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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini adalah studi kasus dengan pengamatan yang dilakukan pada 

obyek penelitian Apartemen Transit yang terkait dengan variabel yang diangkat. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui status terakhir dari 

subyek yang akan diteliti (Kuncoro, 2013: 12). 

 Penelitian verifikatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar 

variabel dimana perubahan suatu variabel menyebabkan perubahan variabel lainnya 

tanpa ada kemungkinan akibat kebalikannya (Indrawan dan Yaniwato, 2016: 51). 

Menurut Kuncoro (2013: 12), penelitian verifikatif adalah penelitian yang 

menyatakan hubungan sebab akibat, artinya terdapat variabel yang menyebabkan dan 

terdapat variabel yang dipengaruhi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

status terakhir dan pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

tempat, dan promosi terhadap minat menyewa pelanggan.  

 Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mereduksi data 

menjadi angka-angka (Indrawan dan Yaniawati, 2016: 51) . Hasil yang diketahui 

dalam pendekatan angka-angka tersebut adalah analisis deskriptif, nilai koefisien 

determinasi dan penerimaan atau penolakan hipotesis. 
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3.2 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai 

(Kuncoro, 2013: 49). Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah bauran 

pemasaran (produk, harga, tempat, dan promosi, orang proses dan bukti fisik) dan 

minat menyewa pelanggan. Adapun rincian variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Produk (X1): segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar (Hurriyati, 2015: 50). 

b. Harga (X2): salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan dan biaya (Kotler dan Keller, 2016: 47). 

c. Tempat (X3): lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan 

pertimbangan lokasi penyerahan jasa kepada pelanggan (Hurriyati, 2015:55). 

d. Promosi (X4): alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dalam 

mendapatkan pelanggan, mengkomunikasikan nilai pelanggan, dan 

membangun hubungan dengan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2017: 394). 

e. Orang (X5): pegawai perusahaan yang memberikan pelayanan kepada 

pelanggan (Hurriyati, 2015: 62). 

f. Proses (X6): semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa (Hurriyati, 2015: 64). 
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g. Bukti Fisik (X7): servicescape yang bersifat sebagai pendukung dari 

positioning dan citra merek perusahaan atau produk perusahaan (Muhyidin, 

2015: 4). 

h. Minat menyewa (Y): tinggi atau rendahnya respon emosional untuk 

melakukan pembelian (Rambi, 2015). 

 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). Operasionalisasi 

variabel adalah melakukan breakdown pada variabel tersebut sehingga variabel 

tersebut dapat diamati.  

Tabel 3.10 Operasionalisasi Variabel 

PRODUK (APARTEMEN TRANSIT) 

 

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan Apartemen Transit untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi penghuni terkait dengan kamar 

Dimensi Indikator Satuan Ukur Skala 

Sarana Kesesuaian Luas kamar 

apartemen 

Tingkat kesesuaian ukuran 

luas ruang tamu 

Likert 

Tingkat kesesuaian ukuran 

luas kamar tidur 

Kesesuaian jumlah, 

kesesuaian ukuran 

ventilasi 

Kesesuaian Jumlah ventilasi 

Kesesuaian Ukuran ventilasi 

Ketersediaan listrik Tingkat kecukupan daya 
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Ketersediaan air Tingkat penilaian terhadap 

volume air 

Tingkat Penailaian terhadap 

kejernihan air 

Private bathroom Kesesuaian Luas kamar mandi 

memadai 

Private kitchen Kesesuaian Luas dapur 

memadai 

HARGA 

 

Jumlah uang yang dibebankan atas Apartemen berikut segala fasilitasnya, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar penghuni atas manfaat-manfaat karena menyewa 

kamar di Apartemen Transit 

Harga psikologis Penilaian harga sesuai 

psikologis 

Penilaian mahal atau tidaknya 

biaya sewa Apartemen Transit 

Likert 

Harga yang dibayar sesuai 

manfaat 

Functional value Tingkat manfaat tempat 

tinggal 

Emotional value Tingkat kebanggaan 

Social value Tingkat keamanan dan 

kenyamanan 

Harga sesuai dengan 

harapan 

Pemenuhan harapan Tingkat kesesuaian antara 

harapan dan manfaat yang 

diterima dari apartemen 

TEMPAT 

 

Lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan lokasi 

penyerahan jasa kepada penghuni Apartemen Transit 

Akses Kemudahan 

mendapatkan angkutan 

umum 

Tingkat kemudahan dalam 

mendapatkan angkutan umum 

Likert 

Kemudahan mencapai 

jalan raya 

Tingkat kedekatan mencapai 

jalan raya 
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Visibilitas Kemudahan mencari 

apartemen 

Tingkat kemudahan dalam 

mencari apartemen 

Kemudahan dalam 

mengenali apartemen 

Tingkat kemudahan dalam 

mengenali apartemen 

Lalu lintas Kepadatan lalu lintas Tingkat kepadatan lalu lintas 

menuju Apartemen 

PROMOSI 

 

Alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dalam mendapatkan 

penghuni, mengkomunikasikan nilai penghuni, dan membangun hubungan dengan 

penghuni 

Periklanan Frekuensi dalam 

beriklan 

Tingkat seringnya frekuensi 

dalam beriklan 

Likert 

Efektivitas iklan yang 

dilakukan 

Tingkat efektivitas dalam 

beriklan baik dari segi waktu  

Tingkat efektivitas dalam 

beriklan segi pemilihan 

kalimat 

Tingkat efektivitas dalam 

beriklan segi pemilihan media 

Promosi penjualan Frekuensi dalam 

memberikan promosi 

penjualan 

Tingkat frekuensi dalam 

memberikan promosi 

penjualan 

Menarik atau tidaknya 

dalam memberikan 

promosi penjualan 

Tingkat menarik atau tidaknya 

promosi penjualan 

Penjualan individu Intensitas dalam 

melakukan penjualan 

individu 

Tingkat intensitas dalam 

melakukan penjualan individu 

Kemampuan 

membangun hubungan 

ketika menjual 

Tingkat kemampuan 

membangun hubungan dengan 

pelanggan ketika menjual 

Hubungan masyarakat Kemampuan Tingkat kemampuan 
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membangun citra perusahaan dalam membangun 

citra yang baik 

Kemampuan 

menangani rumor 

Tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menangani 

rumor 

Pemasaran langsung dan 

digital 

Promosi di media sosial Tingkat intensitas promosi di 

media sosial 

ORANG 

 

Karyawan yang bekerja pada Apartemen Transit yang memberikan pelayanan jasa  

sehingga dapat mempengaruhi persepsi penghuni 

Karyawan yang baik Kecepatan layanan Tingkat kecepatan dalam 

melayani  

Likert 

Keramahan layanan Tingkat keramahan dalam 

melayani 

Ketelitian layanan Tingkat ketelitian dalam 

melayani 

PROSES 

Prosedur Proses pendaftaran Tingkat kemudahan dalam 

melakukan pendaftaran 

Likert 

Proses penyampaian 

keluhan 

Tingkat kemudahan dalam 

penyampaian keluhan 

 

BUKTI FISIK 

 

Segala fasilitas materil yang bersifat sebagai pendukung positioning dan citra 

merek Apartemen Transit 

Servicescape Luas tempat parkir Tingkat luas parkir Likert 

Luas Ruang Terbuka 

Hijau 

Tingkat luas Ruang Terbuka 

Hijau 

MINAT MENYEWA 
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Tinggi atau rendahnya respon emosional untuk melakukan penyewaan 

Respon Afektif Keinginan untuk 

menyewa tempat ini 

Tingkat keinginan untuk 

menggunakan 

Likert 

Minat untuk menyewa 

pada tempat ini 

dibandingkan tempat 

lain 

Tingkat minat menyewa 

ditempat lain selain 

Apartemen 

Minat 

merekomendasikan 

kepada kerabat 

Tingkat minat 

merekomendasikan 

Apartemen kepada kerabat 

yang membutuhkan 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 

data primer yang diambil menggunakan kuesioner dan observasi dan data sekunder 

yang dikumpulkan oleh lembaga atau individu lain (Kuncoro, 2013: 148). Penjelasan 

lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Data primer: data yang diperoleh dengan survei lapangan menggunakan 

metode pengumpulan data original atau didapatkan langsung oleh peneliti di 

lapangan (Kuncoro, 2013: 148). Data primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner: adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh 

responden. Kuesioner dalam penelitian ini pada saat bahan analisis pada 

bab 4. Pembuatan pertanyaan dalam kuesioner dilakukan setelah 

dilakukan operasionalisasi pada variabel yang digunakan, yaitu bauran 

pemasaran dan minat menyewa pelanggan.   
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b. Observasi: pengamatan langsung pada subyek penelitian (Kuncoro, 2013: 

148) dengan cara melakukan dokumentasi terhadap kamar, lingkungan, 

melakukan cross check jawaban responden pada kuesioner dengan 

kenyataan di lapangan. 

2. Data sekunder: data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148). 

Data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal ilmiah, data dari website, 

tesis, dan berbagai data valid yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga 

pengumpul lain.  

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya (Kuncoro, 2013: 118). Populasi pada penelitian ini adalah 

keseluruhan penghuni Apartemen Transit. Jumlah populasi tersebut adalah sebanyak 

350 penghuni. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2013: 118). Teknik pengambilan besaran sampel pada penelitian ini 

menggunakan teori rumus Slovin (Kuncoro, 2013): 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = populasi 



55 
 

e = margin error (5%, 0,05) 

 Maka penghitungan jumlah sampel pada penelitian ini adalah: 

  
    

             
 

n = 186,7 = pembulatan ke atas menjadi 190. Alasan pembulatan ke atas karena 

jumlah responden sebanyak 186,7 adalah jumlah minimal dengan teknik pengambilan 

sampel incidental atau mengambil sampel pada calon pelanggan yang ditemui dan 

bersedia menjadi responden. 

 

3.5 Skala Pengukuran 

 Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini yaitu kuesioner dimana 

kuesioner pada penelitian ini berasal dari operasionalisasi variabel.  Saat pertanyaan 

diajukan kepada responden, maka langkah selanjutnya adalah membuat pilihan 

jawaban (skala). Ketika membuat pilihan jawaban atau skala, maka pilihan tersebut 

haruslah sebisa mungkin mengakomodasi pilihan responden dan pilihan tersebut 

tidak terlalu banyak sehingga dapat menimbulkan kemalasan responden dalam 

memilih jawaban (Kuncoro, 2013: 178). Maka skala penelitian yang digunakan 

adalah skala Likert dengan 5 pilihan jawaban dikarenakan skala Likert adalah salah 

satu skala yang paling banyak digunakan pada penelitian sosial (Kuncoro, 2013: 

178): 

a. Sangat Tidak Setuju (1) 

b. Tidak Setuju (2) 
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c. Netral atau Ragu-Ragu (3) 

d. Setuju (4) 

e. Sangat Setuju (5) 

Setelah skala yang digunakan diketahui, maka pengolahan dapat dilakukan 

dimana responden memilih salah satu dari kelima pilihan jawaban diatas, yang 

kemudian ditabulasikan dan diolah menggunakan IBM SPSS Student Version.  

 

3.6 Pengujian Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Merupakan sebuah uji instrumen yang harus ditempuh sebelum dilakukan 

analisis dan pembahasan terhadap data.  

 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Hasil uji 

dikatakan valid apabila r (koefisien korelasi Pearson) hitung > r tabel atau melihat 

signifikasi yang harus <0,05 untuk dapat dinyatakan valid (Indrawan dan Yaniawati, 

2016: 123). Untuk menguji validitas instrumen langkah-langkah yang harus 

dilakukan yaitu: 

a) Mengidentifikasi secara operasional konsep yang akan diukur. 

b) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban 
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Menghitung korelasi masing-masing pernyataan dengan skor total dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi product moment.  

Rumus:  

         
                   

√     
              

         

 

Dimana:  

n = Jumlah responden  

r = Koefisien korelasi 

∑xi = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑yi = Jumlah skor dalam distribusi Y 

 Instrumen dikatakan valid jika nilai r-hitung memiliki nilai lebih besar dari 

nilai r-tabel. Nilai r-hitung didapatkan setelah pengolahan menggunakan SPSS, 

sedangkan nilai r-tabel didapatkan dari nilai tabel dengan pengamatan 190 dan taraf 

signifikansi sebesar 5%, yaitu 0,143. Nilai 0,143 artinya, indikator tersebut harus 

mampu menjelaskan variabel dengan nilai korelasi minimal sebesar 14,3% sehingga 

baru dapat dikatakan valid. Namun, jika kurang dari nilai tersebut, maka indikator 

tersebut dikatakan tidak valid.  

 Sedangkan data dianggap reliabel atau konsistensi dapat diterima jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,143, maka reliabilitas dianggap baik.  Berikut 

ini adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.11 Uji Validitas Variabel Produk 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,801 0,143 Valid 

2 0,846 0,143 Valid 

3 0,836 0,143 Valid 

4 0,879 0,143 Valid 

5 0,866 0,143 Valid 

6 0,855 0,143 Valid 

7 0,891 0,143 Valid 

8 0,899 0,143 Valid 

9 0,883 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel produk sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 

 

Tabel 3.12 Uji Validitas Variabel Harga 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,915 0,143 Valid 

2 0,922 0,143 Valid 

3 0,941 0,143 Valid 

4 0,934 0,143 Valid 

5 0,915 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel harga sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 
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Tabel 3.13 Uji Validitas Variabel Tempat 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,917 0,143 Valid 

2 0,945 0,143 Valid 

3 0,943 0,143 Valid 

4 0,934 0,143 Valid 

5 0,891 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel tempat sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 

 

Tabel 3.14 Uji Validitas Variabel Promosi 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,887 0,143 Valid 

2 0,894 0,143 Valid 

3 0,859 0,143 Valid 

4 0,936 0,143 Valid 

5 0,939 0,143 Valid 

6 0,932 0,143 Valid 

7 0,911 0,143 Valid 

8 0,872 0,143 Valid 

9 0,900 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel promosi sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 
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Tabel 3.15 Uji Validitas Variabel Orang 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,952 0,143 Valid 

2 0,960 0,143 Valid 

3 0,937 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel orang sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 

 

Tabel 3.16 Uji Validitas Variabel Proses 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,950 0,143 Valid 

2 0,956 0,143 Valid 

3 0,949 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel proses sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai r-

hitung > r-tabel. 

Tabel 3.17 Uji Validitas Variabel Bukti Fisik 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,964 0,143 Valid 

2 0,975 0,143 Valid 

3 0,974 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel bukti fisik sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai nilai 

r-hitung > r-tabel. 

 

Tabel 3.18 Uji Validitas Variabel Minat Menyewa 

No Item r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,972 0,143 Valid 

2 0,973 0,143 Valid 

3 0,967 0,143 Valid 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

variabel minat menyewa sudah mengukur apa yang hendak diukur karena mempunyai 

nilai r-hitung > r-tabel. 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat 

kemantapan atau konsistensi sebuah alat ukur. Alat ukur yang biasanya digunakan 

adalah kuesioner. Metode yang sering digunakan untuk uji reliabilitas kuesioner 

dalam penelitian ini adalah mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(α). 

Kriteria dari uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah (Indrawan dan 

Yaniawati, 2016: 2017): 
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1. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila hasil koefisien Alpha lebih besar 

sama dengan dari r tabel. 

2. Kuesioner dinyatakan tidak reliabel apabila hasil koefisien Alpha lebih 

kecil dari nilai r tabel. 

Rumus Cronbach’s Alpha: 

     
 

   
 (

     ∑   

  
) 

Dimana 

α      = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

N     = Jumlah item pertanyaan yang di uji 

S
2
    = Varians skor keseluruhan  

     = Varians masing-masing item 

Setelah instrumen pengukuran dikatakan valid, maka instrumen tersebut harus 

diuji tingkat konsistensi pengukurannya dengan menggunakan nilai Alpha Cronbach 

dengan syarat ≥ 0,143 dikatakan reliabel, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.19 Uji Reliabilitas Variabel Disiplin Kerja, Budaya Organisasi, dan 

Motivasi Kerja 

No Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha Pengukuran 
Keterangan 

1. Produk 0,957 Reliabel 

2. Harga 0,958 Reliabel 

3. Tempat 0,959 Reliabel 
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No Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha Pengukuran 
Keterangan 

4. Promosi 0,972 Reliabel 

5. Orang 0,946 Reliabel 

6. Proses 0,947 Reliabel 

7. Bukti Fisik 0,970 Reliabel 

8. Minat Menyewa 0,969 Reliabel 

Sumber: SPSS Versi 21 
 

        Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh pertanyaan dalam masing-

masing variabel tingkat konsistensinya sudah baik ketika mengukur variabel produk, 

harga, tempat, promosi, orang, proses, bukti fisik, dan minat menyewa karena 

mempunyai nilai Cronbach’s Alpha  ≥ 0,143 sehingga dinyatakan memiliki nilai 

reliabilitas yang baik. Data yang sudah valid dan reliabel, maka pengukuran ini dapat 

digunakan untuk uji selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda. Instrumen 

penelitian yang paling baik untuk mengukur variabel adalah item pertanyaan yang 

terdapat pada variabel promosi dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,972.  

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi 

normal atau tidak atau terdapat data yang ekstrim yang dapat menganggu uji regresi 

linier (Setiawan, 2015: 152).  Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan nilai 
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Asymp. Sig Kolmogorov-Smirnov (2-tailed) dengan cara melihat nilai residual data 

regresi antara variabel prediktor dengan variabel dependen. Data dianggap normal 

jika mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan data dianggap tidak normal jika 

mempunyai nilai signifikansi < 0,05 (Setiawan, 2015: 152). 

 

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan residual antar pengamatan. Jika residual 

tersebut relatif sama antar pengamatan maka data tersebut bersifat homoskedastisitas, 

sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

mempunyai pola data yang bersifat homoskedastisitas. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregreskan variabel 

independen terhadap residual data dengan syarat nilai sig > 0,05. Jika nilai sig > 0,05 

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka 

terdapat masalah heteroskedastisitas (Setiawan, 2015: 76). 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap produk, harga, tempat, promosi, dan kuatnya minat menyewa 

pelanggan menggunakan methods of successive interval yang dimulai dengan 

menentukan panjang kelas interval dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Rentang: nilai tertinggi-nilai terendah 

Banyak kelas interval: 5 

 Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung panjang kelas interval 

sebagai berikut: 

   
   

 
     

 Setelah diketahui panjang interval, maka batas kelas interval dan kriteria 

penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.20 Kategori Batas Kelas 

Interval  Kriteria 

1,00-1,80 Sangat Tidak Baik 

1,81-2,60 Tidak Baik 

2,61-3,40 Cukup Baik 

3,41-4,20 Baik 

4,21-50 Sangat Baik 

Sumber: Sugiyono (2017) 

 

3.7.1 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Menurut 

Riduwan dan Kuncoro (2017: 2) model path analysis digunakan untuk menganalisis 

pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 
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ataupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel 

terikat (endogen. Sistem hubungan sebab akibat tersebut menyangkut 7 jenis variabel 

yaitu variabel bebas atau yang lebih dikenal dengan variabel independen, variabel 

yang biasa disimbolkan dengan huruf X1, X2, X3...... Xn. Dan variabel terikat atau 

variabel yang dipengaruhi yang dikenal dengan variabel dependen yang biasa 

disimbolkan dengan huruf Y, Z, Y3......... Yn. 

Dalam penelitian ini teknik analisi jalur digunakan untuk menguji besarnya 

kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari 

hubungan kausal variabel dalam bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, 

tempat, orang, proses, dan bukti fisik terhadap minat pelanggan untuk menyewa (Y). 

Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur 

(Riduwan. 2017: 115) 

Berkaitan dengan analisis jalur menurut Ridwan dan Kuncoro (2017: 116) 

pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandarkan yaitu 

koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka buku atau 

Z-score (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi =1). Pada 

penelitian koefisien jalur digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel 

bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Berikut ini model jalur analisis 

yang terlihat pada gambar 3.2 dibawah ini. 
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Bauran Pemasaran

Produk (X1):
Luar kamar apartemen, 
ketersediaan air, listrik, 
private bathroom dan 

private kitchen

Harga (X2):
Harga psikologis, 
kesesuaian harga 

dengan manfaat, dan 
harga dengan 

ekspektasi

Tempat (X3):
Akses, visibilitas, dan 

lalu lintas

Promosi (X4):
Periklanan, promosi 
penjualan, penjualan 

individu, humas, 
pemasaran langsung, 

dan digitall

Orang (X5): 
Karyawan memberikan 
pelayanan yang baik, 

cepat dan teliti

Proses (X6):
Prosedur dan aktivitas-

aktivitas

Bukti Fisik (X7)
Tempat parkir, Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)

Minat Menyewa (Y):
Hasrat melakukan 

penyewaaan, minat 
untuk menyewa 

produk pada tempat 
ini dibandingkan pada 
tempat lain, dan minat 

untuk 
merekomendasikan

pγx1

pγx2

pγx3

pγx4

pγx5

pγx6

pγx7

pγx

ε1

rX1x3

rX1x2

rX1x4

rX1x5

rX1x6

rX1x7

rX2x3

rX2x4

rX2x5

rX2x6

rX2x7

rX3x4

rX3x5

rX3x6

rX3x7

rX4x5

rX4x6

rX4x7

rX5x6

rX5x7
rX6x7

Gambar 3.11 Model Analisis Jalur 

 

Adapun persamaan Struktural dari diagram jalur adalah sebagai berikut: 

Y = Pyx1.x1 + Pyx2.x2+ Pyx3.x3 + Pyx4.x4 + Pyx5.x5 + Pyx6.x6+ Pyx7.x7 + e1 

Perhitungan teknik analisis jalur menggunakan program SPSS. Teknik analisis 

yang digunakan adalah dengan analis jalur melalui mediasi yaitu melihat besarnya 
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pengaruh dari variabel dala bauran pemasaran terhadap minat menyewa di Apartemen 

Transit menggunkan persamaan struktural yaitu, dimana: 

1. Terdapat hubungan korelasional antara seluruh variabel bauran pemasaran. 

2.  Ketujuh variabel dalam bauran pemasaran (7P) berpengaruh terhadap minat 

menyewa di Apartemen Transit. 

 

3.8 Rancangan Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori dan penelitian sebelumnya. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir 

yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Hipotesis dapat 

dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil (null 

hypotheses) disingkat menjadi H0 dan hipotesis statistik (alternative hypotheses) 

biasanya disebut hipotesis kerja atau disingkat Ha (Kuncoro, 2013). Dalam 

menentukan ada atau tidaknya hubungan antara bauran pemasaran dengan minat 

menyewa penghuni, maka digunakan uji hipotesis parsial (Uji t) dan simultan (Uji F). 
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3.8.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)  

Uji secara parsial untuk menguji setiap variabel independen yaitu produk, 

harga, tempat, dan promosi apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel 

dependen yaitu minat menyewa secara parsial. Adapun bentuk pengujian 

hipotesisnya adalah:  

1. Uji Hipotesis Produk Terhadap Minat Menyewa 

H1a : ryx1 ≠ 0, artinya produk berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0 : ryx1 = 0, artinya produk tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

2. Uji Hipotesis Harga Terhadap Minat Menyewa 

H1b : ryx2 ≠ 0, artinya harga berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0 : ryx2 = 0, artinya harga tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

3. Uji Hipotesis Tempat Terhadap Minat Menyewa 

H1c : ryx3 ≠ 0, artinya tempat berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0 : ryx3 = 0, artinya tempat tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

4. Uji Hipotesis Promosi Terhadap Minat Menyewa 

H1d : ryx4 ≠ 0, artinya promosi berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0 : ryx4 = 0, artinya promosi tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

5. Uji Hipotesis Orang Terhadap Minat Menyewa 

H1e : ryx5 ≠ 0, artinya orang berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0: ryx5 = 0, artinya orang tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

6. Uji Hipotesis Proses Terhadap Minat Menyewa 

H1f : ryx6 ≠ 0, artinya proses berpengaruh terhadap minat menyewa. 
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H0 : ryx6 = 0, artinya proses tidak berpengaruh terhadap minat menyewa. 

7. Uji Hipotesis Bukti Fisik Terhadap Minat Menyewa 

H1g : ryx7 ≠ 0, artinya bukti fisik berpengaruh terhadap minat menyewa. 

H0 : ryx7 = 0, artinya bukti fisik tidak berpengaruh terhadap minat 

menyewa. 

 

Rumus pengujian statistik secara parsial yang akan digunakan adalah t dengan 

perhitungan: 

t-hitung: 
   √   

√      
 

Sedangkan rumus t-tabel menggunakan perhitungan Excel dengan fungsi = 

TINV (probability, n-k). Probability yang digunakan adalah 5% atau 0,05. N adalah 

jumlah data sebanyak 140 responden dan k adalah jumlah variabel bebas berjumlah 7. 

Sehingga fungsi yang tertulis pada Excel adalah = TINV (0.05,186). 

 

Gambar 3.12 Daerah Penerimaan dan Penolakan (Uji t) 

 

 

 


