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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diteliti 

adalah PO Sumber Selamat. 

2. Subjek 

Menurut Sekaran (2017:55) subjek adalah satu anggota dari 

sampel. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

menggunakan jasa angkutan bis PO Sumber Selamat. 

B. Jenis Data 

Menurut Sekaran (2017:130) data primer mengacu pada informasi 

yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan 

variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Dalam penelitian ini 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pelanggan 

bis Sumber Selamat yang dijadikan sampel dalam penelitian. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di 

mana peneliti ingin membuat opini (Sekaran, 2017:53). Populasi dalam 

penelitian ini adalah para pelanggan bis Sumber Selamat.
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2017:54). Dalam penelitian 

ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Non-

Probability Sampling, menurut Sekaran (2017) teknik Non-Probability 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang elemen 

untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. Metode yang digunakan 

adalah Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel 

dengan kriteria tertentu (Sekaran, 2017), dengan kriteria pertimbangan 

tertentu seperti berikut: 

1. Berumur diatas 17 tahun, karena dianggap dapat memahami 

kuesioner yang diberikan.  

2. Pelanggan PO Sumber Selamat yang lebih dari dua kali 

menggunakan jasa ini dalam enam bulan terakhir. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 150 responden, 

berdasarkan model estimasi menggunakan Maximum Likelihood (ML) 

minimum diperlukan sampel 100. Direkomendasikan bahwa ukuran 

sampel antara 100-200 harus digunakan untuk metode estimasi ML 

(Ghozali, 2011). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dipeloreh dengan teknik 

kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban 
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mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas 

(Sekaran, 2017:70). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 

poin untuk masing-masing pernyataan yang diajukan kepada responden 

dimulai dari Sangat Tidak setuju sampai sangat tidak setuju. Menurut 

Sekaran (2017), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang di buat peneliti. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin. Berikut ini 

adalah penjelasan 5 poin skala Likert: 

1) Skor 1 mengidentifikasikan Sangat Tidak Setuju (STS)  

2) Skor 2 mengidentifikasikan Tidak Setuju (TS)  

3) Skor 3 mengidentifikasikan Netral (N)  

4) Skor 4 mengidentifikasikan Setuju (S)  

5) Skor 5 mengidentifikasikan Sangat Setuju (SS)  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai menurut Sekaran (2017). 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Sumber 

1.  Kualitas 

Pelayanan 

Pemahaman terhadap 

kualitas pelayanan  

memberikan arti penting bagi 

terwujudnya suatu pelayanan 

a. Keandalan (Reliability): 

1) Kesesuaian jadwal 

keberangkatan 

2) Petugas simpatik kepada 

Parasura

man, et al 

(1988) 

dalam 

Tjiptono 

(2014) 
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yang unggul. Menurut Kotler 

(dalam Tjiptono,2014:26) 

mendefinisikan, “pelayanan 

sebagai setiap tindakan atau 

kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada 

pihak lain yang pada intinya 

tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan 

apapun”. 

 

konsumen. 

3) Jasa disampaikan dengan benar 

4) Waktu kedatangan sesuai yang 

dijanjikan 

5) Sistem pencatatan petugas yang 

akurat 

b. Keresponsifan (Responsiveness):  

1) Penyampaian informasi secara 

jelas kepada konsumen 

2) Petugas melayani dengan cepat 

3) Kesadaran dalam membantu 

konsumen. 

4) Petugas tidak terlalu sibuk 

c. Keyakinan (Assurance):  

1) Petugas terpercaya 

2) Kenyamanan transaksi dengan 

petugas 

3) Petugas bersikap sopan  

4) Petugas memiliki pengetahuan 

luas 

d. Empati (emphathy):  

1) Perhatian perusahaan kepada 

konsumen 

2) Waktu beroperasi sesuai 

keinginan konsumen 

3) Petugas memperhatikan 

keselamatan penumpang 

4) Perusahaan memperhatikan 

kebutuhan konsumen 

5) Pelayanan secara adil 

e. Berwujud (tangible):  
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1) Menggunakan armada bis 

terbaru 

2) Kondisi fisik   armada/bus 

3) Petugas berpenampilan rapi 

4) Kondisi AC baik dan dapat 

digunakan sebagai mana 

mestinya. 

2.  Persepsi 

Harga 

 

Harga dapat diartikan 

sebagai jumlah uang dan 

aspek lain yang mengandung 

utilitas/ kegunaan tertentu 

yang diperlukan untuk 

mendapatkan sebuah produk 

atau jasa berdasarkan 

persepsi dan harga diatas, 

dapat disimpulkan persepsi 

harga merupakan pemikiran 

konsumen mengenai 

hubungan jumlah uang 

dengan nilai sebuah produk 

atau jasa. (Tjiptono, 2014: 

193) 

1) Keterjangkauan harga tiket. 

2) Kesesuaian harga tiket dengan 

kualitas. 

3) Harga kompetitif dibandingkan 

kompetitor. 

Pramana, 

R. I., & 

Sukresna, 

I. M. 

(2016) 

3. Kepuasan 

Pelanggan 

 

Perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesan 

terhadap kinerja (hasil) suatu 

produk atau jasa dengan 

harapan yang dimiliki. Kotler 

dan Keller (2012) dalam 

Tjiptono (2014:354)  

1) Pelayanan sesuai dengan 

harapan 

2) Tidak memperhatikan produk 

atau jasa lainnya. 

3) Sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Pramana, 

R. I., & 

Sukresna, 

I. M. 

(2016) 
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4. Loyalitas 

Pelanggan 

Pembelian ulang kerapkali 

dihubungkan sengan loyalitas 

merek (brand loyalti). 

Apabila loyalitas merek 

mencerminkan komitmen 

psikologis seseorang 

terhadap merek tertentu. 

Menurut Oliver (1999) dalam 

(Tjiptono, 2014: 393) bahwa 

loyalitas merek adalah 

komitmen yang dipegang 

teguh untuk membeli ulang 

atau berlangganan dengan 

produk/ jasa yang disukai 

secara konsisten di masa 

datang, sehingga 

menimbulkan pembelian 

merek atau rangkaian merek 

yang sama secara berulang, 

meskipun pengaruh 

situasional dan upaya 

pemasaran berpotensi untuk 

menyebabkan perilaku 

beralih merek. 

a. Say positive things. 

Mengatakan hal yang baik 

terhadap bis Sumber Selamat. 

b. Recommend friend. 

Merekomendasikan jasa 

transportasi bis Sumber Selamat 

kepada orang lain 

c. Continue purchasing. 

Melakukan pembelian ulang jasa 

transportasi bis Sumber Selamat 

Pramana, 

R. I., & 

Sukresna, 

I. M. 

(2016) 
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F. Uji Kualitas Instrumen/Data 

Metode pengujian instrumen/kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Dalam Ghozali (2017) bahwa Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

atau analisis faktor didesain untuk menguji multidimensional dari suatu 

konstruk teoritis, dan sering disebut menguji validitas serta indikator 

pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai loading factor >0,5 yang 

diambil dari standardized regression weights. 

2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa reliabliity (keandalan) 

suatu pengukuran menunjukan sejauh mana pengukuran tersebut 

dilakukan tanpa bias, serta indikator pertanyaan dikatakan dapat 

diterima jika nilai cronbach’s alpha > 0,6 uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan software SPSS. 

G. Analisis Data 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan 

Structural Equation Modelling (SEM) melalui program AMOS. Menurut 

Ghozali (2017) Teknik analisis data menggunakan tahapan pemodelan 

persamaan struktural yang dibagi menjadi 7 langkah, yaitu: 

1. Pengembangan model secara teoritis 

Pengembangan model dalam SEM, adalah pencarian atau 

pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis 
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yang kuat. Dengan perkataan lain, tanpa dasar teoritis yang kuat, 

SEM tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan karena SEM 

tidak digunakan untuk menghasilkan sebuah model, melainkan 

digunakan untuk mengkomfirmasi model teoritis tersebut melalui 

data empirik. 

2. Menyusun diagram jalur (path diagram)  

Dalam menghubungkan antar konstruk laten baik endogen 

maupun eksogen dan menyusun measurement model yaitu 

menghubungkan konstruk laten endogen atau eksogen dengan 

varibel indikator manifest. Ketika  measurement model telah 

terspesifikasi,maka peneliti harus menentukan reliabilitas dari 

indikator. Reliabilitas indikator dapat dilakukan dua cara 

diestimasi secara empiris atau dispesifikasi. 

3. Mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural  

Langkah selanjutnya mengkonversi spesifikasi model 

tersebut ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang 

dibangun akan terdiri dari persamaan struktural (structural 

equations) dan persamaan spesifikasi model pengukuran 

(measurement model). Persamaan struktural dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk. 

Sedangkan dalam persamaan spesifikasi model pengukuran 

ditentukan variabel mana mengukur konstruk mana, serta 
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menentukan matrik yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesiskan antar konstruk. 

4. Input matriks dan estimasi Model 

SEM hanya menggunakan matrik varian/kovarian atau 

matrik korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi 

yang dilakukan. Matrik korelasi mempunyai rentang yang sudah 

umum dan tertentu yaitu 0 sampai dengan ±1 dan karena itu 

memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang langsung 

antara koefisien dalam model. Matrik kovarian umumnya lebih 

banyak digunakan dalam penelitian mengenai hubungan, sebab 

standard error yang dilaporkan dari berbagai penelitian umumnya 

menunjukkan angka yang kurang akurat bila matrik korelasi 

digunakan sebagai input. Pada penilitian ini pengolahan dilakukan 

dengan bantuan program komputer yaitu AMOS dengan teknik 

analisis yang dipilih adalah Maximum Likelihood Estimation. 

5. Menilai identifikasi model 

Selama proses estimasi berlangsung sering terjadi estimasi 

yang tidak logis atau meaningless hal ini berkaitan dengan 

masalah model struktural. Problem identifikasi adalah ketidak 

mampuan proposed model untuk menghasilkan unique estimate. 

Untuk mengatasi problem identifikasi maka dapat dilakukan 

dengan menetapkan lebih banyak konstrain dalam model. 

6. Menilai Kriteria Goodness-of-Fit 
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Menilai kelayakan model adalah menilai apakah data yang 

di olah memenuhi asumsi model struktural, melihat ada tidaknya 

offending estimate dan menilai overall model fit dengan berbagai 

kriteria yang ada. Berikut ini merupakan kriteria pengujian 

ketepatan model menggunakan Gooness-of-Fit 

a) RMSEA 

RMSEA kepanjangan dari root mean square error of 

approximation yang merupakan ukuran untuk mencoba 

memperbaiki kecenderungan statistic chi-square dimana 

menolak model dengan sampel yang besar. Menurut Ghozali 

(2011) nilai RMSEA yang direkomendasikan untuk dapat 

diterima antara 0.05 sampai 0.08. 

b) GFI 

GFI kepanjangan dari goodness of fit index yang 

merupakan ukuran non-statistik. Menurut Ghozali (2017) 

nilai GFI yang di rekomendasikan adalah nilai yang tinggi 

dengan batasan minimal 90% atau 0.90. 

c) AGFI 

AGFI kepanjangan dari goodness-of-fit, AGFI 

merupakan pengembangan dari GFI yang kemudian 

disesuaikan dengan ratio degree of freedom untuk  proposed 

model dan degree of freedom untuk null model. Menurut 
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Ghozali (2017) menyatakan bahwa nilai yang 

direkomendasikan > 0.90. 

d) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai chi-square dibagi dengan degree 

of freedom untuk nilai ukuran fit yang dapat diterima yaitu <2 

menurut dari Ghozali (2017)  

e) TLI 

TLI adalah kepanjangan dari tucker-lewis-index atau 

yang biasa kenal dengan non normed fit index (NNFI) , 

ukuran ini menggabungkan parsimony kedalam indek 

komparasi proposed model dan null model. Menurut Ghozali 

(2017) merekomendasikan nilai TLI adalah >0.90  

f) CFI 

CFI adalah kepanjangan dari comparative fit index, 

ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat fit suatu model 

dengan tidak terpengaruh besaran sampel dan nilai yang 

direkomendasikan sehingga model dikatakan fit adalah >0.95 

menurut Ghozali (2017). 

7. Modifikasi dan interpretasi terhadap model 

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model dan 

memodifikasikan model bagi model-model yang tidak memenuhi 

syarat pengujian yang dilakukan. Namun harus diperhatikan, 
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bahwa segala modifikasi (walaupun sangat sedikit) harus 

berdasarkan teori yang mendukung. 

H. Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regression weights, 

kriteria untuk pengujian hipotesis merujuk pada Ghozali (2017) yang 

berpendapat bahwa jika nilai critical ratio (CR) >1,96 dan  p-value dengan 

perbandingan taraf signifikansi (α=5%) atau <0,05 maka variabel eksogen 

berpengaruh terhadap variabel endogen, tetapi jika CR <1,96 dan p-value 

>0,05 maka variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel 

endogen, CR dengan (***) tiga bintang berarti bernilai nilai sangat rendah 

yaitu <0,001. 

 Pengujian mediasi dilihat dari nilai pengaruh langsung (direct) dan  

tidak langsung (indirect). Ketika nilai pengaruh langsung (direct) lebih 

kecil daripada pengaruh tidak langsung (indirect) maka dapat dikatakan 

memenuhi kriteria pengaruh hubungan mediasi (Ghozali, 2017) 
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