, ethical profile and image yang dimiliki 

oleh produk tersebut. Pada tabel 3.1 dapat dilihat penjelasan 

mengenai beberapa indikator yang menggambarkan kualitas 

produk. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Kualitas Produk 

   Sumber: Martinich (1997)  

Variabel Konsep/Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

produk 

(X1) 

Kemampuan perusahaan ritel 

untuk bisa memastikan bahwa 

kualitas produk 

menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. 

Performance 
Kerapihan 

produk 
Ordinal 

Kemampuan perusahaan ritel 

untuk bisa membuat pelanggan 

tertarik dengan kemampuan 

atau keiistimewaan yang 

dimiliki produk. 

Range and 

Type Of 

Features 

Kemudaha

n memakai 

produk 

Ordinal 

Kemampuan perusahaan ritel 

untuk bisa memastikan 

kelebihan produk dalam 

penggunaan secara normal dan 

berapa lama produk dapat 

digunakan hingga perbaikan 

diperlukan. 

Reliability 

and 

Durability 

Kelengkap

an varian 

produk 

Ordinal 

          lanjut 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Kualitas Produk (lanjutan) 

   Sumber: Martinich (1997)  

Variabel Konsep/Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

produk 

(X1) 

Penampilan, corak, rasa, 

daya tarik, bau, selera, dan 

beberapa faktor lainnya 

mungkin menjadi aspek 

penting dalam kualitas. 

Sensory 

Characteri

stics 

Produk up to 

date atau 

mengikuti apa 

yang dicari 

pelanggan 

saat ini 

Ordinal 

Harga produk 

bersaing 

Perusahaan mampu memberi 

kesan baik bagi pelanggan 

akan produk yang tersedia 

Ethical 

Profile and 

Image 

Visualiasi 

produk 

menarik 

Ordinal 

 

2. Kualitas pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan merupakan variabel independen yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Indikator yang 

menggambarkan kualitas pelayanan ini, yaitu tangible, pemahaman 

terhadap pelanggan, keamanan, kreadibilitas,  reliability, perilaku 

yang sopan, akses, kompetensi, responsiveness, informasi yang 

diberikan kepada pelanggan. Pada tabel 3.2 dapat dilihat penjelasan 

mengenai beberapa indikator yang menggambarkan kualitas 

pelayanan. 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Kualitas Pelayanan 

   Sumber: Levy dan Barton (2004) 

Variabel Konsep/Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

pelayanan 

(X2) 

Kemampuan perusahaan 

ritel untuk memberikan 

bukti langsung 

keberadaan fisik 

pemberi pelayanan. 

Tangible 

Penampilan toko 

Ordinal 

Layout atau denah 

toko 

Fasilitas umum 

bagi pelanggan 

(seperti, toilet, 

mushola, atm, kusi 

tunggu, dsb) 

Penampilan 

karyawan 

Kemampuan perusahaan 

ritel untuk menanggapi 

dan memberikan rasa 

pengertian kepada 

pelanggan 

Pemahaman 

terhadap 

pelanggan 

Mengenal 

pelanggan 
Ordinal 

Kemampuan perusahaan 

untuk dapat memberikan 

rasa aman bagi 

pelanggan dalam 

berbelanja. 

Keamanan 

Keamanan dan 

kenyamanan di 

area parkir 
Ordinal 

Keamanan dan 

kemudahan saat 

bertransaksi 

Kemampuan perusahaan 

ritel untuk dapat 

menciptakan 

kepercayaan pelanggan 

untuk berbelanja di 

perusahaan ritel tersebut 

Kreadibilitas 

Konsistensi 

menjalankan 

komitmen 
Ordinal 

Kemudahan dalam 

proses penukaran 

dan pengembalian 

           lanjut 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Kualitas Pelayanan (lanjutan) 

   Sumber: Levy dan Barton (2004) 

Variabel Konsep/Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

pelayanan 

(X2) 

Kemampuan perusahaan 

untuk bisa memberikan 

pelayanan yang cepat 

dan tepat 

Reliabili

ty 

Keakuratan nota 

pembelian 
Ordin

al 
Keakuratan dan 

ketepatan dalam 

transaksi penjualan 

Kemampuan perusahaan 

untuk memberikan sikap 

ramah tamah kepada 

pelanggan 

Perilaku 

yang 

sopan 

Melayani dengan cepat, 

tepat, dan ramah 

Ordin

al 

Kemampuan perusahaan 

untuk bisa lebih dekat 

dengan pelanggan 

Akses 

Kemudahan dalam 

bertransaksi 

Ordin

al 

Waktu operasional toko 

yang sesuai jadwal 

Sampainya informasi 

mengenai promo acara 

yang sedang 

berlangsung kepada 

pelanggan (seperti 

melalui leaflet, brosur, 

sms, dsb) 

Kemampuan perusahaan 

untuk bisa 

berkomunikasi dengan 

baik kepada pelanggan. 

Kompet

ensi 

Kecakapan dan 

keterampilan karyawan 

dalam melayani 

pelanggan 

Ordin

al 

Kesiapan dan adaptasi 

yang baik dari 

karyawan. 

Respons

iveness 

Karyawan antusias 

dalam melayani 

pelanggan  

Ordin

al 

           lanjut 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Kualitas Pelayanan (lanjutan) 

   Sumber: Levy dan Barton (2004) 

Variabel 
Konsep/Sub 

Variabel 
Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

pelayanan 

(X2) 

Setiap karyawan 

mengetahui 

informasi yang 

dibutuhkan oleh 

pelanggan 

Informasi yang 

diberikan kepada 

pelanggan 

Jaminan 

penyelesaian 

masalah atau 

keluhan pelanggan 

Ordinal 

 

3. Loyalitas pelanggan (Y) 

Loyalitas pelanggan dalam penelitian ini merupakan kesetiaan 

pelanggan untuk tetap memilih perusahaan ritel Griya Cabang 

Pahlawan sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Adapun loyalitas pelanggan dalam penelitian ini 

merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh kualitas 

produk dan kualitas pelayanan. Pada tabel 3.3 dapat dilihat 

penjelasan mengenai beberapa indikator yang menggambarkan 

loyalitas pelanggan 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Loyalitas Pelanggan 

   Sumber: Griffin (2008) 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 

Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Akan 

berbelanja 

kembali di 

Griya Cabang 

Pahlawan 

Ordinal 

          lanjut  
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Tabel 3.3 Definisi Operasional Loyalitas Pelanggan (lanjutan) 

   Sumber: Griffin (2008) 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 

Membeli di luar lini produk 

atau jasa  

Anda merasa puas dengan 

produk dan pelayanan yang 

diberikan Griya Cabang 

Pahlawan 

Ordinal 

Memberikan referensi 

kepada orang lain 

Menceritakan pengalaman 

berbelanja anda di Griya 

Cabang Pahlawan kepada 

relasi/teman/keluarga Ordinal 

Memberikan saran kepada 

orang lain untuk berbelanja di 

Griya Cabang Pahlawan 

Menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan dari 

pesaing atau tidak mudah 

terpengaruh oleh bujukan 

pesaing. 

Akan menjadi pelanggan setia 

Griya Cabang Pahlawan 
Ordinal 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan, yakni di 

perusahaan ritel Griya Cabang Pahlawan. Dimana data tersebut 

dapat diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab, observasi, 

survey, dan memberi daftar pertanyaan. Pada penelitian ini 

pencarian data akan lebih berfokus pada penggunaan kuesioner 
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atau daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada sejumlah 

responden, yakni pelanggan dari ritel Griya Cabang Pahlawan. 

2. Data sekunder 

Data primer dapat diperoleh dengan mempelajari dokumentasi atau 

arsip perusahaan serta didukung dengan memperoleh informasi 

dari studi kepustakaan, melalui buku, jurnal, artikel, penelitian 

terdahulu, internet, dan laporan kerja yang berhubungan dengan 

kualitas produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Sampel 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

maka alat bantu yang dapat digunakan untuk mengumpulkan variabel 

yang diteliti adalah berupa: 

1.  Data Primer 

a. Kuesioner  

Metode pengumpulan data melalui kuesioner adalah dengan 

membagikan daftar pertanyaan yang berisi rangkaian 

pertanyaan kepada responden yang merupakan pelanggan ritel 

Griya Cabang Pahlawan secara tertulis, yang berhubungan 

dengan variabel-variabel persepsi pelanggan atas kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan yang akan 

diteliti. 

b. Observasi 

Metode pengumpulan data melalui observasi adalah dengan 

melakukan pengamatan langsung ke ritel Griya Cabang 

Pahlawan tentang persepsi pelanggan atas kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. 
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2. Data Sekunder 

 Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan 

mempelajari dokumentasi perusahaan, seperti data pelanggan 

perusahaan, data klaim dari pelanggan, dan profil dari 

perusahaan, serta berbagai literatur, buku, hasil penelitian yang 

sejenis dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah 

yang akan di teliti.  

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Menurut Sekaran (2003), populasi adalah keseluruhan dari 

sekelompok orang yang menjadi obyek untuk diteliti. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan ritel Griya Cabang Pahlawan. 

Populasi ini merupakan populasi tak terbatas karena tidak diketahui 

secara pasti ukuran populasi sebenarnya dari pelanggan ritel Griya 

Cabang Pahlawan Bandung. Populasi ini juga bersifat heterogen, yang 

dapat dilihat dari beragamnya usia, jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan, jarak lokasi tempat tinggal. Sehingga, dalam penelitian ini 

penulis mengambil populasi pelanggan ritel Griya Cabang Pahlawan 

sebagai responden untuk mendapatkan data dari hasil jawaban kuesioner 

mengenai kualitas produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan.   

 

3.5.2 Sampel 

 Dalam penelitian dengan populasi yang anggotanya sedikit maka 

penelitian dapat dilakukan pada seluruh anggota populasi dan hasilnya 

merupakan kesimpulan yang menggambarkan karakter populasi bukan 

generalisasi dari hasil penelitian terhadap sampel lagi. Penelitian 
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semacam ini jelas akan memberikan hasil yang relatif lebih baik karena 

seluruh anggota populasinya diteliti. Namun, bila populasi yang diteliti 

adalah besar maka, meneliti seluruh anggota populasi sangatlah tidak 

mungkin dilakukan dan dalam kondisi seperti ini, maka penelitian 

dilakukan dengan sampel yang anggotanya jauh lebih kecil dari populasi. 

 Menurut Sugiyono (2009), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Gay (dalam Husein 

Umar, 2003), ukuran minimum sampel yang dapat diterima untuk 

metode penelitian deskriptif korelasional atau eksplanatif adalah 

minimum 30 responden. Selain itu, menurut Surachmad (2001) untuk 

menyelidiki survey, sampel manusia hendaknya ditetapkan lebih dari 30 

orang atau responden dan ukuran populasi tidak diketahui pasti (dikutip 

dari Aprilani, 2011). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sample random sampling. Dengan metode tersebut, 

pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 

 

3.5.3  Ukuran Sampel dan Cara Pengambilan Sampel Dari Populasi 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi ukuran atau jumlah sampel, diantaranya yaitu: 

(dikutip dari Aprilani, 2011) 

1. Derajat keseragaman dari populasi. 

Makin seragam populasi, makin kecil sampel yang diambil. 

Apabila populasi itu seragam sempurna (completely homogenous), 

maka satu satuan elementer saja dari seluruh populasi itu sudah 

cukup representatif untuk diteliti. Sebaliknya, apabila populasi itu 

secara sempurna tidak seragam (completely heterogenous), maka 
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hanya pencacahan lengkaplah yang dapat memberikan gambaran 

yang representatif. 

2. Presisi yang dikehendaki dalam penelitian. 

Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar ukuran 

sampel yang harus diambil dan sebaliknya semakin rendah tingkat 

presisi yang dikehendaki maka semakin kecil ukuran sampel yang 

diperlukan. Jadi sampel yang besar cenderung memberikan dugaan 

yang lebih mendekati nilai sesungguhnya. Dengan cara lain dapat 

dikatakan bahwa ukuran sampel mempunyai hubungan negatif 

terhadap tingkat kesalahan. Semakin besar ukuran sampel maka 

semakin kecil tingkat kesalahan yang terjadi. 

3. Rencana analisa 

Ada kalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan 

presisi yang dikehendaki, tetapi jika dikaitkan dengan kebutuhan 

analisa maka jumlah sampel tersebut menjadi kurang mencukupi. 

4. Tenaga, biaya, dan waktu 

Apabila diinginkan presisi yang tinggi maka jumlah sampel harus 

besar. Tetapi, apabila dana, tenaga, dan waktu terbatas maka 

tidaklah mungkin untuk mengambil sampel yang besar dan ini 

berarti menandakan presisinya akan menurun. 

Walaupun besarnya sampel didasarkan atas keempat pertimbangan 

di atas, namun seorang peneliti harus dapat memperkirakan besarnya 

sampel yang diambil sehingga presisinya dianggap cukup untuk 

menjamin tingkat kebenaran hasil penelitian. Adapun penarikan sampel 

yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni menggunakan teknik simple 

random sampling. Teknik simple random sampling adalah masing-

masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. 
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Selanjutnya, setiap kemungkinan sampel dari ukuran tertentu ini 

mempunyai keinginan yang sama untuk dipilih dengan bebas dari setiap 

elemen lainnya dan sampelnya diperoleh dengan prosedur acak. 

 Menurut Malhotra (1993), besarnya jumlah sampel yang diambil 

dapat ditentukan dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5 atau 

5 kali jumlah variabel. Oleh karena itu, maka jumlah sampel yang akan 

diamati dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Malthora, dimana 

jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29, maka 

jumlah sampel ditetapkan 5x29 = 145 orang. Dari hasil perhitungan 

tersebut, menunjukkan bahwa sampel minimal responden dalam 

penyebaran kuesioner, namun dalam penelitian ini penulis akan 

menggenapkan atau melibatkan 150 responden dari seluruh populasi 

yang ada. Adapun penilaian jawaban responden tersebut akan diberi 

penilaian mengingat data-data dalam penelitian ini merupakan data 

kualitatif yang dikuantitatifkan, maka menggunakan skala Likert dengan 

rentang skala 1-5 dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Skala Likert 

Sumber: Cooper (2008) dalam Nuryaman dan Christina (2015)  

Skala Likert 

Alternatif Jawaban Pertanyaan/Peryataan Simbol 

1 Sangat tidak setuju/ Baik/ Mempengaruhi STS 

2 Tidak setuju/ Baik/ Mempengaruhi TS 

3 Cukup setuju/ Baik/ Mempengaruhi CS 

4 Setuju/ Baik/ Mempengaruhi S 

5 Sangat setuju/ Baik/ Mempengaruhi SS 

        

 Menurut Sugiyono (2009), teknik pengukuran variabel dengan 

skala Likert ini maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
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indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.  

 

3.6 Metode Analisis 

 Menurut Nuryaman dan Christina (2015), analisis data bertujuan 

untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan pada langkah 

penelitian sebelumnya, sehingga hasil analisis data dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi bagi 

pengguna untuk pengambilan keputusan.  Dalam penelitian ini, 

pendekatan analisis yang dipakai adalah pendekatan analisis deskriptif 

dan verifikatif. Analisis deskriptif ini memberikan deskripsi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati serta data 

demografi responden. Dalam hal ini, analisis deskriptif memberikan 

penjelasan tentang ciri-ciri yang khas dari variabel penelitian tersebut, 

menjelaskan bagaimana perilaku individu (responden atau subjek) dalam 

kelompok. 

 Adapun tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel 

yang diteliti serta membantu untuk membandingkan kondisi yang ada 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk pelaksanaan 

evaluasi. Adapun teknik korelasional digunakan dalam penelitian ini 

adalah untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel yaitu, 

kualitas produk dan kualitas pelayanan sebagai variabel bebas (variabel 

independen) dengan loyalitas pelanggan sebagai variabet terikat (variabel 
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dependen). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner maka, kesungguhan dan kejujuran responden 

dalam menjawab semua pertanyaan atau pernyataan yang diberikan 

merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, sebagai instrumen yang 

baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 

3.6.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas 

menunjukkan kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang diukur. Untuk 

menguji validitas dalam penelitian ini adalah dengan menghitung 

korelasi diantara masing-masing pernyataan dengan skor total yang 

menggunakan korelasi product moment. Valid tidaknya suatu item, 

diketahui dengan membandingkan indeks koefisien korelasi product 

moment (r hitung) dengan nilai hitung kritisnya. Dimana menurut 

Sugiyono (2009), r hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 r =    (Persamaan 3-1) 

 Dimana, 

 r = korelasi product moment X dan Y 

 n = banyaknya populasi/sampel 

 X = nilai variabel X/skor tiap item 

 Y = nilai variabel Y/skor tiap variabel 

 Apabila nilai koefisien korelasi (r) antar item pertanyaan atau 

pernyataan dengan skor total item mempunyai taraf signifikan di bawah 

atau sama dengan α = 5%, maka item pertanyaan atau pernyataan yang 

digunakan dalam instrument penelitian tersebut adalah valid, sedangkan 
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jika nilai koefisien korelasi (r) antar item pertanyaan atau pernyataan 

dengan skor total item mempunyai taraf signifikan di atas α = 5%, maka 

item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam instrument 

penelitian tersebut adalah tidak valid. Setelah nilai rhitung diperoleh, 

langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai rhitung tersebut dengan 

nilai rtabel pada taraf signifikansi sebesar  = 0,05 dan derajat kebebasan 

(dk) = n-2. Kaidah keputusannya adalah: 

 Jika rhitung > rtabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang 

digunakan adalah valid. 

 Jika rhitung  rtabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang 

digunakan adalah tidak valid. 

 Rumus yang dikemukakan di atas, baik pengolahan, pengujian, 

maupun analisis data untuk membuktikan tingkat validitas dilakukan 

dengan alat bantu Program SPSS. Adapun tujuan pengujian validitas ini 

yaitu untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang di susun akan benar-

benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh 

hasil perhitungan validitas masing-masing pertanyaan atau pernyataan 

untuk variabel kualitas produk (variabel X1) dapat dilihat pada tabel 3.5, 

kualitas pelayanan (variabel X2) dapat dilihat pada tabel 3.6, dan 

loyalitas pelanggan (variabel Y) dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini: 

Tabel 3.5 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 

         Sumber: Data Diolah 

No Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

1 Item 1 0.748 0.16 0 Valid 

2 Item 2 0.672 0.16 0 Valid 

3 Item 3 0.773 0.16 0 Valid 

         lanjut 
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Tabel 3.5 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk (lanjutan) 

         Sumber: Data Diolah 

No Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

4 Item 4 0.67 0.16 0 Valid 

5 Item 5 0.753 0.16 0 Valid 

6 Item 6 0.792 0.16 0 Valid 

 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

          Sumber: Data Diolah 

No Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

1 Item 1 0.752 0.16 0 Valid 

2 Item 2 0.749 0.16 0 Valid 

3 Item 3 0.62 0.16 0 Valid 

4 Item 4 0.64 0.16 0 Valid 

5 Item 5 0.793 0.16 0.007 Valid 

6 Item 6 0.722 0.16 0 Valid 

7 Item 7 0.781 0.16 0 Valid 

8 Item 8 0.801 0.16 0 Valid 

9 Item 9 0.78 0.16 0 Valid 

10 Item 10 0.816 0.16 0 Valid 

11 Item 11 0.819 0.16 0.02 Valid 

12 Item 12 0.798 0.16 0 Valid 

13 Item 13 0.783 0.16 0 Valid 

14 Item 14 0.803 0.16 0 Valid 

15 Item 15 0.799 0.16 0 Valid 

16 Item 16 0.807 0.16 0 Valid 

17 Item 17 0.82 0.16 0 Valid 

18 Item 18 0.742 0.16 0 Valid 
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Tabel 3.7 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

                 Sumber: Data Diolah 

No Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

1 Item 1 0.258 0.16 0 Valid 

2 Item 2 0.82 0.16 0 Valid 

3 Item 3 0.848 0.16 0 Valid 

4 Item 4 0.857 0.16 0 Valid 

5 Item 5 0.854 0.16 0 Valid 

 

 Dari uji validitas yang dilakukan pada 150 responden dan dari total 

pertanyaan atau pernyataan mengenai variabel kualitas produk (X1), 

kualitas pelayanan (X2), dan loyalitas pelanggan (Y) ini dapat dilihat 

bahwa dari hasil pengujian yang didasari dengan kaidah keputusan yang 

telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh hasil yang valid untuk 

setiap item pertanyaan atau pernyataan. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan konsistensi dari 

alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Terdapat 

dua cara pengukuran yang dapat dilakukan dalam pengujian reliabilitas, 

yaitu: 

1. Repeated measure atau pengukuran berulang. Dalam hal ini, 

pengukuran dilakukan berulang kali pada waktu yang berbeda, 

dengan kuesioner yang sama. Hasil pengukuran akan dilihat 

apakah konsisten dengan pengukuran sebelumnya atau tidak. 

2. One shot. Dalam hal ini pengukuran dilakukan hanya pada satu 

waktu, kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang 

lain atau dengan pengukuran korelasi antar jawaban. Pada program 
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SPSS, metode ini dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, 

dimana suatu kuesioner dikatakan reliable, jika nilai Cronbach 

Alpha lebih besar atau sama dengan 0.60.  

Adapun rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan Cronbach Alpha  menurut Arikunto (2013) adalah sebagai 

berikut:  

    

 Dimana, 

 r = koefisien reliabilitas instrumen (Cronbach Alpha) 

 k = banyaknya butir pertanyaan atau pernyataan 

  = total varians butir 

  = total varians 

 Rumus yang dikemukakan di atas, baik pengolahan, pengujian, 

maupun analisis data untuk membuktikan tingkat reliabilitas dilakukan 

dengan alat bantu Program SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS diperoleh hasil perhitungan reliabilitas masing-

masing pertanyaan atau pernyataan untuk variabel kualitas produk 

(variabel X1) kualitas pelayanan (variabel X2), dan loyalitas pelanggan 

(variabel Y) dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini: 

Tabel 3.8 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

                 Sumber: Data Diolah 

Variabel Koefisien Cronbach Alpha Keterangan 

Kualitas Produk (X1) 0.785 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X2) 0.766 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) 0.792 Reliabel 

(Persamaan 3-2) 
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 Dari uji reliabilitas yang dilakukan pada 150 padavariabel kualitas 

produk (X1), kualitas pelayanan (X2), dan loyalitas pelanggan (Y) ini 

dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0.60, sehingga setiap item pertanyaan atau 

pernyataan yang mengukur variabel penelitian tersebut dapat dinyatakan 

reliabel. 

 

3.6.3 Teknik Pengolahan Data  

 Menurut Hasan (2006), pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan 

cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Menurut Sudjana (2005), 

pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk 

pengkajian lebih lanjut. Adapun pengolahan data yang berhasil 

dihimpun, yaitu meliputi: 

1. Editing 

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah 

dikumpulkan. Menurut Nuryaman dan Christina (2015), tujuan 

editing data adalah untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, 

konsisten, dan memiliki kesiapan untuk dilakukan proses analisis 

data. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk 

tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau 

menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. 

Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan 

data atau dengan cara penyisipan (interpolasi) data. Kesalahan data 
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dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi 

syarat untuk dianalisis. 

2. Memberikan kode data 

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu 

pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data 

yang sama. Menurut Nuryaman dan Christina (2015), pemberian 

kode akan memudahkan dalam proses analisis data. Adapun data 

yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatuf atau data 

kuantitatif. Jika analisis data menggunakan analisis statistik, maka 

dalam proses analisis data, semua model statistik hanya mengenal 

angka. 

3. Membuat tabulasi 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel 

dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan 

kebutuhan analisis. Menurut Nuryaman dan Christina (2015), 

membuat tabulasi data merupakan proses input data ke dalam 

tabel-tabel data, mengatur angka-angka tersebut dalam tabel data. 

Tabel-tabel data berupa tabel utama dan tabel pendukung. Tabel 

utama berisi angka-angka hasil perhitungan akhir untuk setiap 

variabel penelitian yang akan dianalisis, untuk setiap responden 

atau subjek penelitian. Tabel pendukung merupakan tabel yang 

berisi perhitungan, rumus untuk masing-masing angka hasil akhir 

variabel penelitian yang terdapat pada tabel utama. 

4. Pemberian skor atau nilai 

Dalam pemberian skor digunakan skala ordinal yang merupakan 

salah satu cara untuk menentukan skor. Dalam penelitian ini, setiap 

variabel penelitian menggunakan skala ordinal. Menurut 
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Nuryaman dan Christina (2015), skala ordinal mengurutkan objek 

atau alternatif-alternatif berdasarkan besarnya dalam urutan 

hubungan. Skala ordinal menyiapkan informasi lebih dibandingkan 

skala nominal, yaitu bisa menunjukkan posisi di dalam urutan, 

walaupun tidak bisa menentukkan jarak urutan. Dengan skala 

ordinal, responden akan diminta mengurutkan dengan cara memilih 

dari pilihan yang telah ditentukkan. Menurut Sarjono dan Julianita 

(2011), skala ordinal adalah skala yang menyatakan kategori 

sekaligus peringkat, dimana peringkat tersebut menunjukkan suatu 

urutan penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan adalah 1 

sampai 5. Kemudian jawaban untuk setiap item pertanyaan dengan 

memakai skala ordinal dapat ditentukan tingkatan nilainya, 

penentuan skor dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner di analisis dengan menggunakan 

skala 1-5,dengan jawaban terendah mendapat skor 1 dan jawaban 

tertinggi mendapat skor  5. 

Tabel 3.9 Skala Ordinal 

   Sumber : Sarjono dan Julianita (2011) 

Nilai Pendapat 

5 Sangat Setuju 

4 Setuju 

3 Netral 

2 Kurang Setuju 

1 Sangat Kurang Setuju 

 

3.6.4 Teknik Analisis Data 

 Jenis data yang akan terkumpul dalam penelitian ini adalah data 

interval. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu untuk 
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mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan ritel Griya Cabang Pahlawan. Pengolahan data dalam 

penelitian ini akan dilakukan dengan uji asumsi klasik, analisis 

deskriptif, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien 

determinasi, uji hipotesis-t, dan uji hipotesis-f. pengukuran variabel-

variabel penelitian ini dilakukan berdasarkan lima kategori, yaitu sangat 

kurang setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. 

Adapun interval kelas dapat diperoleh dengan formula berikut ini: 

      

Dimana,  

Ci  = interval kelas 

Range  = batas atas - batas bawah 

k  = jumlah kelas 

Mengacu pada skor penilaian untuk pengukuran jawaban responden, 

maka dapat diketahui: 

 Nilai tertinggi = 5 

 Nilai terendah = 1 

 Jumlah kelas = 5 

 Ci   = batas atas - batas bawah  

     jumlah kelas 

    = 5-1 

         5 

    = 0.8 

Dalam penelitian ini terdapat lima kelas, yaitu: sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Maka batasan nilai untuk setiap kelas 

adalah 0.8, sehingga pembagian nilai untuk setiap kelas adalah sebagai 

berikut: 

(Persamaan 3-3) 
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Tabel 3.10 Analisis Pembagian Nilai Untuk Setiap Kelas 

Kualitas 

Produk 

Kualitas 

Pelayanan 

Loyalitas 

Pelanggan 
Kategori Interval 

Skor 1 Skor 1 Skor 1 
Sangat 

rendah 
1 - 1.79 

Skor 2 Skor 2 Skor 2 Rendah 1.8 - 2.59 

Skor 3 Skor 3 Skor 3 Sedang 2.6 - 3.39 

Skor 4 Skor 4 Skor 4 Tinggi 3.4 - 4.19 

Skor 5 Skor 5 Skor 5 
Sangat 

tinggi 
4.2 - 5.0 

            

3.6.4.1 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang 

harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Bagi pengguna 

model, asumsi merupakan batasan yang berguna untuk mengetahui 

apakah model statistik yang digunakan layak untuk kondisi data 

pengamatan. Oleh karena itu, di dalam penggunaan analisis linear 

berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Adapun 

beberapa asumsi klasik regresi yang digunakan dalam penelitian ini, 

yakni terdiri atas: 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk membuktikan data dari sampel 

yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data 

populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2012), 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. 

a. Analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 



75 

 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

b. Analisis statistik adalah uji statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur normalitas data, salah satunya dengan menggunakan uji 

statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). untuk 

mendeteksi data berdistribusi normal, probabilitas signifikansi data 

haruslah diatas tingkat kepercayaan ≥ 0.05 atau 5%. Pengambilan 

keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic 

Significance), yaitu: 

Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah 

normal. 

Jika probabilitas < 0.05 maka populasi tidak berdistribusi secara 

normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikoliniearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

penyimpangan asumsi klasik multikoliniearitas, yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi atau dengan kata 

lain, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
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independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi Ghozali (2012).  

 Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan  variance Inflation faktor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( karena VIF= 1/ Tolerance). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas 

adalah apabila nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10. Jika 

nilai VIF terbukti bernilai ≤ 10 maka tidak terjadi kolonieritas dalam 

variabel regresi tersebut Ghozali (2012). 

 

3.6.4.2 Analisis Deskriptif 

 Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. 

Analisis data adalah serangkaian tahapan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data informasi lain terkumpul. Di dalam analisis 

data terdapat beberapa aktivitas seperti mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, membuat tabulasi data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang disertai dengan lima pilihan jawaban yang 

harus dipilih oleh responden. Lima pilihan jawaban yang tersedia pada 

kuesioner dimaksudkan agar tidak ada kecenderungan jawaban yang 

terpusat atau diarahkan pada satu pilihan jawaban.  
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3.6.4.3 Analisis Regresi Linier berganda 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat analisa dengan 

metode analisis regresi. Analisis regresi adalah hubungan yang didapat 

dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan 

hubungan fungsional antar variabel-variabel. Regresi dibagi menjadi dua, 

yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 

Adapun tipe analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini 

digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila 

variabel lain berubah. Dikatakan regresi linier berganda karena jumlah 

variabel bebas (independen) sebagai prediktor lebih dari satu 

(eprints.dinus.ac.id, 2017). Dengan demikian, dalam penelitian ini akan 

diuji sejauh mana hubungan pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk menggunakan teknik 

analisis ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:  

1. Data harus berskala interval. 

2. Variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel. 

3. Variabel tergantung terdiri dari satu variabel. 

4. Hubungan antara variabel bersifat linier, artinya semua 

variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung. 

5. Tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya sesame variabel 

bebas tidak boleh berkolerasi terlalu tinggi. Misal, 0.9 atau 

terlalu rendah misalnya 0.01. 

6. Jika ingin menguji keselarasan model (goodness of fit), maka 

dipergunakan simpangan baku kesalahan. Untuk kriterianya 

digunakan dengan melihat angka SEE (standard error of 

estimate) dibandingkan dengan nilai simpangan baku 
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(standard deviation). Jika angka SEE (standard error of 

estimate) < simpangan baku (standard deviation), maka 

model dianggap selaras. 

7. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai 

signifikansi. Model regresi layak dan dapat dipergunakan 

jika angka signifikansi < 0.05 (dengan presisi 5%) atau 0.01 

(dengan presisi 1%). 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi 

berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan 

regresi linier berganda karena jumlah variabel bebas (independen) 

sebagai prediktor lebih dari satu. Untuk mengukur adanya pengaruh 

kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, 

maka persamaan regresi linier berganda menurut Sugiyono (2014) adalah 

sebagai berikut: 

   22110 = Y XX   (Persamaan 3-4) 

 Dimana, 

 Y  = loyalitas pelanggan 

 β0 = konstanta (nilai terikat dimana dalam hal ini, y pada saat 

variabel bebasnya adalah 0, seperti X1, X2 = 0). 

 β 1 = koefisien regresi linier berganda antara variabel bebas X1 

terikat Y, apabila variabel bebas X2 dianggap konstan (koefisien 

regeresi untuk kualitas produk). 

 β 2 = koefisien regresi linier berganda antara variabel bebas X2 

terikat Y, apabila variabel bebas X1 dianggap konstan (koefisien 

regeresi untuk kualitas pelayanan). 

 X1 = kualitas produk 

 X2 = kualitas pelayanan 
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   = faktor pengganggu di luar model  

Dari penjelasan regresi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk 

mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan memuat 

prediksi atau perkiraan nilai Y dan nilai X.  

 

3.6.4.4 Analisis Koefisien Determinasi  

 Menurut Suharjo (2008), koefisien determinasi merupakan ukuran 

keterwakilan variabel terikat oleh variabel bebas atau sejauh mana 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 sampai dengan 1. Misalnya, koefisien determinasi = 

0.70 maka, dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas dapat 

menjelaskan secara linear variabel terikat sebesar 70% atau ada sekitar 

30% dari variabel terikat yang tidak dapat dijelaskan secara linear oleh 

variabel-variabel bebas yang mungkin oleh hubungan non linearnya atau 

bahkan oleh variabel lainnya. Koefisien determinasi pada intinya 

bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Analisis koefisien 

determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, adapun formula yang dapat digunakan 

menurut Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut: 

 Kd = r
2
 x 100%     (Persamaan 3-5) 

 Dimana, 

 Kd = koefisien determinasi 

 r
2
 = koefisien korelasi yang dikuadratkan 
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 Koefisien determinasi mengukur besarnya jumlah reduksi dalam 

variabel dependen yang diperoleh dari penggunaan variabel bebas. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Jika nilai koefisien determinasinya semakin mendekati angka satu, 

maka model tersebut baik dan tingat kedekatan antara variabel 

bebas dan terikat juga semakin dekat. 

 Jika semakin menjauhi angka satu, maka hubungan antar variabel 

bebas dengan variabel terikat tidak mendekati. 

 

3.6.4.5 Uji Hipotesis 

 Menurut Ghozali (2012), uji hipotesis digunakan untuk menguji 

seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang digunakan 

dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi >0.05, maka hipotesis ditolak. 

Artinya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi <0.05, maka hipotesis diterima. 

Artinya, variabel independen berpengarauh signifikan tehadap 

variabel dependen. 

 Untuk uji hipoteis, menurut Sugiyono (2014) dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji t statistik dengan formula, sebagai berikut: 

 
 

 2r-1

2-nr
= t uji

 
Persamaan 3-7 
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 Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan menguji nilai 

thitung. Tujuan dari penggunaan uji t adalah untuk menguji tingkat 

signifikan dari setiap variabel bebas (X1 dan X2) secara parsial terhadap 

variabel terikat (Y), apakah hipoteis diterima atau ditolak. Pada tingkat 

kesalahan yang digunakan sebesar 5% atau 0.05 dengan taraf signifikan 

95%, penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika thitung<ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, koefisien 

korelasi berganda yang dihitung tingkat signifikan. 

b. Jika thitung>ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, koefisien 

korelasi berganda yang dihitung tingkat signifikan dan 

menunjukkan adanya pengaruh secara parsial. 

 

3.6.4.6 Uji Kesesuaian Data (Uji Fit Model) 

 Menurut Ghozali (2012), uji kesesuaian data (Uji Fit Model) 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Sehingga, untuk menguji hipotesis ini bisa 

menggunakan uji statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai f lebih besar dari 4, maka H0 ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Artinya, hipotesis alternatif diterima dimana 

semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai fhitung dengan ftabel. Jika nilai fhitung lebih besar 

dari nilai ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 Uji f digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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Menurut Sugiyono (2014), hipotesis diuji dengan formula uji fhitung 

berikut ini: 

    1/1

/R
= F Uji

2

2

 knR

k

 

 Dimana,
 
 

 a. Jika nilai fhitung>ftabel, maka H0 ditolak 

 b. Jika nilai fhitung<ftabel, maka H0 dierima 

 Tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% atau 0.05, dengan 

taraf signifikansi 95%. Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji 

f dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut: 

 a. Jika probabilitas >0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

 b. Jika probabilitas <0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 

3.7 Rancangan Uji Hipotesis 

 
Rancangan pengujian hipotesis dinilai dengan penetapan hipotesis 

nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai 

uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan 

penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian 

ini berkaitan dengan ada tidaknya dampak variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hipotesis nol (H0) tidak terdapat dampak yang signifikan 

dan Hipotesis alternatif (H1) menunjukkan adanya dampak antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis 

penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen (X) yaitu kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 

terhadap loyalitas pelanggan variabel dependen (Y), hipotesis yang diuji 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis (Uji Statistik t). Untuk menguji apakah ada 

hubungan signifikan dari variabel-variabel bebas (X) berdampak 

Persamaan 3-6 
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terhadap variabel terikat (Y), maka pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik t dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan hipotesis antara variabel bebas kualitas produk 

terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan. Hipotesis 

statistik dari penelitian ini, yaitu:  

H0:β1=0 tidak terdapat hubungan yang signifikan kualitas 

produk berdampak terhadap variabel terikat loyalitas 

pelanggan.  

H1:β1≠0 Terdapat hubungan yang signifikan kualitas produk 

berdampak terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan. 

b. Menentukan hipotesis antara variabel bebas kualitas 

pelayanan terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan. 

Hipotesis statistik dari penelitian ini, yaitu: 

H0:β₂=0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

pelayanan terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan.  

H1:β₂≠0 Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

pelayanan terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan. 

c. Menentukan tingkat signifikan. Ditentukan dengan 5% dari 

derajat bebas (dk) = n-k-1, untuk menentukan ttabel  sebagai 

batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat 

signifikan yang digunakan adalah 0.05 atau 5% karena 

dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel 

yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum 

digunakan dalam status penelitian. 
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d. Menghitung nilai thitung dengan mengetahui apakah variabel 

koefisien korelasi signifikan atau tidak dengan formula 

berikut ini: 

t1 = r1y dan t2 = r2y      (Persamaan 3-8) 

Dimana, 

r = korelasi yang ditentukan   

n  = jumlah sampel  

t  = thitung 

e. Selanjutnya, dibuat kesimpulan mengenai diterima atau  

tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara thitung dan ttabel 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tolak H0 jika thitung > ttabel pada alpha 5% untuk koefisien 

positif. 

Tolak H0 jika thitung < ttabel pada alpha 5% untuk koefisien 

negatif. 

Tolak H0 jika nilai t-sign  < alpha 0.05. 

2. Pengujian kesesuaian data atau uji fit model (Uji Statistik F) Untuk 

menguji adanya hubungan antara variabel bebas (X) secara 

simultan berdampak terhadap variabel terikat (Y) maka, pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik F dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis secara keseluruhan antara variabel 

bebas kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

variabel terikat loyalitas pelanggan.  

H0:β₁,₂ =0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

variabel terikat loyalitas pelanggan. 
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H1:β₁,₂ ≠0 terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas 

produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel 

terikat loyalitas pelanggan. 

b. Menentukan nilai signifikansi alpha yaitu 5% atau 0.05 dan 

derajat bebas (db = n-k-1), untuk mengetahui daerah Ftabel 

sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan. 

c. Selanjutnya menghitung nilai Fhitung dengan formula berikut 

ini: 

F =    (Persamaan 3-9) 

Dimana, 

R = koefisien korelasi ganda  

k = jumlah variabel independen  

n = jumlah anggota sampel 

d. Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan kriteria, 

berikut ini: 

Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel  pada alpha 5% untuk koefisien 

positif. 

Tolak Ho jika Fhitung < Ftabel  pada alpha 5% untuk koefisien 

negatif. 

Tolak Ho jika nilai F-sign  < alpha 0.05. 

e. Penarikan Kesimpulan  

Jika thitung jatuh di daerah penolakan maka, H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, koefisien regresi signifikan. 

Kesimpulannya, kualitas produk dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Tingkat 

signifikannya yaitu 5% (α = 0.05), artinya jika hipotesis nol 

ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan 
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bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai 

kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh 

yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut. 

Jika thitung jatuh di daerah penerimaan maka, H0 diterima dan 

H1 ditolak. Artinya, koefisien regresi tidak signifikan. 

Kesimpulannya, kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Tingkat 

signifikannya yaitu 5% (α = 0.05), artinya jika hipotesis nol 

diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan 

bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai 

kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel 

tersebut. 

 

3.8 Rancangan Implikasi Hasil Penelitian 

 Rancangan implikasi hasil penelitian ini ditunjukan untuk 

memberikan gambaran mengenai hasil analisis agar dapat dijadikan 

usulan solusi masalah serupa yang dihadapi. Dimana, solusi tersebut 

berorientasi pada kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan di perusahaan ritel Griya Cabang Pahlawan. 

Rancangan yang dilakukan yaitu, dengan menjabarkan faktor atau 

indikator yang paling berpengaruh yang dapat dilihat dari nilai rata-rata 

tertinggi dan nilai rata-rata terendah dari setiap indikator yang 

mempengaruhi kualitas produk, kualitas pelayanan dan loyalitas 

pelanggan. Dimana, dari hasil tersebut akan dibuat suatu rekomendasi 

bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan menciptakan 

konsumen yang loyal. 


