
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data yang didapat langsung dari sumber

terkait tanpa perantara. Data primer diambil langsung dari masyarakat yang

menggunakan layanan jasa kurir di Kantor Pos Cabang Tanjung Karang,

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) dan wawancara langsung dengan

responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari instansi terkait,

media dan data buku literatur yang relevan.

B. Metode Penarikan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu

sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau suatu objek

diambil sebagai sampel karena pertimbangan subjektif peneliti berkaitan dengan
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informasi yang akan memenuhi tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada

masyarakat yang mengirimkan paket dengan menggunakan jasa kurir dari Kantor

Pos Cabang Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Untuk menentukan ukuran sampel penelitan dari populasi tersebut dapat

digunakan rumus Slovin (Slovin, Consuelo G. Et. A1, 2007), yaitu:

= ( ) + 1
Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat kesalahan 10% = 0,1

Penentuan sampel dengan populasi permintaan jasa kurir di Kantor Pos Cabang

Tanjung Karang bulan Agustus 2015 sebesar 3.417 transaksi, maka diperoleh

besar sampel yang akan diteliti sebagai berikut :

= 34173417 (0,1) + 1= 34173417 (0,01) + 1= 341735,17
n = 97,1 orang = 97 orang

Jadi, jumlah sampel yang ditarik adalah sebesar 97 orang.
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C. Metode Analisis

1. Model Analisis Data

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel - variabel bebas terhadap variabel tidak bebas digunakan model

ekonometrika dengan meregres variabel - variabel yang ada dengan menggunakan

metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square). Model fungsional dalam

penelitian ini adalah:

JP = f (TF, TP, INC) .................................................... (1)

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi

linear berganda (multiple regression) dengan spesifikasi model sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ .............................. (2)

Mengacu pada teori dan penelitian terdahulu oleh Nasution (2009) maka model

struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

JP = α + β1TF + β2TP + β3INC + μ ........................... (3)

Dimana:

JP = permintaan jasa pengiriman paket pos (gram)

TF = harga / tarif

TP = tingkat pelayanan (diukur dengan menggunakan skala likert) yaitu:

Sangat memuaskan = 5

Memuaskan = 4

Cukup memuaskan = 3

Kurang memuaskan = 2
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Tidak memuaskan = 1

INC = Pendapatan (rupiah/bulan)

α = intercept/ konstanta

β1,β2,β3= koefisien regresi

μ = Term of Error (kesalahan pengganggu)

2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara

normal atau tidak, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-

Bera (Gujarati, 2010).  Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika Jarque

Bera > Chi square, dan atau probabilitas (p-value) > α = 5%.

Ho ditolak dan Ha diterima, jika Jarque-Berra < Chi-Square

Ho diterima dan Ha ditolak, jika Jarque-Berra > Chi-Square

2.2 Uji Autokorelasi

Analisis model regresi linier mengandung asumsi bahwa tidak terdapat

autokorelasi diantara diturbance terms. Aurokorelasi ini umumnya terjadi pada

data time series, konsekuensi dari adanya autokorelasi pada model ialah bahwa

analsis tidak efesien. (Gujarati, 2003)

1. Bila probabilitas > α ≠ 5%, berarti tidak ada autokorelasi

2. Bila probabilitas < α = 5%, berarti terjadi autokorelasi



43

Tabel 5. Kriteria Pengujian Autokorelasi
Hipotesis Hasil Estimasi Kesimpulan
Ho 0<dw<dl Tolak
Ho dl < dw < du Tidak ada kesimpulan
H1 4 – dl <dw< 4 Tolak
H1 4 –du < dw < 4 – dl Tidak ada kesimpulan
Tidak ada autokorelasi,
baik positif maupun
negatif

Du – dw – 4 – du Diterima

Sumber: Basic Econometrics, Gujarati 2010

Jika dw-stat < dl tabel berarti terjadi masalah autokorelasi, tetapi jika dw-stat > dl
tabel maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Positif Ragu-ragu Tidak ada Ragu-ragu Negatif

dl du 4 – du 4 – dl 4

Gambar 5. Letak Autokorelasi
Sumber: Basic Econometrics, Gujarati 2010

2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel

independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator

yang BLUE. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan

menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi.  Menurut

Studenmund (2006)  jika VIF < 5 maka antara variabel independen tidak terjadi

hubungan yang linier (tidak ada multikolinearitas).

Ho : VIF > 5, terdapat multikolinearitas antar variabel independen

Ha : VIF < 5, tidak ada multikolinearitas antar variabel independen
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2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian dari residual model regresi yang digunakan

dalam penelitian tidak homokedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Data

yang diambil dari pengamatan satu ke lain atau data yang diambil dari observasi

satu ke yang lain tidak memiliki residual yang konstan atau tetap.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji

White.  Uji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual

hasil estimasi menggunakan metode White Heteroskedasticity Test (No Cross

Term) dengan membandingkan nilai Obs*R square dengan nilai Chi-square.  Jika

Obs*R square ( χ2 -hitung) > Chi-square (χ2–tabel), berarti terdapat masalah

heteroskedastis didalam model.  Dan jika Obs*R square ( χ2 -hitung) < Chi-square

(χ2–tabel), berarti tidak ada masalah heteroskedastis.

Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah heteroskedastisitas adalah sebagai

berikut :

Ho : Obs*R square ( χ2 -hitung ) > Chi-square (χ2–tabel), Model mengalami

masalah heteroskedastisitas.

Ha : Obs*R square ( χ2 -hitung ) < Chi-square (χ2–tabel), Model terbebas dari

masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui
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keakuratan data. Uji hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian, diantaranya

yaitu uji t statistik dan uji f statistik.

3.1 Uji t Statistik

Uji t statistik untuk menguji bagaimana pngaruh masing-masing variabel bebas

terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung atau t

statistik dengan t tabel (Gujarati, 2010). Pengujian hipotesis yang digunakan

dalam uji t statistik adalah:

Ho : β1 = 0 tarif tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan jasa

kurir

Ha : β1 < 0 tarif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan jasa kurir

Ho : β2 = 0 kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan jasa kurir

Ha : β2 > 0 kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan jasa kurir

Ho : β3 = 0 pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan jasa kurir

Ha : β3 > 0 pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan

jasa kurir
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Kriteria pengambilan keputusan:

a. Pengaruh positif

Ho diterima jika t hitung < t tabel dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel

b. Pengaruh negatif

Ho diterima jika t hitung > t table dan Ho ditolak jika t hitung < t tabel.

3.2 Uji F Statistik

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/ uji Anova yaitu uji yang

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap

variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau

tidak signifikan (Gujarati, 2010). Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F

hitung dengan F tabel.

H0: β1 , β2, β3 = 0 Diduga secara bersama-sama tarif, kualitas layanan, dan

pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa

kurir.

Ha : β1 , β2, β3 ≠ 0 Diduga secara bersama-sama tarif, kualitas layanan, dan

pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa kurir.

Kriteria pengambilan kesimpulan:

a. Jika F hitung  > F tabel, maka Ho ditolak,Ha diterima. Ini berarti bahwa

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika F hitung  < F tabel, maka Ho diterima,Ha ditolak. Ini berarti bahwa

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.


