
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksplanasi. Menurut Sangadji dan

Sopiah (2010: 29) penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel

dengan variabel yang lain. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

mahasiswi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung yang pernah

menggunakan kosmetik oriflame.

3.2 Variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 58) pengertian variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehinggan diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Secara teoritis dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau

obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu

obyek dengan obyek yang lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan variabel independen dan variabel dependen.
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3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,

2012:59). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Kepuasan Pelanggan (X1)

b. Kepercayaan Pelanggan (X2)

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian

ini yaitu Perilaku word of mouth positif (Y).

3.3 Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Effendi (2000: 21) mengungkapkan bahwa definisi

konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

Pengertian dari variabel-variabel yang diteliti akan dilakukan analisis lebih lanjut

yaitu kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan dan perilaku word of mouth

dapat dijelaskan pada variabel berikut ini:

a. Kepuasan Pelanggan (X1)

Menurut Kotler dan Keller (2007: 177) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang

diharapkan.
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Menurut kotler (2002: 176) dimensi kepuasan pelanggan yaitu

1. Kualitas Produk

Produk dinyatakan berkualitas bagi konsumen, jika produk itu dapat

memenuhi kebutuhannya.

2. Emosional

Konsumen yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadap

dia bila menggunakan produk bermerek tertentu, cenderung memiliki tingkat

kepuasan lebih tinggi.

3. Harga

Produk yang berkualitas sama, tetapi harganya relatif terjangkau akan

memberikan nilai lebih tinggi ke pelanggan.

Indikator kualitas produk

a. Produk dan kemasan oriflame tidak cacat.

b. Desain dan penampilan produk oriflame menarik.

c. Ketahanan produk oriflame terjamin.

d. Produk oriflame nyaman saat digunakan.

Indikator emosional.

a. Adanya rasa kepuasan tersendiri jika menggunakan produk skincare

oriflame.

b. Adanya rasa bangga menggunakan produk skincare oriflame.

Indikator harga

a. Harga yang ditawarkan produk skincare oriflame cukup terjangkau.

b. Harga yang ditawarkan produk skincare oriflame cukup bervariasi.

c. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk.
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b. Kepercayaan Pelanggan (X2)

Menurut Mowen dan Minor (2002: 312) kepercayaan konsumen (consumer

beliefs) adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua

kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya.

Menurut McKnight et al (2002) yang dikutip dalam Armayanti (2012: 15)

menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan konsumen yaitu:

1. Trusting Belief

Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap

orang lain dalam suatu situasi.

2. Trusting Intention

Trusting intention adalah suatu hal yang sengaja dimana seseorang siap

bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan

langsung mengarah kepada orang lain.

Indikator Trusting Belief

a. Konsumen percaya bahwa produk skincare oriflame dapat memutihkan

wajah.

b. Kepercayaan konsumen terhadap produk skincare oriflame

Indikator Trusting Intention

a. Konsumen mempercayai bahwa hanya produk skincare oriflame dapat

mencerahkan kulit.

b. Konsumen mempercayai bahwa hanya produk skincare oriflame yang

terjamin kualitasnya.

c. Konsumen percaya dengan keamanan produk skincare oriflame.
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d. Konsumen percaya dengan pelayanan yang diberikan produk skincare

oriflame.

c. Perilaku Word Of Mouth positif (Y)

Menurut Sunyoto (2013: 42) word of mouth merupakan pernyataan yang

disampaikan oleh orang lain selain perusahaan kepada pelanggan.

Indikator Word of Mouth positif

a. Menceritakan hal-hal positif tentang produk skincare oriflame kepada

orang lain.

b. Merekomendasikan produk skincare oriflame kepada orang lain.

c. Membujuk orang lain untuk menggunakan produk skincare oriflame.

d. Meyakinkan orang lain untuk melakukan pembelian produk skincare

oriflame.

e. Medapatkan informasi yang positif dari keluarga, teman atau relasi tentang

produk skincare oriflame.

f. Menceritakan pengalaman yang diperoleh setelah menggunakan produk

skincare oriflame kepada orang lain.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel yang memberikan

gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur, jadi variabel harus mempunyai

pengertian yang sangat spesifik dan terukur (Mustafa, 2009: 40).
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Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel
Penelitian

Definisi
Operasional

Dimensi Indikator

Kepuasan
pelanggan

keseluruhan sikap
yang ditunjukkan
konsumen atas
barang atau jasa
setelah mereka
memperoleh dan
menggunakannya

Produk yang
berkualitas

Perasaan
emosional
konsumen

Harga yang
relatif
terjangkau

1. Produk dan
kemasan skincare
oriflame tidak cacat

2. Desain dan
penampilan produk
skincare oriflame
menarik

3. Ketahanan produk
skincare oriflame
terjamin

1. Adanya rasa
kepuasan tersendiri
jika menggunakan
produk skincare
oriflame.

2. Adanya rasa bangga
ketika
menggunakan
produk skincare
oriflame.

1. Harga yang
ditawarkan produk
skincare oriflame
cukup terjangkau

2. Harga yang
ditawarkan produk
skincare oriflame
cukup bervariasi

3. Harga yang
ditawarkan sesuai
dengan kualitas
produk

Kepercayaan
pelanggan

kepercayaan
konsumen
(consumer beliefs)
adalah semua

Tingkat
kepercayaan
produk (
Trusting

1. Konsumen percaya
bahwa produk
skincare oriflame
dapat memutihkan
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pengetahuan yang
dimiliki oleh
konsumen dan
semua kesimpulan
yang dibuat
konsumen tentang
atribut, dan
manfaat suatu
produk.

belief )

Kepercayaan
konsumen
berkaitan
dengan
pengetahuan
suatu produk
( Trusting
Intention )

wajah.

2. Kepercayaan
konsumen terhadap
produk skincare
oriflame

1. Konsumen
mempercayai bahwa
hanya produk
skincare oriflame
dapat mencerahkan
kulit

2. Konsumen
mempercayai bahwa
hanya produk
skincare oriflame
yang terjamin
kualitasnya

3. Konsumen percaya
dengan keamanan
produk skincare
oriflame

4. Konsumen percaya
dengan pelayanan
yang diberikan
produk skincare
oriflame.

Perilaku
Word Of
Mouth
(WOM)
Positif

Merupakan
kegiatan dari
konsumen yang
pernah melakukan
pembelian atau
merasakan manfaat
dari produk untuk
mempromosikan,
merekomendasikan
hingga menjual
produk.

1. Menceritakan hal-
hal positif tentang
produk skincare
oriflame kepada
orang lain

2. Merekomendasikan
produk skincare
oriflame kepada
orang lain

3. Membujuk orang
lain untuk
menggunakan
produk skincare
oriflame
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4. Meyakinkan orang
lain untuk
melakukan
pembelian produk
skincare oriflame

5. Mendapatkan
informasi yang
positif dari keluarga,
teman atau relasi
tentang produk
oriflame.

6. Menceritakan
pengalaman yang
diperoleh setelah
menggunakan
produk oriflame
kepada orang lain.

3.5 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 115). Populasi

dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswi aktif  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak terbatas,

oleh karena itu penentuan sampel diambil teknik purposive sampling yaitu teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.6 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2012: 116). Dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada
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mahasiswi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung yang pernah

menggunakan produk oriflame. Menurut Widiyanto (2008:85) ukuran populasi

dalam penelitian ini sangat banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh

karena itu besar sampel yang digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

= Z4(Moe)
Keterangan:

n =  Ukuran sampel

Z = Skor pada signifikan tertentu (derajat keyakinan ditentukan 95%) maka

Z =1,96

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10% dengan

menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

= (1,96)4(10%)
n = 96,04 =  97 atau dibulatkan 100 sampel

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah 100

mahasiswi yang menggunakan kosmetik oriflame. Kriteria responden dalam

penelitian ini yaitu responden yang menggunakan kosmetik oriflame atau pernah

membeli kosmetik oriflame.
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3.7 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah :

1. Data primer

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 171) mengungkapkan bahwa data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh dari pengujian

hipotesis berupa data primer yang diperoleh dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan seperti responden yang menggunakan kosmetik

oriflame. Data primer yang diperoleh responden melalui pengisian kuisioner,

observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi

kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder

kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian (Sangadji dan

Sopiah, 2010: 172). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi

kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan

informasi dokumen lain yan dapat diambil melalui sistem on-line (internet).

3.8 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Metode kuesioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data primer dengan

menggunakan seperangkat daftar pertanyaan mengenai variabel yang diukur

melalui perencanaan yang matang, disusun dan dikemas sedemikian rupa,
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sehingga jawaban dari semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan

keadaan variabel yang sebenarnya (Mustafa, 2009: 99). Seperangkat daftar

pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah pengukuran yang

digunakan dalam metode kuesioner disebut dengan angket. Istilah angket dan

kuesioner sering kali digunakan secara bergantian dan inilah instrumen yang

digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian yang

variabelnya bersifat abstrak (kuantitatif).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert, skala ini merupakan

skala yang paling sering dan paling luas digunakan alam penelitian, karena

skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan tingkat intensitas

sikap atau perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009: 76). Untuk

mendapatkan skala yang dimaksud Likert, instrumen harus didesain

sedemikian rupa umumnya menggunakan 5 pertanyaan alternatif yaitu

1 = sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = ragu-ragu

4 = setuju

5 = sangat setuju

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan-landasan teori guna

mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data-data yang

diperoleh penulis yaitu melalui buku-buku serta referensi-referensi lainnya

yang layak disajikan dalam sebagai sumber informasi.
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3.9 Teknik Pengolahan Data

Menurut Arikunto (2010: 278) setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan

data, maka data tersebut perlu untuk diolah oleh peneliti, khususnya yang bertugas

mengolah data. Di dalam buku-buku sering disebut dengan pengolahan data.

Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi tiga langkah yaitu:

1. Editing

Editing merupakan kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah

sesuai  dengan masalah atau apakah data memenuhi syarat. Dalam hal ini

mengedit sumber data yang didapat, penulis kemudian membaca dan

memahami apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak dalam penelitian ini.

Tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terletak atau

terdapat dalam sampel. sehingga hasilnya dapat diyakini bahwa data tersebut

benar-benar akurat, konsisten dengan informasi yang lain seta lengkap.

2. Coding

Coding atau mengkode data berarti memberikan kode-kode tertentu kepada

masing-masing kategori atau nilai dari setiap komponen. Data yang terkumpul

pada umumnya masih belum terorganisasi dengan baik kedalam kelompok

sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, data tersebut perlu

diberi suatu kode tertentu menurut jenis dan kelompoknya sehingga

mempermudah dalam penyusunan.

3. Tabulating

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diberi kode yang

sesuai dengan sejenisnya kedalam suatu tabel serta pembuatan grafik. Hal

tersebut dilakukan agar mudah dibaca, ditafsirkan dan digunakan data serta
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mempermudah penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini karena data

sudah dikelompokan serta terpolarisasi.

3.10 Method of Successive Interval (MSI)

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu data ordinal yang diperoleh dari hasil

kuesioner ditransformasikan menjadi dara interval. Mentrasformasikan data

ordinal menjadi menjadi data interval gunanya untuk memenuhi syarat analisis

parametik yang mana data setidak-tidaknya berskala interval. Maka data ordinal

tersebut harus ditransformasikan menjadi data interval dengan menggunakan

program penghitungan Method of Succesive Interval (MSI). Adapun langkah-

langkah nya adalah sebagai berikut:

1. Buka data yang diolah, melalui Microsoft Excel

2. Buka program Succevice Interval jika ada peringatan Microsoft Office

Excel Security Notice pilih Enable Macros

3. Akan tampil menu baru di Microsoft Office Excel yaitu bernama add-ins,

klik menu add-ins, lalu klik analize pilih Succesive Interval

4. Pada program Succesive Interval masukan data dikolom input sesuai

dengan banyak jumlah data

5. Selanjutnya klik dan sesuaikan output dengan jumlah data yang ada

6. Rubah frekuensi di bagian option, karena frekuensi dalam penelitian ini

hanya sampai 5 maka max value diubah menjadi 5

7. Lalu klik ok.
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3.11Teknik Analisis Data

3.11.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu mampu menghasilkan

data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin diukur (Mustafa, 2009:

164). Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung mampu tidaknya alat ukur tersebut

mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat, karena suatu alat

ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, sebuah alat ukur

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Menurut Sudarmanto (2005:

79) untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian atau alat pengukur data

dapat menggunakan rumus product Moment Coeficient Of Correlation sebagai

berikut:

= N ∑XiYi − (∑Xi)(∑Yi){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ )2}
Sumber : Sudarmanto, (2005: 79)

Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X1 dan Y1

n   : Banyaknya variabel sampel

X1 : Jumlah dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi)

y1 : Jumlah skor dari seluruh variabel (skor total)

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Apabila : r hitung > r tabel, artinya pernyataan atau indikator tersebut adalah

valid.
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Apabila : r hitung < r tabel , artinya pernyataan atau indikator tersebut adalah

tidak valid.

3.11.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:172) reliabilitas merupakan kejituan dan ketepatan

instrumen pengukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi

dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek sama dan

berulang kali dengan instrumen yang sama. Uji realibilitas dapat diukur secara

bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,6 maka

reliabel, dan sebaliknya apabila nilai alpha < 0,6 maka tidak reliabel.

= − 1 s ∑
Keterangan :

a = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

k = jumlah item pertanyaan yang diuji∑ = jumlah skor item

sx = varian skortest

3.11.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati (2003: 328) mengungkapkan bahwa uji multikolinearitas

adalah untuk melihat dan atau tidak nya korelasi yang tinggi antara variabel-

variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi

yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara
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variabel bebas dan terikatnya menjadi terganggu. Untuk melihat apakah ada

multikolonieritas dalam penelitian ini, maka akan dilihat dari Variance

inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan

bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai

tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari

multikolinearitas. Adapun hipotesis yang akan diuji untuk membuktikan ada

tidaknya multikolonieritas antar variabel bebas dinyatakan sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat hubungan antarvariabel independen

Ha : Terdapat hubungan antarvariabel dependen

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas mengakibatkan kemampuan prediksi dari koefisien dalam

model menjadi tidak efisien dan tidak memiliki banyak keberartian. Analisis

regresi menghendaki bahwa varian tiap unsur pengganggu menunjukkan

kondisi konstan yang besarnya sama dengan deviasi kuadrat dan merupakan

asumsi homokedastisitas. Terdapat penyebaran yang sama dan memiliki varian

yang sama. Jika varian dari residual dari satu observasi ke observasi lainnya

tetap, maka terjadi homokedastisitas. Jika terdapat perbedaan varian dari

pengamatan-pengamatan tersebut maka berarti telah terjadi heterokedastisitas

dari data penelitian. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 249)

mengungkapkan cara untuk mengamati terjadinya heterokedastisitas atau tidak,

dapat dilihat dari scatter plot di mana tidak terjadi pola tertentu pada grafik.

Jika terjadi pola tertentu pada grafik maka telah terjadi heterokedastisitas.
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Cara mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik plot antar nilai prediksi

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu

pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Ypred = Y sesungguhnya) yang

telah di studentized analisisnya:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang

tidak teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

2. Jika ada pola yan jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model yang baik adalah

memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Gujarati, 2003: 102). Untuk

mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan melihat Normal

P-P Plot Of Regression Standardized Residual.

Adapun cara analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan grafik

normal plot, dimana:

- Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data distribusi normal

- Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi

tidak normal.



50

3.11.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Selanjutnya untuk menganalisis apakah ada hubungan variabel, digunakan

Analisis Regresi Linear Berganda. Model analisis regresi menurut Sugiyono

(2010: 221) sebagai berikut:

Suatu hitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statitistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak).

Sebaliknya tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah

dimana Ho diterima. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji

pengaruh yang ditimbulkan oleh indikator variabel bebas terhadap variabel

dengan formulasi sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Sumber : Sudarmanto (2005: 160)

Keterangan :

Y  : Perilaku word of Mouth positif

X1 : Kepuasan Pelanggan

X2 : Kepercayaan Pelanggan

a    : Konstanta

b    : Parameter yang dicari

e    : Error term
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3.12 Pengujian Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing

masing variabel independen yang terdiri dari kepuasan pelanggan dan

kepercayaan pelanggan serta variabel dependen adalah variabel yang diukur

melalui perilaku word of mouth positif. Kriteria yang digunakan adalah:

= r√n − n√1 − r
Sumber : Sugiyono (2013: 256)

Keterangan:

r = korelasi persial yang ditemukan

n = jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

1. H0 : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpenngaruh

terhadap variabel dependen

2. H1 : bi > 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif

terhadap variabel dependen. Sedangkan kriteria pengujiannya adalah

sebagai berikut:

a. Taraf signifikan (a = 0,05)

b. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n – k)

c. Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

d. Apabila t hitung <t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
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2. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian secara simultan untuk mengetahui adanya

pengaruh antara kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan

terhadap perilaku word of mouth positif. Kriteria yang digunakan

adalah:

ℎ = R /k(1 − R )( − − )
Sumber : Anindita (2012: 61)

Keterangan:

R2 = koefisien korelasi ganda

k  = jumlah variabel independen

n  = jumlah anggota sampel

f  = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Taraf signifikan (a = 0,05)

b. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n – k)

c. Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

d. Apabila t hitung <t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi

dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai

koefisien determinasi adalah 0 < R2 < 1. Nilai R2 yang kecil berarti
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kemampuan variabel bebas dalam menjalankan variabel terikat sangat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

terikat dengan rumus :

= 1∑ 1 + 2∑ 2∑ 2
Sumber : Anindita (2012: 62)

Keterangan :

b1 = koefisien regresi variabel kepuasan pelanggan

b2 = koefisien regresi variabel kepercayaan pelanggan

X1 = kepuasan pelanggan

X2 = kepercayaan pelanggan

Y  = perilaku word of mouth positif


