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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hortimart Agro Center, Bawen. Penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan 15 Januari hingga 25 Februari 2016. Pemilihan tempat didasarkan 

bahwa Hortimart Agro Center sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

agrobisnis yang memiliki beberapa divisi salah satunya divisi Agro tour yang mulai 

berkembang diwilayah Jawa Tengah. 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei 

yang menggunakan kuisoner sebagai alat penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data 

dan informasi, dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Alasan memilih teknik survei adalah keterbatasan waktu dan biaya, dan 

karakteristik responden sesuai dengan permasalahan penelitian (Malhotra, 2004). 

Pada penelitian ini, yang menjadi target sampel ialah konsumen Agro tour yang 

mengikuti program Happy tour pada bulan januari hingga Februari. Dalam penelitian ini, 

terdapat 8 variabel yang akan diteliti, yaitu faktor internal konsumen(usia, tingkat 

pendapatan, dan tingkat kosmopolitan), produk, harga, promosi, kepuasan konsumen, dan 

loyalitas konsumen. faktor internal konsumen, produk, harga, dan promosi merupakan 

variabel bebas, loyalitas konsumen merupakan variabel terikat, dan kepuasan konsumen 

merupakan intervening variable. 

3.3 Teknik Pengambilan Contoh 

  Populasi dari penelitian ini ialah seluruh konsumen di Hortimart Agro Center. Teknik 

pengambilan sample pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan non 

probability sampling. Pendekatan non probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel bahwa setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama. Artinya, 

pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment, status, kuantitas, 

kesukarelaan, dan sebagainya (Sugiyono, 2009) dalam (Fichriyana, 2013). Teknik non 

probability sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Pengambilan sampel 

didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Penentuan sampel tersebut 

didasarkan pada kemampuan peneliti dalam pengambilan data di lokasi penelitian.  
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  Umar (2005) menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima 27 

berdasarkan desain penelitian yang menggunakan metode deskriptif Regresi minimal adalah 60 

responden. Responden yang dijadikan konsumen telah lulus tahap screening terlebih dahulu. 

Screening yang dilakukan terhadap responden adalah konsumen yang mengikuti program Happy 

tour sehingga dapat diketahui bahwa konsumen dapat mengetahui produk tersebut dengan baik. 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software komputer Microsoft Excel 2007 

untuk tabulasi data, SPSS versi 16.0 for windows untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik dan uji regresi. 

 Penelitian ini menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas untuk pengujian 

prasyarat. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunaakan untuk mengukur suatu instrumen valid atau tidak. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil 

penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi dengan objek (Sugiyono, 2009). Rumus yang digunakan 

adalah Product Moment dengan rincian sebagai berikut :  

  
r xy
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Keterangan: 

    
r xy

 Koefisien korelasi antara variabel X dan Y           

    Y   =  Total skor 

    X   =  Skor item yang dicari validitasnya                            

N  =  Jumlah responden                      

 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009). 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach alpha:   
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r11 = Nilai reliabilitas 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

K = Jumlah item 

 

c. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk mencari pengaruhh antara satu variabel 

dependen terhadap lebih dari satu variabel independen. Regresi Linear berganda 

memiliki persamaan matematis sebagai berikut : 

Y =    + 1X1 + 2X2 + 3X3+E 

Keterangan  : 

 

Y   =   Variabel dependen  

X1, X2 dan X3 =   Variabel independen 

α   =   Konstanta  

                                   =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

E  = Error 

d. Uji regresi linier sederhana 

Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh 

mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel 

Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga 

dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga 

dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple 

Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam 

produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun 

Kuantitas. Contoh Penggunaan Analisis Regresi Linear Sederhana dalam Produksi antara lain 

; Hubungan antara Lamanya Kerusakan Mesin dengan Kualitas Produk yang dihasilkan, 

Hubungan Jumlah Pekerja dengan Output yang diproduksi, Hubungan antara suhu ruangan 

dengan Cacat Produksi yang dihasilkan. 

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini : 

Y = a + bX+E 
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Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor. 

E= Error 

 

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini : 

a =   (Σy) (Σx²) - (Σx) (Σxy) 

                 n(Σx²) – (Σx)² 

 b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

e. Uji Simultan 

 Uji Simultan atau dikenal dengan uji F yaitu uji yang digunakan untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya bersama-sama tehadap variabel 

terikatnya atau unutk menguji aoakah model regresi yang kita buat signifikan atau non 

signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F 

hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika F hitung < G tabel maka Ho 

diterima da Ha ditolak.  

 

 

f. Uji Partial 

 Uji partial atau Uji T, yaitu unutk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebasnya secara sendiri-senciri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima dan jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

g. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

  Adjusted Rsquare dapat dilihat dari output model summary. Pada kolom adjusted R
2
 

dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskanoelh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

 

3.4 Instrument dan Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui kuisoner kepada para konsumen 

Hortimart Agro Center khususnya pada program Happy tour di divisi Agro tour. Untuk hal 

pengambilan data menggunakan teknik accidental sampling terhadap 60 responden.  

 

3.5 Definisi  Operasional  Variabel  

Berikut merupakan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran variabel 

Variabel Definisi Variabel Pengukuran Data 

X1 : Usia 

 
Umur atau usia adalah satuan waktu 

yang mengukur waktu keberadaan 

suatu benda atau makhluk, baik yang 

hidup maupun yang mati. Oleh yang 

demikian, umur itu diukur dari ia lahir 

hingga masa kini.  

Skoring terhadap data 

usia konsumen 

X2 : Tingkat Kosmopolitan 

 
Kosmopolitan merupakan gagasan 

mencari hak dan kewajiban universal 

yang mengikat semua orang-orang 

secara bersama-sama di dalam dunia 

yang adil dan sejahtera. Tingkat 

kosmopolitan yang diteliti seperti 

Seringnya liburan ke luar kota/luar 

negri (X2.1) dan Penggunaan gedget 

secara intens (X2.2) 

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 

X3 : Produk 

 
Kualitas produk sebagai totalitas dari 

karakteristik suatu produk (barang atau 

jasa) yang menunjang. Kualitas yang 

akan diukur seperti kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan Kecepatan 

karyawan dalam melayani (X3.1) 

Memenuhi keinginan dan kebutuhan   

(X3.2), Keramahan karyawan (X3.3), 

Pemberian informasi secara jelas 

(X3.4) 

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 

X4 : Harga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Benda
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Mati
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harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa 

barang) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah konbinasi 

dengan beserta pelayanannya. 

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 

X5 : Promosi 

 
Promosi merupakan komponen yang 

dipakai perusahaan untuk 

memberitahukan dan mengingatkan 

serta mempengaruhi pasar bagi 

produknya. Promosi yang diteliti 

seperti Adanya brosur (X5.1) Adanya 

sales promotion girl(X5.2), Adanya 

tawaran hadiah menarik (X5.3) 

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 

Y : Kepuasan Konsumen  

 
kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) 

yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.kepuasan yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah Kepercayaan 

terhadap program (Y1) Adanya 

feedback positif (Y2)  

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 

Z : Loyalitas Konsumen 

 
Loyalitas (loytalitas jasa),yaitu derajat 

sejauh mana seorang konsumen 

menunjukkan perilaku pembelian 

berulang dari suatu penyedia jasa. 

Loyalitas dalam penelitin ini seperti 

Niat membeli ulang (Z1) 

Mereferensikan pada orang lain (Z2) 

Skoring dengan 

menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup. 

Cara pengukuran 

menggunakan : Skala 

Likert 
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