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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian. 

Proses penelitian dimulai dari bulan maret 2017 sampai januari 2018. 

Penelitian ini dilakukan di Kp.Asem Semanan Jakarta Barat. Objek pnelitian 

ini dilakukan kepada orang-orang yang pernah menggunakan jasa taksi 

bluebird. 

3.2. Desain Penelitian. 

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif kausal. Menurut Sugiyono dalam Jayadi (2012) penelitian asosiatif 

kausal adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan 

permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih. 

3.3Definisi Dan Operasional Variabel. 

3.3.1. Definisi Variabel . 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua variabel 

penelitian yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mepengaruhiatau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnnya 
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variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas 

(independent variable) adalah citra merek (X1), harga (X2), kualitas 

layanan (X3).    

2. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terika merupakan variabel 

yang menjadi akibat, karena adannya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variabel terikat (dependent variable) adalah keputusan penggunaan 

(Y). 

 3.3.2. Operasional variabel. 

Operasional variabel penelitian menguraikan penjelasan mengenai 

indicator dan skala untuk  setia variabel. Berikut dibawah ini terdapat tabel 

mengenai penjelasan operasional variabel penelitian. 

Tabel  3.1 

Operasional variabel 

 
Variabel Dimensi Indikator Skala 

 
 
 
 
 
 
Citra merek 
(X1) 

Kekuatan 1. Merek lebih 
dikenal. 
2.Lebih berkualitas. 
3.Selalu dipakai 

 
 

Ordinal 

Keunikan 4.Lain dari yang lain. 
5.Mudah diingat 
6. Rasa penasaran 
ingin 
menggunakannya. 
 

Kesukaan 7.Kemudahan 
menggunakan. 
8.Kemudahan 
mengucapkan. 
9. Kecocokan 
konsumen dengan 
produk atau jasa. 
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Harga 
(X2) 

straegi positioning 1.Harga menentukan 
kualitas suatu 
produk. 
2.Harga yang 
kompetif. 
3.Harga yang 
menentukan 
datangnya pembeli. 

 
 
 

Ordinal 

Nilai dari suatu 
produk atau jasa 

4. Harga sebanding 
dengan kualitas 
produk atau jasa yang 
didapat. 
5.Harga sesuai 
dengan produk atau 
jasa. 
6.Harga yang 
mempengaruhi 
konsumen. 
 

Bersifat fleksibel 7.Harga yang 
berfariasi. 
8.Harga sesuai 
kemampuan 
konsumen.  
9. Harga yang sesuai 
dengan kualitas 
produk  

Kualitas layanan 
(X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliabilitas 1.Akurasinya suatu 
informasi. 
2.Keandalan petugas 
dalam melancarkan 
prosedur pelayanan. 
3. keandalan petugas 
dalam memudahkan 
teknis layanan. 

 

Daya tangkap 4.Adanya layanan 
jika  suatu masalah 
sedang terjadi. 
5.Respon petugas 
pelayanan terhadap 
keluhan warga. 
6.Respon petugas 
pelayanan terhadap 
kritikan warga 
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 Jaminan 7.Adanya tanggung 
jawab yang diberikan 
perusahaan kepada 
konsumen jika 
adanya suatu 
masalah. 
8.Kemampuan 
administrasi petugas 
pelayanan. 
9.Kemampuan teknis 
petugas layanan 

 

 

 

 

Ordinal 

Empati 10.Adanya layanan 
contact center 24 
jam. 
11.Kepedulian 
petugas. 
12.Keramahan 
petugas layanan. 

Bukti fisik 13.Tampilanwebsite 

didesain secara jelas, 
menarik, dan 
informatif.  
14.Loket pelayanan 
15.Penampilan 
petugas layanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keputusan 
penggunaan 
(Y) 

Pengenalan 
kebutuhan 

1.Proses melihat 
produk atau jasa 
2.Karena adanya 
kebutuhan untuk 
menggunakan 
layanan tersebut. 
3.Karena tidak 
adanya pilihan lain. 

 

 

 

 

Ordinal Pencarian 
informasi 

4.Karena adanya 
pengaruh dari 
keluarga. 
5.karena adanya rasa 
ingin tau. 
6. Karena lagi ingin 
membutuhkan 

Evaluasi alternatif 7.Adanya pengaruh 
dari teman. 
8.Membandingkan 
produk lain. 
9.Mencari barang 
pengganti 
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Keputusan  
penggunaan 

10. Tahap akan 
konsumen yakin akan 
pilihannya. 
11.Adanya keinginan 
mengguunakan 
produk tersebut. 
12.Adanya rasa ingin 
mencoba 
menggunakan produk 
atau jasa jasa. 
 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1. Populasi Penelitian. 

Popuasi menurut menurut Sugiyono (2014) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas objel/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti unttuk dipelajari 

dan kemuudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda 

alat yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada objek atau 

subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh setiap atau objek itu. 

3.4.2. Sampel penelitian. 

Sampel menurut Sugiyono dalam Widyashari (2013).adalahbagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling. Menurut Sugiyono dalam Widyashari (2013) 

nonprobability sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak 
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memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

Jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 100 responden. Jumlah responden sebanyak 100 orang, menurut 

Arikunto dalam Widyashari (2013) telah memenuhi konsep keterwakilan, 

jika populasi bersifat sangat luas dan tidak diketahui secara pasti. Namun, 

jika populasi diketahui secara pasti maka minimal sampel adalah 10-20%. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berupa 

purposive sampling. Menurut Sugiyono dalam Jayadi (2012)purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Berikut kriteria penentuan sampel dalam peneelitian ini, yaitu : 

1. Responden merupakan masyarakat yang pernah menggunkan jasa taksi      

      bluebird. 

2.  Responden mengetahui bluebird dari iklan media cetak. 

Untuk  menghitung  penentuan jumlahsampel  pada penelitian ini,  

peneliti menggunakan rumus teknik sampling berdasarkan teori Rao 

purba dalam Purnomo (2017), karena populasi berukuran besar dan 

jumlah tidak diketahui secara pasti. Berikut perhitungan  penentuan  

sampelnya, yaitu: 

𝑛 =
Z2

4 (Moe)2
 

Dimana : 

n     = jumlah sampel 

moe  = margin of erroratau kesalahan maksimum adalah 10% 
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Z  = Nilai Z dengan tingkat keyakinan 95% maka nilai Z =  

1,96 (tabel distribusi normal) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui jumlah sampel sebagai 

berikut: 

n =
Z2

4 (Moe)2
 

𝑛 =
1,962

4 (0,1)2
 

𝑛 =
3,8416

0,04
= 96,04 

n = 96,04 dibulakan menjadi 100 agar penelitian ini lebih fit, maka 

dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 orang. Jumlah 

respoonden sebanyak 100 orang tersebut dianggap sudah respresentif 

karena sudah lebih besar dari batas minimal sampel 

3.5 Teknik Pengumpulan Data. 

Berdasarkan skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ordinal di 

mana dengan tujuan mendapatkan informasi berupa nilai atau angka, maka 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

metode kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam Yasa (2014) metode kuantitatif 

adalah data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui sumber primer, yaitu 

dengan menggunakan kuesioner (angket). Menurut Sugiyono dalam Yasa 

(2014) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
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dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah 

responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. 

Pada kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert untuk mengukur 

tanggapan yang diberikan oleh responden. Menurut Sugiyono (2014) skala 

likert merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.Instrumen skala likert dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

TABEL 3.2 

INSTRUMEN SKALA LIKERT 

 

Pernyataan Kode Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 Sumber : Sugiyono (2014) 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Multiple Linier 

Regresion atau regresi linier berganda.Menurut Sugiyono dalam Yasa (2014) 

Regresi Linier Berganda digunakan oleh peneliti bila penelitian bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua 

variabel independen sebagai faktor predikator dimanipulasi. Untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data digunakan program komputer 

Windows IBM SPSS Statistics 20. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif. 

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendiskripsikan data yang telah di kumpulkan 

menjadi sebuah informasi (sugiyono 2014). 

1. Mendiskripsikan profil responden menurut: jenis kelamin, usia, 

 pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan dan system pembayaran  

 yang dilakukan. 

2. Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap masing-masing  

 pernyataan pada variabel penelitian dan nilai rata-rata. Untuk  

 mengetahui tingkat capaian responden (TCR) dan kriteria  

 responden tersebut digunakan formulasi atau rumus yang  

 dikembangkan oleh Sudjana. 

3.6.2 Tehnik Uji Validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Instrumen yang valid dapat digunakan untuk pengukuran 

objek penelitian dengan tepat.  Uji validitas ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa cermat suatu instrumen melakukan fungsi ukurnya. 

Uji validitas salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

antar skor butir pernyataan dengan total skor variabel (Ghozali, 2008). 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah: 

1.Jika nilai rhitung> rtabel, maka item pernyataan dalam angket berkorelasi  

signifikan terhadap skor total (artinya butir angket dinyatakan valid). 
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2.Jika nilai rhitung< rtabel, maka item pernyataan dalam angket tidak  

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya butir angket 

dinyatakantidak valid). 

Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor 

indikator dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi 

dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran mengenai variabel yang 

dimaksud. 

Rumus : 

r = 𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥²− (∑ 𝑥)² ][𝑛 ∑ 𝑦²− (∑ 𝑦)²]
 

Dimana : 

r     =Koefisien korelasi variabel bebas dan variable terikat 

n     =Banyaknya sampel 

 x    =Skor tiap item 

 y    = Skor total variabel 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

Realibitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk, reabilitas bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten (Syofian 

Siregar). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
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waktu.Jawaban responden terhadap pernyataan ini dikatakan reliabel jika 

koefisien korelasi positif dan signifikan, dan masing- masing pertanyaan 

dijawab secara konsisten. 

Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan one shot atau 

pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan 

kemudianhasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antarjawaban pertanyaan.Alat untuk mengukur reliabilitas adalah 

Alpha Cronbach. 

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila : 

Hasil Alpha Cronbach > 0,60 = reliable 

Hasil Alpha Cronbach < 0,60 = tidak reliable 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

A.Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji F dan t mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2008). 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan 

taraf signifikan 5% atau 0,05. Apabila hasil uji normalitas sudah lebih 

dari taraf signifikan maka data tersebut normal (Ghozali, 2008). 
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B. Uji multikolonearitas 

Menurut Ghozali dalam Widyashari (2013) uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi diantara variabel bebas (independen).Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortognal. Variabel ortognal adalah variabel independen yang nilai 

korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance danVariance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum 

dipakai untuk menujukan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0,10 atau dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2007). 

C.Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2008). 

Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di standardized (Ghozali, 

2008). 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas 

adalah (Ghozali, 2008) : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis regresi linear berganda (Multiple Linier Regression).Untuk regresi 

yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut 

juga regresi berganda.Oleh karena variabel independen dalam penelitian 

ini mempunyai variabel dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut 

regresi berganda. 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2008). 

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu Harga (X1), 

Fasilitas (X2) danIklan(X3) terhadap Keputusan Berkunjung (Y). 

Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan berkunjung 

a = Konstanta regresi 

b1 = Koefisien regresi harga 

b2 = Koefisien regresi fasilitas 

 b3 = Koefisien regresi iklan 

X1 = Variabel kualitas harga 

X2 = Variabel fasilitas 

X3 = Variabel iklan 

e  = Nilai residu 

3.6.6 Uji Hipotesis 

A. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)  

Menurut Ghozali (2008) koefisien determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Kriteria penilaian adjusted R2 sebagai berikut : 

a. Bila nilai adjusted R2 kecil, maka kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen kecil. 

b. Bila nilai adjusted R2 mendekati satu, berarti variabel-variabel 

independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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B. Uji Signifikansi Kesesuain Model (Uji F) 

Menurut Ghozali (2008) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hasil dari F hitung. 

Rumus: 

 F =
𝑅²/𝑘

(1−𝑅²)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan : 

F = Fhitungyang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi 5% dengan tingkat 

kebebasan (n-3) : 

H0 ≤ 0 Hipotesis ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang 

serentak dari semua variabel independen terhadap variabel dependen 

Ha ≥ 0 Hipotesis diterima yang berarti bahwa ada pengaruh secara 

serentak dari semua variabel independen terhadap variabel dependen  

C.Uji signifikansi parsial (Uji t)  

Menurut Ghozali (2008) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel independen. 
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T = 
𝑏ᵢ

𝑠𝑏ᵢ
 

Keterangan : 

𝑇    = Besarnya t hitung 

𝑏ᵢ  =  Koefisien regresi 

𝑠𝑏ᵢ = Standar error koefisien 

Dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi 5% dengan 

tingkat kebebasan (n-3) : 

a. Bila thitung< ttabel atau tingkat signifikansi > 5% maka : 

H01 : Diterima (Variabel independen tidak memiliki pengaruh secara 

secara parsial terhadap variabel dependen) 

Ha1 : Ditolak (Variabel independen memiliki pengaruh secara secara 

parsial terhadap variabel dependen 

b. Bila thitung> ttabel atau tingkat signifikansi ≤ 5% maka : 

H02 : Ditolak (Variabel independen tidak memiliki pengaruh secara 

secara parsial terhadap variabel dependen) 

Ha2 : Diterima (Variabel independen memiliki pengaruh secara secara 

parsial terhadap variabel dependen) 
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