
III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis

mengambil lokasi di Raya Futsal Bandar Lampung yang beralamat di Jalan

Ratu Di Balau No. 29, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan harus dapat dibuktikan kebenarannya, tepat

waktu, sesuai dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Maka

jenis data yang digunakan terdiri atas:

1. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi

dari instansi maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan

masalah yang akan dibahas.

2. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka

yang dapat dihitung.
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3.2.2 Sumber Data

Sumber Data terdiri atas:

a. Data Primer. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara

meneliti langsung kepada pelanggan Raya Futsal. Data ini

diperoleh melalui observasi dan koesioner atau angket.

b. Data Sekunder. Berasal dari lapangan, perkembangan Raya

Futsal dan dari buku yang mempunyai hubungan dengan masalah

yang akan dibahas.

3.3 Populasi dan Sampel

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, 2012:61).

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan di Raya Futsal. Karena

terbatasnya waktu penelitian maka penelitian dilakukan secara sampling.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:62). Agar sampel yang diambil dapat

mewakili populasi, maka pengambilan sampelnya harus tepat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non-

probability sampling dengan teknik purposive sampling, penentuan sampel

yang diambil berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012:62). Alasan

menggunakan metode tersebut adalah karena jumlah populasi tidak diketahui.
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Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pelanggan di Raya Futsal

Bandar Lampung yang minimal telah dua kali menggunakan jasa sewa

lapangan futsal di Raya Futsal. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang

ingin meneliti loyalitas pelanggan di Raya Futsal.

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan tidak dapat diketahui

secara pasti, sehingga jumlah sampel yang digunakan dihitung dengan rumus

sebagai berikut (Widiyanto, 2008:59) :

= 4 ( )
Keterangan :

n = Ukuran Sampel

Z = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan

ditentukan 95%) maka Z = 1,96

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

Dilihat dari rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

= (1,96)4. (10%)n = 96,04 = 97

Dari hasil perhitungan rumus di atas maka dapat diperoleh jumlah sampel

yang diteliti adalah sebesar 97, atau dilakukan pembulatan menjadi 100

responden yang dapat mewakili pelanggan di Raya Futsal Bandar Lampung.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan

pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka seperti

buku-buku yang memuat teori-teori, karya ilmiah dan bahan lain yang

relevan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung di objek penelitian. Metode

ini digunakan ada dua jenis yaitu:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap

kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian.

b. Kuesioner, yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada

responden secara langsung untuk kemudian dijawab sesuai

dengan keadaan sebenarnya

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel

Dalam hal terdapat hubungan antara dua variabel, misalnya antara

variabel X dan variabel Y, jika variabel Y dipengaruhi oleh variabel X,

maka variabel X disebut variabel independent dan variabel Y disebut

variabel dependent. Variabel pada penelitian ini yaitu :
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a. Variabel bebas atau independent (X) yaitu Customer Relationship

Management yang terdiri dari People (X1), Process (X2), dan

Technology (X3).

b. Variabel terikat atau dependent (Y) yaitu loyalitas pelanggan.

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dapat menentukan

apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan ataukah

diperlukan prosedur pengukuran yang baru. Pengertian dari definisi

operasional variabel penelitian ini dirangkum dalam sebuah tabel yang

dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

People (X1) People (SDM) dalam hal

ini adalah karyawan

sebagai pelaksana CRM.

SDM merupakan faktor

yang terpenting dalam

kesuksesan CRM.

(Stone, 2007)

• Bersikap ramah kepada konsumen,

karyawan harus selalu bersikap

ramah dalam melayani konsumen

agar dapat menjaga hubungan

jangka panjang dengan pelanggan

• Tanggap dalam memenuhi

kebutuhan konsumen, karyawan

harus tanggap dalam memenuhi

kebutuhan pelanggan

• Menjaga keamanan dan

kenyamanan pelanggan.dalam

menggunakan jasa sewa lapangan

futsal.

• Bersikap profesional, karyawan

harus mampu menunjukkan

profesionalisme dalam bekerja.

Skala

Likert
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(Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Process

(X2)

Process (Proses)

merupakan sistem dan

prosedur yang membantu

untuk lebih mengenali

dan menjalin hubungan

dekat dengan pelanggan

(Stone, 2007)

• Memudahkan proses bagi pelanggan

untuk menggunakan jasa sewa

lapangan futsal.

• Perusahaan menyediakan layanan

dasar dan tambahan yang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan

pelanggan.

• Menyesuaikan prosedur pelayanan

dengan keinginan dan kebutuhan

pelanggan.

• Fasilitas layanan jasa yang

diberikan oleh Raya Futsal Bandar

Lampung sesuai dengan harapan

pelanggan.

Skala

Likert

Technology

(X3)

Penggunaan teknologi

dalam menjaga

hubungan dengan

pelanggan. (Stone, 2007)

• Layanan pemesanan via telepon/sms

memudahkan pelanggan

• Layanan pemesanan via Blackberry

Messenger (BBM) memudahkan

pelanggan.

• Layanan social media memudahkan

pelanggan mendapatkan informasi

tentang Raya Futsal Bandar

Lampung.

Skala

Likert

Loyalitas

Pelanggan

(Y)

Komitmen yang kuat

dari pelanggan sehingga

bersedia melakukan

pembelian ulang

terhadap produk atau

jasa yang disukai secara

konsisten dan dalam

jangka panjang. (Griffin,

2005)

• Keinginan pelanggan untuk kembali

menggunakan jasa Raya Futsal

• Keinginan pelanggan untuk memilih

Raya Futsal dibandingkan dengan

tempat lain

• Pelanggan mengingat Raya Futsal

sebagai tempat sewa jasa lapangan

futsal yang baik

• Keinginan pelanggan untuk

mereferensikan jasa di Raya Futsal

kepada orang lain.

Skala

Likert
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3.5.3 Pengukuran Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:86) skala Likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban

responden pada penelitian ini yang menggunakan instrument penelitian

berupa kuisioner, penulis menggunakan metode skala Likert (Likert’s

Summated Ratings).

Skala pengukuran yang digunakan dalam kuisioer adalah skala Ordinal

dengan menggunakan pengukuran skala Likert dengan kriteria sebagai

berikut :

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi bobot 5

Jawaban Setuju (S) diberi bobot 4

Jawaban Netral (N) diberi bobot 3

Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot 1

Instrumen penelitian (kuesioner) yang baik harus memenuhi persyaratan

yaitu valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

kuesioner perlu dilakukan pengujian atas kuisioner dengan

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas dan reliabilitas

ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang disebarkan untuk

mendapatkan data penelitian adalah valid dan reliabel, maka untuk itu,
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penulis juga akan melakukan kedua uji ini terhadap instrumen penelitian

(kuesioner).

3.6 Uji Validitas Dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012:2) definisi valid adalah derajat ketepatan

antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang

dapat dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi diatas, maka

validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait

dengan tingkat pengukuran sebuah instrumen (kuesioner) dalam

mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada responden yang

menjadi sampel penelitian harus diuji kevalidannya melalui analisis

faktor, pernyataan dikatakan valid apabila faktor loading di atas 0,5.

Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang

tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai

dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi di

bawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serta Measure of Sampling

Adequacy (MSA) minimal 0,5 dinyatakan valid dan sampel bisa

dianalisis lebih lanjut
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3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner

yang merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Ferdinand

(2006:372), sebuah scale atau instrumen pengukur data dan data yang

dihasilkan disebut reliabel atau terpercaya apabila instrumen itu secara

konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan

pengukuran. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas

kuisioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien

Cronbach’s Alpha, yaitu:

a. Apabila koefisien Cronbach Alpha > taraf 0,5 maka kuisioner

tersebut reliabel.

b. Apabila koefisien Cronbach Alpha < taraf 0,5 maka kuisioner

tersebut tidak reliabel.

Kemudian pengujian dilanjutkan dengan membandingkan nilai

Cronbach;s Alpha dengan nilai Cronbach’s Alpha if item deleted.

Apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha

if item deleted maka pernyataan tersebut reliabel.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan

kuantitatif.
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3.7.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara

deskriptif tentang tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner

atau daftar pertanyaan yang diberikan.

Rumus Interval:

Jumlah skor tertinggi - Jumlah skor terendah
Jumlah kelas (interval)

= ( 5 x 100 ) – ( 1 x 100 )
5

= 500 – 100
5

= 80

Dengan hasil perhitungan interval kelas sebesar 80, maka dapat dibuat

rentang skor dari jawaban 100 reponden seperti pada Tabel 3.2 sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Rentang Skor Customer Relationship Management (CRM)

No Rentang Skor Keterangan

1. 80 – 159 Sangat Kurang
2. 160 – 239 Kurang
3. 240– 319 Cukup
4. 320 – 399 Baik
5. 400 – 479 Sangat Baik

3.7.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung

menggunakan analisis sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan uji

regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk

memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel
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terikat. Uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam persamaan

berikut:

Simultan : Y = + + + +
Parsial : Y= + +

Y= + +
Y= + +

Keterangan:

Y = variabel terikat yaitu keputuusan pembelian

= konstanta− = koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-3

= People

= Process

= Technology

= Standard Error

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah nol atau satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen. (Ghozali:

2009:83)

2. Uji Signifikansi Secara Simultan (F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu

People (X1), Process (X2), dan Technology (X3) bersama-sama

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu

keputusan pembelian (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau = 5%
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Hipotesis statistiknya yaitu:

Ho = Variabel X tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap

variabel Y.

Ha = Variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

variabel Y

Dengan kriteria :

a. Ha diterima jika F hitung > F tabel

b. Ha ditolak jika F hitung < F tabel

3. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi

variabel indipenden yaitu People (X1), Process (X2), dan Technology

(X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

yaitu keputusan pembelian (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau =

5%.

Dengan Hipotesis :

Ho : Variabel-variabel bebas (People, Process, dan Technology) tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

(loyalitas pelanggan).

Ha : Variabel-variabel bebas ((People, Process, dan Technology)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

(loyalitas pelanggan).

Dengan kriteria :

a. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

b. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.


