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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Sebuah penelitian untuk mencapai tujuan yang diharapkan, harus disusun 

berdasarkan suatu metode yang baku.  Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.  Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2013:24). 

   

3.2 Desain, Jenis, Tempat dan Langkah Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain merupakan suatu pola dalam suatu kegiatan penelitian. Desain 

penelitian adalah semua proses yang dipergunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan penelitian (Nazir, 2009).  Proses perencanaan penelitian 

dapat dimulai dari mengidentifikasi, pemilihan dan rumusan masalah, perumusan 

hipotesis berdasarkan teori – teori yang digunakan oleh peneliti dalam memproses 

data.  

Desain penelitian merupakan alur suatu penelitian yang akan digunakan 

untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian, dimana 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, deskriptif dan asosiatif, di dalamnya 

terdapat proses penentuan tempat penelitian, mencari masalah, instrumen 

pengambilan data, sampel, pengumpulan data dan analisa data. Sehingga, 

diharapkan penelitian ini sesuai dengan harapan untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membuat keputusan 

menyelesaikan masalah. 

 

3.2.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengunakan metode 

kuantitatif.  Sugiyono (2013:35) menjelaskan bahwa metode kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
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digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  Filsafat positivisme 

memandang realitas/gejala/fenomena itu bersifat tunggal (hanya meneliti 

fenomena yang teramati saja, tidak meneliti tentang perasaan) dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. 

  

3.2.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Gerai Alfamart Cipetir 

Haurwangi yang berada di Kampung Haurwangi RT. 04/RW. 05, Desa 

Haurwangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Waktu yang 

digunakan untuk penelitian ini kurang lebih 6 (enam) bulan dari Mei 2018 – 

Oktober 2018.  Waktu tersebut  peneliti gunakan untuk melakukan pencarian dan 

rumusan masalah, pengumpulan data dan teori penelitian, penyusunan,  

pembagian, dan pengolahan kuesioner, sampai dengan pelaksanaan sidang 

penelitian. 

 

3.2.4 Langkah Penelitian 

Dalam penelitian, proses penelitian merupakan salah satu langkah sistematis 

dan logis untuk melakukan penelitian kuantitatif melalui survei.  Proses kuantitatif 

terdapat pada gambar 3.1 di bawah ini :  
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Gambar 3.1 

Langkah – langkah Penelitian Kuantitatif 

Sumber : Sugiyono, (2013) 

 

Gambar 3.1 di atas mendeskripsikan bahwa langkah – langkah penelitian 

kuantitatif memiliki beberapa tahapan penelitian, yaitu : setiap penelitian akan 

berawal dari masalah yang ditunjukkan pada latar belakang, dari mulai 

mengidentifikasi masalah, batasan dan  membuat rumusan masalah dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Setelah rumusan masalah dibuat, maka dapat didukung 

dengan teori - teori yang tepat untuk memperjelas dan menjawab masalah.  

Lalu membuat hipotesis atau dugaan sementara untuk dibuktikan secara 

empiris (teramati) melalui penetapan populasi dan sampel sebagai tempat 

pengujian dan menyiapkan instrumen penelitian. Setelah instrumen telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya mengukur variabel yang 

telah ditetapkan melalui pengumpulan data dapat berbentuk kuesioner, observasi 

dan wawancara. Analisis data yang berisi data primer dan sekunder, data ini 

mengarahkan pada rumusan masalah dan hipotesis. Hasil dari analisis data dapat 

disajikan dan memberikan pembahasan. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang berisi jawaban yang singkat dan jelas dari setiap rumusan 

masalah sesuai dengan data yang ada. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam metode penelitian, kata populasi dipakai untuk menyebutkan 

serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.  Menurut Bungin, 

dalam Syofian Siregar (2013, p30), populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya.  Sehingga 

objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian  

populasi  saja  yang  diambil  dan dipergunakan untuk menentukan sifat  serta  ciri  

yang  dikehendaki  dari suatu  populasi  (Syofian Siregar, 2013, p30).  Jenis 

populasi dalam penelitian ini adalah populasi infinit, artinya jumlah individu tidak 

terhingga atau tidak diketahui dengan pasti. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling 

– purposive sampling.  Non probability sampling artinya setiap unsur yang 

terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak 

diketahui.  Sedangkan purposive sampling merupakan metode penetapan 

responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu 

(Syofian Siregar, 2013, p33). 

Roscoe (1982, p253) yang dikutip Sugiyono (2013, p164-165), memberikan 

saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian : 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang konsumen. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa variabel penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan. Sedangkan Arikunto (2013) mengemukakan bahwa variabel 

adalah suatu objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Bauran 

Produk (X1), variabel Harga (X2), variabel Kepuasan Pelanggan (Y), variabel 

Loyalitas (Z). 

 

3.4.1.1 Variabel Bebas (Independent Variable). 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

berubahnya variabel terikat (dependent). Variabel bebas yang akan diteliti, 

diambil dari komponen bauran ritel yang 6 P berdasarkan Kotler dan Keller 

(2009) , namun hanya akan diteliti 2 P saja, sebagai berikut : 

1. Variabel Bauran Produk (X1) 

Definisi bauran produk menurut Kotler (2009:16) adalah kumpulan 

dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu 

kepada pembeli. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:16), bauran produk adalah kumpulan 

semua lini dan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual agar dibeli oleh 

pembeli.  Bauran produk terdiri dari : 

a. Tingkat Kelebaran Produk 

b. Tingkat Kepanjangan Produk 

c. Tingkat Kedalaman Produk  

d. Konsistensi Bauran Produk 

2. Variabel Harga (X2) 

Kotler dan Amstrong (2008) menyebutkan ada 4 (empat) dimensi 

harga yang dapat mempengaruhi konsumen atau pelanggan memilih suatu 

produk, dimensinya sebagai berikut : 
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a. Keterjangkauan harga  

b. Kesesuaian  harga dengan kualitas produk  

c. Daya saing harga 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

 

3.4.1.2 Variabel Antara (Intervening Variabel) 

Variabel intervening atau variabel antara adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan antara variabel 

independen  dengan dependen.  

1. Variabel Kepuasan Pelanggan (Y)  

Variabel ini menurut Oliver (1977) dalam Tjiptono dan Chandra 

(2011:299) memiliki 2 (dua) dimensi dalam mengukur suatu kepuasan 

pelanggan, sebagai berikut : 

a. Ekspektasi 

b. Kenyataan 

 

3.4.1.3 Variabel Terikat (Dependent Variable). 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau akibat dari adanya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu variabel Loyalitas (Z).  

1. Variabel Loyalitas (Z)  

Menurut Lovelock dalam Tjiptono (2002:120), konsep loyalitas 

pelanggan diukur dengan lima indikator yang menggambarkan sikap 

positif dan perilaku pembelian ulang yaitu : 

a. Melakukan pembelian secara teratur (repeat purchase) 

b. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik pesaing (retention) 

c. Menyampaikan kepuasan kepada orang lain (positive word of mouth) 

d. Membeli diluar lini produk/jasa (purchase across product lines) 

e. Keinginan terus menggunakan produk (referrals) 
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3.4.2 Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah konsep yang menjelaskan ciri – ciri variabel 

secara tegas dalam penelitian. Tujuannya untuk mengukur variabel independen , 

variabel antara, dan variabel dependen serta mengembangkan metode atau alat 

ukur pengujian hipotesis dengan cara menggunakan alat bantu statistik 

berdasarkan variabel yang diteliti.  

 

Tabel 3.1. 

Operasional Variabel 

VARIABEL   DIMENSI ITEM SKALA 

Bauran Produk (X1) 1 Lebar Bauran Produk  1  

Ordinal 

Bauran produk adalah 

kumpulan semua produk dan 

barang yang ditawarkan untuk 

dijual oleh penjual tertentu 

(Kotler dan Keller, 2009:15) 

2 Panjang Bauran Produk  2  

3 Dalam Bauran Produk   3  

4 Konsistensi Bauran Produk  4 

Harga (X2) 1 Keterjangkauan harga   5  

Ordinal 

Harga merupakan sejumlah 

uang yang harus dibayar 

untuk membeli atau 

mendapatkan suatu produk 

(Kotler dan Amstrong, 2008) 

2 
Kesesuaian  harga dengan kualitas 

produk  
 6  

3 Daya saing harga 7-8  

4 Kesesuaian harga dengan manfaat 9  

Kepuasan Pelanggan (Y) 1 Ekspektasi 10-13  

Ordinal 

Kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang 

timbul karena 

membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau 

hasil) terhadap ekspektasi 

mereka (Kotler dan Keller, 

2009:138) 

2 Kenyataan 14-17 

Loyalitas (Z) 1 
Melakukan pembelian secara teratur 

(repeat purchase) 
18 Ordinal 
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Transaksi rutin konsumen 

yang didasarkan pada unit 

pengambilan keputusan 

lovelock (Tjiptono, 

2002:120) 

2 
Menunjukkan kekebalan dari daya 

tarik pesaing (retention) 
19 

3 
Menyampaikan kepuasan kepada 

orang lain (positive word of mouth) 
20 

4 
Membeli diluar lini produk/jasa 

(purchase across product lines) 
21  

5 
Keinginan terus menggunakan 

produk (referals) 
22 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.5.1  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan salah satu data yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya. Data primer yang diperoleh berupa hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), opini individu atau kelompok, kegiatan, dan hasil pengujian. Selain 

itu, data primer juga berawal dari peneliti melakukan observasi, wawancara, 

menyebarkan kuesioner (angket) dan dokumentasi kepada pelanggan atau calon 

pelanggan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tersedia dalam berbagai 

bentuk, seperti dokumen negara, artikel yang telah diterbitkan dan lain – lain. 

Data sekunder juga digunakan untuk menambah referensi atau data studi 

kepustakaan yang meliputi buku – buku, situs internet (online Research) surat 

kabar dan data lain yang relevan dengan penelitian. 

 

3.5.2  Penentuan dan Pengumpulan Data 

Penentuan data yang diambil dari data primer merupakan salah satu langkah 

penting dan strategis dalam sebuah penelitian. Penentuan data dalam penelitian 

bertujuan untuk memperoleh data dan dapat menemukan atau memecahkan 

masalah yang diteliti. Penetuan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain : 

a. Wawancara 

Wawancara atau sering disebut dengan “Interview” adalah wawancara 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk 

mendapatkan sebuah informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. 



 

34 
 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan 

dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka (face to face), 

sambungan telepon atau online.  

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden. 

Kuesioner (angket) merupakan teknik alternative data yang efisien dalam 

pengumpulan data responden (Sugiyono, 2013:230). 

c. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung terhadap suatu objek 

atau tempat penelitian tentang bagaimana perilaku konsumen saat 

berkunjung atau berbelanja dan melakukan pembelian suatu produk. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat kuesioner 

(angket) yang bersumber dari respoden. Kuesioner (angket) berisi seperangkat 

pernyataan untuk diisi oleh responden, kemudian dikumpulkan untuk diproses 

kedalam uji statistik penelitan. Ada beberapa langkah penelitian, antara lain : 

a. Menyebarkan formulir kuesioner (angket) kepada pelanggan (customer) 

yang berkunjung dan melakukan pembelian produk sebagai responden. 

b. Pengisian formulir oleh setiap konsumen yang berkunjung dan pembelian 

produk yang telah disediakan oleh peneliti. 

c. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dengan lengkap, maka peneliti 

melakukan pemeriksaan atau koreksi. 

d. Memberikan kode pada setiap variabel. 

e. Formulir yang telah diisi, diberikan penilaian dan masukan kedalam 

tabulasi. 

f. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan SPSS. 

Alasan menggunakan metode kuesioner (angket) dalam penelitian tersebut, 

yaitu : 

1) Biaya murah. 
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2) Dapat dilakukan secara serentak kepada semua pelanggan atau 

responden. 

3) Waktu yang digunakan terhitung data yang relatif cepat dan mudah. 

4) Pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak keahlian khusus. 

Kuesioner yang dibuat dan disebarkan kepada responden untuk diisi dengan 

sebaik mungkin. Karena, kuesioner ini dilakukan secara langsung dan tertutup. 

Artinya peneliti dapat menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan oleh 

responden atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dengan skala ordinal yang 

bertujuan untuk mengetahui skor setiap jawaban dari responden. 

 

3.6  Metode Analisis 

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang mudah dimengerti. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan metode itu diharapkan 

akan memperoleh hasil pengukuran yang tepat mengenai respon yang diberikan 

para responden yang termasuk dalam sampel, sehingga data yang berbentuk angka 

dapat diolah menggunakan metode statistik yang akan dibantu oleh aplikasi 

komputer  statistik. 

Paradigma atau model penelitian dan hipotesis penelitian yang telah 

dijelaskan di bab 2, digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini 

menggunakan analisis jalur atau path analysis. Sandjojo (2014) menjelaskan, 

analisis jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya digunakan untuk 

menguji kekuatan dari hubungan langsung dan tidak langsung variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis jalur ini berdasarkan analisis 

korelasi dan analisis regresi. 

 

3.6.1.  Pengujian Analisis Deskriptif  

Sugiyono (2013:238) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
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Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013:168).  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif :   

1.  Sangat Setuju 

2.  Setuju 

3.  Tidak Setuju 

4.  Sangat Tidak Setuju 

Analisis deskriptif berdasarkan pada skala penilaian yang dicari dengan 

cara rentang kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:170) yaitu 

berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut. 

Skor Aktual
% Skor =

Skor Ideal
 

Keterangan: 

Skor aktual = jumlah skor jawaban responden 

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden  jumlah pernyataan  

4) 

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan 

berdasarkan rentang persentase skor maksimum (4/4 =100%) dan skor minimum 

(1/4 = 25%). 

Tabel. 3.2  

Kategori dan Interval 

No. % Skor Kriteria 

1 25.0% – 43.8% Sangat Buruk/Sangat Rendah 

2 43.8% – 62.5% Buruk/Rendah 

3 62.5% – 81.3% Baik/Tinggi 

4 81.3% – 100.0% Sangat Baik/Sangat Tinggi 

          Umi Narimawati (2007:85) 

 

3.6.2  Pengujian Instrumen 

Hasil kuesioner  yang dikumpulkan dari sampel harus terbukti sahih atau 

valid, maka data tersebut harus  dianalisis terlebih dahulu, apakah data kuesioner 
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tersebut adalah data yang tepat (valid),  andal (reliable).  Instrumen  penelitian  

yang merupakan alat ukur penelitian harus dilakukan beberapa uji, yaitu :  uji 

validitas, reliabilitas,  uji normalitas dan konversi data. 

1. Uji Validitas  

Data yang terkumpul, sebelum diproses lebih lanjut akan terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas untuk menguji alat ukur atau kuesioner. 

Arikunto (2009) menyatakan jika uji validitas ada dua macam, yaitu 

validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir soal atau validitas item. 

Selanjutnya, validitas adalah tingkat dimana suatu instrumen ukur 

digunakan untuk mengukur apa yang diharapkan (Everitt dan Skrondol, 

2010). Peneliti akan menggunakan validitas pernyataan yang valid secara 

keseluruhan, namun apabila pernyataan secara keseluruhan tidak valid, 

maka akan diadakan validitas butir. Valid tidaknya alat ukur tersebut dapat 

diuji dari penjumlahan semua skor pernyataan, apabila rhitung lebih besar 

daripada rtabel (rh > rt) maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut 

valid.  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas pernyataan secara 

keseluruhan ini,  mengunakan rumus korelasi Pearson’s Product Moment 

(PPM) yakni sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

∑X = jumlah skor total seluruh item variabel X 

∑Y = jumlah seluruh skor total seluruh item variabel Y 

n = jumlah responden 

Perhitungan validitas alat ukur akan menggunakan alat bantu program 

komputer yaitu : software Statistical Package for Social Science (SPSS). 
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2. Reliabilitas   

Uji reliabilitas harus dilakukan agar alat ukur yang berupa pernyataan-

pernyataan dalam angket terbukti andal. Alat ukur yang baik dapat  

mengukur gejala secara konsisten. Everitt dan Skrondal (2010) 

berpendapat, reliabilitas adalah tingkat dimana pengukuran berkali-kali 

terhadap suatu unit akan menghasilkan output yang sama. 

Untuk mengukur tingkat keandalan alat ukur, digunakan nilai koefisien 

alpha cronbach. Nilai alpha cronbach dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ab = Jumlah varian butir 

at2  = Varian total 

 

Nilai besaran koefisien alpha cronbach menentukan suatu alat ukur 

dinilai andal atau tidak, dalam literatur tertentu tidak memiliki standar yang 

baku. Penelitian ini menggunakan acuan jika koefisien alpha cronbach’s 

yang diperoleh lebih besar dari 0,6 maka kriteria alat ukur yang digunakan 

adalah baik (andal). Perhitungan keandalan alat ukur menggunakan alat 

bantu program komputer software Statistical Package for Social Science 

(SPSS). 

 

3.6.3  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan agar dapat memperoleh hasil regresi yang dapat 

valid atau sah  dan mempunyai hasil yang pasti. Uji asumsi klasik  harus 

memenuhi asumsi-asumsi bahwa tidak terdapat korelasi yang erat antar variabel 

independen (multikolinearitas), tidak terdapat korelasi residual periode t dengan t-

1 (autokorelasi) dan tidak terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain (heterokedastisitas), data yang dihasilkan 

terdistribusi normal. Maka uji asumsi klasik harus dilakukan, pengujian-pengujian 

yang dilakukan yakni sebagai berikut: 

 

3.6.3.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen bahwa keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas dilakukan melalui tes 

Kolmogorov-Smirnov koreksi Lilliefors. Uji normalitas ini juga dengan melihat 

pada grafik P-Plot di mana titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal.  

 

3.6.3.2  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independent). 

Ghozali (2006) menyatakan pendapat bahwa,  terdapat beberapa cara untuk   

menemukan hubungan antara variabel x yang satu dengan variabel x yang lainnya 

(terjadi multikolinearitas), adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki korelasi antara variabel bebas yang sempurna ( lebih dari 0,9), 

maka terjadi problem multikolinearitas. 

b. Memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10, maka 

model terjadi problem multikolinearitas. Rumus yang digunakan untuk 

memperoleh nilai VIF sebagai berikut :  

 

 

3.6.3.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki maksud untuk menguji apakah dalam 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain, jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
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Homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Acuan 

dasar analisis terjadi heteroskedastisitas adalah : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan 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. 

 

3.7  Rancangan Analisis 

Analisis yang dilakukan adalah melihat pengaruh secara parsial maupun 

simultan dari variabel bauran produk dan harga dengan kepuasan pelanggan 

sebagai intervening terhadap loyalitas pelanggan, menggunakan Analisis Jalur 

(Path Analysis). Pertimbangan penggunaan metode analisis jalur adalah sebagai 

berikut : 

1. Path Analysis dapat menjelaskan hubungan dan besaran antar variabel 

penelitian yang berguna bagi peneliti dalam mengetahui lebih dalam 

berbagai variabel yang diteliti. 

2. Path Analysis cocok untuk menganalisis hubungan sebab akibat, dapat 

mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung sejumlah variabel 

penyebab terhadap variabel akibat, baik secara parsial maupun simultan 

3. Path Analysis cocok untuk jumlah sampel yang lebih dari 100 responden 

dan data diolah bersifat exploratory serta data dapat diobservasi secara 

langsung di lapangan (Kusnendi, 2005, Sarwono, 2007). 

 

Path Analysis ini mengikuti pola struktural atau disebut model struktural 

(Kusnendi, 2005). Model struktural secara umum dapat digambarkan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

     Y1 = f (X1, X2, … Xi); 

     Y2 = f (X1, X2, … Xi); 

 … 

 Yk = f (X1, X2, … Xi); 
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Diagram jalur dan persamaan struktural penelitian ini adalah seperti terlihat 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut :  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

      Model Persamaan Analisis Jalur 

Keterangan : 

X1  = Bauran Produk 

X2  = Harga 

Y    = Kepuasan Pelanggan 

Z     = Loyalitas 

 ε   = Epsilon 

Epsilon (ε) yaitu menunjukkan variabel atau faktor residual yang 

menjelaskan pengaruh variabel lain yang telah teridentifikasi oleh teori, tetapi 

tidak diteliti atau variabel lainnya yang belum teridentifikasi oleh teori, atau 

muncul sebagai akibat dari kekeliruan pengukuran variabel (Kusnendi, 2005). 

Penelitian ini, pertama akan menguji pengaruh Bauran Produk dan Harga 

terhadap variabel antara Kepuasan Pelanggan secara parsial dan simultan. Kedua, 

Bauran Produk dan Harga terhadap variabel dependen Loyalitas secara parsial. 

Ketiga Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas. Dengan memperhatikan 

karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang digunakan adalah 

untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y baik secara langsung maupun 

ΡX1Y 

Z 

X2 

ΡX2Z 

ΡYZ 

ɛ1 

ΡX2Y 

ɛ2 

X1 

Y 

ΡX1Z 

ΡX1X2Y 
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tidak langsung, serta mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Z, kemudian 

mengetahui pengaruh Y terhadap Z. 

Pengujian hipotesis secara simultan untuk setiap sub-struktur jalur dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Rumus hipotesis 

      H0 : ρZX1 = ρZX2 = … = 0 

      H1 : ρZX1 = ρZX2 = … ≠ 0 

b. Kriteria keputusan 

      Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1) 

      Terima H0 jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1) 

      Dimana F=  

 

Dari struktur diagram jalur yang terdapat pada Gambar 3.1 tersebut terbagi 

atas 3 sub struktur, yaitu sebagai berikut : 

1. Sub struktur 1 

       Persamaan linier sub-struktur 1 yaitu : 

 Y = ρYX1.X1 + ρYX2.X2 + ε1 

       Dimana : 

X1 = Bauran Produk 

X2 = Harga    

 Y = Kepuasan Pelanggan 

ε1 = faktor lain yang mempengaruhi Y 

       Keputusan penerimaan atau penolakan H0  dengan menggunakan rumus :  
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Gambar 3.3 

Substruktur 1 Hubungan X1 dan X2, terhadap Y 

 

2. Sub struktur 2 

      Persamaan linier sub-struktur 2 yaitu : 

 Z = ρZX1.X1 + ρZX2.X2 + ε2 

      Dimana : 

X1 = Bauran Produk 

X2 = Harga    

Z = Loyalitas 

ε2 = faktor lain yang mempengaruhi Z 

      Keputusan penerimaan atau penolakan H0  dengan menggunakan rumus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Substruktur 2 Hubungan X1 dan X2, terhadap Z 
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3. Sub struktur 3 

 

   

 

 

 

Gambar 3.5 

Substruktur 3 Hubungan Y dengan Z 

 

Persamaan linier sub-struktur 3 yaitu : 

Z = ρZY + ε3 

Dimana : 

Y = Kepuasan Pelanggan 

Z = Loyalitas 

ε3 = variabel lain yang mempengaruhi Z selain Y 

Keputusan penerimaan atau penolakan H0 dengan menggunakan rumus :  

 

 

 

3.8  Uji Hipotesis 

Untuk menguji koefisien jalur, terlebih dahulu harus menerjemahkan 

hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 : Bauran Produk (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y),  

sebagai berikut : 

Rumusan hipotesis operasional secara parsial (ρYX1) 

H0 : ρYX1 = 0, tidak terdapat pengaruh Bauran Produk terhadap Kepuasan 

Pelanggan.       

H1 : ρYX1 ≠ 0, terdapat pengaruh Bauran Produk terhadap Kepuasan 

Pelanggan.       

Y Z 

ɛ3 

ρYZ 
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Kriteria uji : 

Tolak H0 jika thitung ≤ ttabel  

Terima H1 jika thitung ≥  ttabel 

 

2. Hipotesis 2 : Harga (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y),  sebagai 

berikut : 

Rumusan hipotesis operasional secara parsial (ρYX2) 

H0 : ρYX2 = 0, tidak terdapat pengaruh Harga terhadap Kepuasan 

Pelanggan.       

H1 : ρYX2 ≠ 0, terdapat pengaruh Harga terhadap Kepuasan Pelanggan.         

Kriteria uji 

Tolak H0 jika thitung ≤ ttabel 

Terima H1 jika thitung ≥  ttabel 

 

3. Hipotesis 3 : Bauran Produk (X1) terhadap Loyalitas (Z), sebagai berikut : 

Rumusan hipotesis operasional secara parsial (ρZX1) 

H0 : ρZX1= 0, Tidak terdapat pengaruh Bauran Produk terhadap Loyalitas.       

H1 : ρZX1 ≠ 0, Terdapat pengaruh Bauran Produk terhadap Loyalitas.       

Kriteria uji : 

Tolak H0 jika thitung ≤ ttabel  

Terima H1 jika thitung ≥ ttabel 

 

4. Hipotesis 4 : Harga (X2) terhadap Loyalitas (Z),  sebagai berikut : 

Rumusan hipotesis operasional secara parsial (ρZX2) 

H0 : ρZX2 = 0, Tidak terdapat pengaruh Harga terhadap Loyalitas.       

H1 : ρZX2 ≠ 0, Terdapat pengaruh  Harga terhadap Loyalitas.       

Kriteria uji : 

Tolak H0 jika thitung ≤ ttabel 

Terima H1 jika thitung ≥  ttabel 
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5. Hipotesis 5 : menguji sub-struktur 3, yaitu Kepuasaan Pelanggan terhadap 

Loyalitas dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut : 

a. Rumusan hipotesis operasional 

H0 : ρZY = 0, tidak terdapat pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap 

Loyalitas 

H1 : ρZY ≠ 0, terdapat pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Kriteria keputusan : 

Tolak H0 jika thitung ≤ ttabel 

Terima H1  jika thitung ≥  ttabel 

 

6. Hipotesis 6 : Bauran Produk (X1) dan Harga (X2) secara simultan 

terhadap Kepuasaan Pelanggan (Y),  sebagai berikut : 

Rumusan hipotesis operasional secara simultan 

H0 : ρYX1X2 = ρYX1X2 = 0, tidak terdapat pengaruh Bauran Produk dan 

Harga terhadap Kepuasan Pelanggan. 

H1 : ρYX1X2 ≠ ρYX1X2 ≠ 0, terdapat pengaruh Bauran Produk dan 

Harga terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Kriteria uji : 

Tolak H0 jika Fhitung  ≤ Ftabel 

Terima H1 jika Fhitung ≥ Ftabel 

 


