
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di kota Yogyakarta. Adapun alasan memilih lokasi tersebut 

karena banyaknya masyarakat yang menggunakan Transportasi Ojek Online. 

3.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah responden individual yaitu pelanggan 

yang pernah menggunakan jasa Transportasi Online di wilayah Yogyakarta 

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 ditarikkesimpulannya (Sugiyono. 2005 : 90). 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diambil dan 

dianggapmewakili seluruh populasi (Soekidjo. 2005 : 79).  Sampel dikumpulkan dengan 

teknik Non-Probability sampling dengan mengunakan convenience sampling. Jumlah 

sampel 5 atau 10 dikali jumlah pertanyaan yang akan dimanfaatkan dengan jumlah 

indikator sebanyak 25 (Hair, 1995). Kualitas sampel akan mempengaruhi kualitas 

penelitian (Sekaran, 2003). Salah satu yang berhubungan dengan kualitas sampel adalah 

ketepatan dan jumlah. 

Minimal sampel = jumlah indikator x 5 

         = 25 x 5  

         = 125 

               Maksimal sampel= jumlah indikator x 10 

                                             = 25 x 10 = 250 

 



Berdasarkan rumus diatas maka sampel yang ideal digunakan dalam penelitian ini 

adalah 150 sampel. Dan yang kembali hanya 146 sampel. Dalam hal ini peneliti 

menyebarkan kuesioner dengan membagikan form secara online kepada calon 

responden, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. 

3.4 Definisi Operasional dan pengukuran Variabel Penelitian 

  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kualitas 

pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Pengertian masing-masing variabel tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:  

a.  Kualitas Layanan (X1) 

  Kualitas layanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 indikator 

dari Zeithaml (1996: 38) yang meliputi: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy.Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan 10 item 

pertanyaan. Penjelasan mengenai dimensi kualitas pelayanan sebagaiberikut: 

1) Tangible 

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh driver GO-JEK yang dapat dilihat 

secara langsung, misalnya fasilitas fisik, perlengkapan berkendara dan sarana 

komunikasi. Indikator dari variabel bukti langsung meliputi: 

- Kendaraan baik 

- Atribut kelengkapan berkendara sesuai aturan 

2) Reliability 

Kemampuan yang dapat diandalkan, akurat dan konsisten dalam pengerjaan 

jasa sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Indikatornya meliputi : 

   - Mengantarkan konsumen sampai ketempat tujuan dengan tepat 

   - Dapat dipercaya oleh konsumen 

3) Responsiveness 

Keinginan para driver untuk membantu para konsumen dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. Indikatornya meliputi: 

- Memberikan solusi terhadap keluhan 

   - Ketepatan waktu dalam layanan 



4) Assurance 

Segala sesuatu yang mencakup pengetahuan, kemampua,kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki setiap driver bebas dari resiko yang berbahaya dan 

keragu-raguan. Indikatornya meliputi: 

- Sopan dalam melakukan pelayanan 

- Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan 

5) Empathy 

Segala seuatu yang diberikan perusahaan ojek online yang meliputi 

kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dengan 

kebutuhan para konsumen. Indikator meliputi: 

- Berkomnikasi dengan baik 

- Mendengarkan keluhan atau keinginan konsumen 

 

b.  Harga (X2) 

Persepsi harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditimbang beberapa barang) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

persepsi harga adalah: harga terjangkau, kesesuain harga dengan kualitas layanan, 

daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat  

c.  Kepuasan (Y1) 

Kepuasan konsumen di definisikan sebagai hasil proses evaluasi antara 

harapan sebelum melakukan pembelian dengan pengalaman pada saat melakukan 

pembelian dan merasakan suatu pengalaman tertenu (Oliver,1999). Selanjutnya 

beberapa indikator yang di gunakan untuk mengukur variabel beberapa konsumen: 

kualitas layanan setelah menggunakan jasa tersebut sesuai atau melampaui 

harapan,kondisi kendaraan dan harga yang jelas  

d. Word Of Mouth (WOM) 

 WOM diartikan sebagai komunikasi perseorangan baik secara lisan, tertulis 

maupun elekronik yang terlait dengan nilai atau pengalaman dari pembelian atau 

penggunaan suau produk atau jasa (Kotler&Keller 2012). Indikatornya adalah 

tentang layanan ojek online, tariff layanan ojek online, kemudahan memesan ojek 



online, keramahan driver ojek online, ketepatan driver dalam mengantarkan ke 

tempat tujuan. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan 

kuesioner. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner secara langsung pada 

Sampel yang pernahmenggunakan jasa Transportasi Ojek Online yang selanjutnya 

diminta untuk mengisi kuesioner melalui form yang sudah disediakan. Kuesioner 

mengenai variabel kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan dan WOM. Bentuk 

kuesioner tertutup yang disertai dengan data responden. 

3.7  Skala 

Dalam penelitian ini instrumen-instrumen pengukuran yang digunakan 

berdasarkan padapenelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sedikit 

modifikasi untuk penyesuaian terhadap penelitian ini. Alat penelitian yang digunakan 

berupa kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Skor untuk Skala Likert adalah berupa pertanyaan atau pernyataan positif. 

1. Sangat setuju : 5 

2. Setuju : 4 

3. Kurang setuju : 3 

4. Tidak setuju : 2 

5. Sangat tidak setuju : 1 

 

3.8  Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan/pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan skor pada masing-masing 

item dengan skor totalnya kemudian diolah dengan bantuan program SPSS for Windows 

dengan level ofsignificant = 5% dengan menggunakan 30 responden.  



Mengukur validitas dengan membuat korelasi antar skor butir pertanyaan dengan 

total skor kostruk atau variabel. Caranya dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, dimana (n) adalah jumlah sampel penelitian. 

Adapun pengambilan keputusan untuk menguji validitas indikatornya adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif atau signifikan < 0,05 maka butir atau 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung < r tabel dan signifikan > 0,05 maka butir atau pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan tidak valid. 

Rumus Korelasi Product Moment : 

 

Keterangan : 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              Tabel III.1 

                   Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian 

Indikator 

r 

hitung sig Keterangan 

Pelayanan konsumen     

PLY 1 0,591 0,001 valid 

PLY 2 0,478 0,008 valid 

PLY 3 0,554 0,001 valid 

PLY 4 0,713 0 valid 

PLY 5 0,676 0 valid 

PLY 6 0,598 0 valid 

PLY 7 0,467 0 valid 

PLY 8 0,458 0,002 valid 

PLY 9 0,422 0,003 valid 

PLY 10 0.478 0 valid 

Harga      

HRG 1 0,862 0 valid 

HRG 2 0,704 0 valid 

HRG 3 0,588 0,001 valid 

HRG 4 0,544 0,002 valid 

HRG 5 0,721 0 valid 

KepuasanKonsumen     

KPS 1 0,824 0 valid 

KPS 2 0,824 0 valid 

KPS 3 0,785 0 valid 

KPS 4 0,57 0,001 valid 

KPS 5 0,748 0 valid 

Word of Mouth     

WOM 1 0,928 0 valid 

WOM2 0,844 0 valid 

WOM3 0,98 0 valid 

WOM4 0,98 0 valid 

WOM 5 0,844 0 valid 
           Sumber: data primer diolah, 2018 

3.9. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 



dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Adapun pengambilan 

keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha> 0,70 (Nunnally, 1994). 

         Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Suatu kontruk/ variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,70 (Nunnally, 1994) 

b. Suatu kontruk/ variabel dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha< 0,70 (Nunnally, 1994) 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes 

secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakannya 

sebagai berikut: 

Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka 

reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 

maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak 

reliabel. 



 

 

                                                    Tabel III.2 

   Hasil pengujian Reliabilitas Variabel penelitian 

No Variabel Angka Alpha Kesimpulan 

1 Pelayanan Konsumen 0,698 Reliabel 

2 Harga 0,752 Reliabel 

3 KepuasanKonsumen 0,79 Reliabel 

4 Word of Mouth 0,828 Reliabel 

Sumber : data primer diolah, 2018 

3.10 Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan model persamaan 

structural (SEM) yang diolah dengan menggunakan Amos. Dengan menggunakan 

Amos, sebuah model yang kompleks dapat dengan mudah diuji, baik hubungan 

indikator-indikator dengan konstruknya, atau hubungan antar konstruk (Santoso, 

2015). 

3.10.1 Analisis Diskriptif Responden 

Alat pengambil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

kuesioner, yaitu sejumlah item pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pada bagian pertama 

responden diminta untuk mengisi data-data yang bersifat sebagai data yang berkaitan 

dengan konteks penelitian yaitu: 

1. Data Identitas Responden 

a. Nama 

b. Jenis Kelamin 

c. Pekerjaan 

d. Usia 

e. Tingkat Pendidikan 

f. Rata-Rata Penghasilan Perbulan 



2. Penilaian Responden terhadap : 

a. Kualitas Pelayanan 

b. Harga 

c. Kepuasan Konsumen 

d. WOM 

 

Identitas dan penilaian responden tersebut akan dianalisis dengan menggunakan 

angka rata-rata yang dihitung menggunakan tabel dengan bantuan komputer dengan 

menggunakan program SPSS. 

3.10.2  Analisis SEM (Structural Equation Modelling) 

 Langkah yang dilakukan untuk menguji SEM adalah sebagai berikut: 

3.10.2.1  Uji Kualitas Data 

a. Normalitas data 

 Pertama adalah menghitung CR dari tingkat kemencengan (skewness) 

sebuah variabel, dengan proses: 

  Menghitung standar error dari skewness: 

s.e =  

dimana N adalah jumlah sampel. 

Menghitung critical ratio (CR) dari skewness: 

CR=  

 Kedua adalah menghitung CR dari tingkat keruncingan (kurtosis) sebuah 

variabel, dengan proses: 

Menghitung standar error dari kurtosis: 

s.e = 

Menghitung critical ratio (CR) dari kurtosis: 

CR=  



  Ketiga adalah membandingkan CR skewness maupun kurtosis dengan standar 

tertentu. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%. Pada tingkat 

kepercayaan tersebut, tingkat signifikansi adalah 100%-99%=1% dan angka z 

adalah ±2,58. Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka 

CR skewness atau angka CR kurtosis ada diantara -2,58 sampai +2,58. Namun 

jika angka ada dibawah -2,58 atau diatas 2,58, distribusi dapat dikatakan tidak 

normal. 

b. Outlier 

Data outlier bisa dilihat dari nilai mahalonobis distance yang memiliki 

nilai p1 dan p2. Suatu data termasuk outlier jika nilai p1 dan p2 yang 

dihasilkan bernilai < 0,05. 

3.10.2.2.  Uji Konfirmatori 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) bertujuan untuk menguji apakah 

indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang valid sebagai pengukur 

konstruk laten (unidimensional). Pada proses ini maka tiap faktor akan 

dikorelasikan satu dengan yang lain dan dilakukan untuk masing-masing 

konstruk eksogen maupun endogen. 

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah membangun CFA konstruk 

maupun endogen adalah dengan melihat hasil Goodnes of Fit Index. Jika model 

sudah fit, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai standardized loading 

untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah indikator(unidimensional). Nilai 

cut-off untuk indikator dapat dikatakan valid jika minimum 0,5. 

Adapun uji konfirmatori (CFA) dengan menguji validitas dan reliabilitas 

konstruk. 

1. Uji Validitas 

Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifes 

(indikator) merepresentasikan variabel laten untuk diukur yaitu dengan 

menguji validitas dan reliabilitas variabel laten melaluianalisis faktor 

konfirmatori. Penelitian ini akan menguji validitas konstruk dengan melihat 

validitas konvergen. 



Validitas konvergen akan didapat dalam pengolahan SEM pada 

AMOS dengan melihat nilai factor loading atau disebut juga parameter 

lambda (λ). Nilai factor loading yang tinggi menunjukkan bahwa indikator 

konvergen pada satu titik. Selanjutnya dalam SEM, terdapat nilai squared 

multiple correlations yaitu kuadrat nilai korelasi antar variabel dengan 

indikatornya. Selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan 100%, hasil 

persentase tersebut menunjukkan apakah indikator dapat menjelaskan 

konstruk atau tidak, sedangkan sisa persentase dijelaskan oleh unique 

factor, dalam hal ini adalah kesalahan pengukuran. Selanjutnya ketika 

sebuah indikator memiliki nilai CR pada tabel regression weights lebih 

besar dari dua kali standar kesalahan (s.e), maka indikator tersebut dapat 

dikatakan sahih mengukur variabel yang diukurnya. 

Selain melihat nilai CR, Santoso (2012) mengatakan bahwa kolom 

estimate pada tabel regression weights menunjukkan nilai kovariansantara 

variabel laten dengan indikatornya. Untuk mengetahui apakah indikator 

menjelaskan variabel laten atau tidak, selanjutnya dapat dilakukan uji 

hipotesis. Jika nilai probabilitas indikator lebih kecil dari 0,05, maka 

hipotesis nol ditolak. 

2. Uji Reliabilitas 

Ukuran reliabilitas yang digunakan yaitu Construct Reliability Construct 

Reliability (C–R) diperoleh melalui rumus: 

Construct Reliability = 

 

Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkatan reliabilitas yang 

dapat diterima adalah C – R ≥ 0,7. 

3.10.2.3  Uji GOF Structural Equation Modelling (SEM) 

Teknis analisis data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), 

dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada 

dalam penelitian. SEM digunakan bukan untuk merancang suatu Teori, tetapi lebih 

ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Oleh karena itu, syarat 



utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri 

dari model Structural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang 

berdasarkan justifikasi teori. SEM merupakan sekumpulan teknik statistic yang 

memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan 

itu dibangun antara suatu atau beberapa variabel independen. Untuk pengujian 

Hipotesis, membandingkan Probabilitas dengan tingkat signifikasi 5% (Ferdinand, 

2006). 

Uraian masing-masing Goodness of fit index dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Ghozali, 2004) : 

a) Chi Square Statistic 

Ukuran Fundamental dan Overall Fit adalah Likelihood-ratio chi-square 

(χ2). Nilai chi-square yang tinggi relative terhadap degree of freedom 

menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yangdiobservasi dengan 

yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) 

lebih kecil dan tingkat signifikasi (χ). Sebaliknya nilai chi-square yang kecil 

akan menghasilkan nilai Probabilitas (p) yang lebih besar dan tingkat 

signifikansi (χ) dan ini menunjukan bahwa input matrik kovarian antara 

prediksi dengan observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan 

karena mengharapkan bahwa model yang diusulkan cocok atau fit dengan data 

observasi. 

b) GFI (Goodness-Of-Fit-Index) 

GFI (Goodness-Of-Fir-Index) dikembangkan oleh Joreskong danSorbom 

(1984) yaitu ukuran Non-Statistik yang nilainya berkisar dan nilai0 (poor fit) 

sampai 1.0 (Perfect Fit). Nilai GFI tinggi menunjukan Fit yang lebih baik dan 

berapa nilai GFI yang dapat diterima sebagal nilai GFI. 

c) AGFI (adjusted Goodness of fit GFI) 

Adjusted goodness of fit merupakan membandingkan proposedmodel 

dengan baseline model sering disebut dengan null model, Null model realistic 

dimana model-model yang lain harusnya diatasnya. 

d) TLI (Trucker Lewis index) 



Tucker—Lewis Index atau dikenal dengan nonformed fit index (NNFI). 

Pertama kali disusulkan sebagai alat untuk mengevaluasi analisis. Faktor, 

tetapi sekarang dikembangkan untuk SEM. Ukuran inimenggabungkan ukuran 

Parsimonya kedalam indek komparsi antara Proposed Model dan Null model 

dan nilai TLI berkisar dan 0 sampai 1.0. Nilai TLI yang direkomendasikan 

adalah sama atau > 0.90. Program Amos akan memberikan nilai TLI dengan 

Perintah /TLI. 

e) RMSEA (The Root Mean Square Error Of Appoximation) 

Root mean Square Error Of Appoximation merupakan ukuran yang 

mencoba memperbaiki Kecendrungan Statistic Chi-square menolak model 

dengan jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA antara 0.05 sampai 0.08 

merupakan ukuran yang dapat diterima. Hasil uji empiris RMSEA cocok 

untuk menguji model konfirmator atau competing model strategy dengan 

jumlah sampel besar. Program Amos akan memberikan Nilai RMSEA 

dengan perintah /rmsea. 

                   Tabel III.3 Indikator Pengujian Goodnes Of Fit 

 

 

                       Sumber ;(Ferdinand,2006:69)  

   Uji Kecocokan Model pada SEM terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Uji Kecocokan Absolut dengan komponennya seperti : 

 Chi square, mengukur seberapa dekat matrik kovarian hasilprediksi 

model dan matrik kovarians sampel data. 

Goodness Of Fit 

Index Cut Of Value 

Chi-Squares Diharapkan Kecil 

Probability ≥ 0,05 

GFI    ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0,90 

TLI ≥ 0,95 

RMSEA ≤ 0,08 

 CMIN/DF  ≤ 2.00 

 CFI  ≥ 0.95 



 Goodness Of Fit Indeks (GFI), menggambarkan tingkatkesesuaian model 

secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang 

diprediksi dibandingkan dengan data yang sebenarnya. 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA),merupakan ukuran 

yang menggambarkan kecenderungan chi-square menolak model dengan 

ukuran sampel yang besar. 

2. Uji Kecocokan Inkremental seperti: 

 Adjusted Goodness Fit of Index (AGFI), merupakanpengembangan dari 

GFI yang telah disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom. 

 Tucker Lewis Index (TLI), merupakan indeks kesesuaianinkremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan baseline model 

 Normed Fit Index (NFI), merupakan ukuran perbandingandengan 

proposed model dan null model. 

 Comparative Fit Index (CFI), merupakan indeks kesesuaianinkremental. 

indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model. 

 Incremental Fit Index (IFI), digunakan untuk mengatasi 

masalahparsimoni dan ukuran sampel, dimana tersebut terkait dengan 

NFI. 

 Relative Fit Index (RFI), merupakan turunan dari NFI dan CFI. 

3. Uji Kecocokan Parsimoni seperti: 

 Parsimonius Goodness of Fit Index (PGFI) dan Parsimonius Normed Fit 

Index (PNFI), digunakan untuk membandingkankecocokan yang lebih 

baik pada model alternatif. 

 Akaike Information Criterion (AIC) dan Consistent Akaike Information 

Criterion (CAIC), merupakan indeks yangmenggambarkan kecocokan 

perbandingan antar model. 

 

3.10.2.4  Uji Hipotesis 

Hipotesis-hipotesis akan diuji dengan melihat hasil analisis tanda dan besaran 

dan signifikan valuenya sesuai dengan yang telah dikemukakan, bila tanda sesuai 

teori dan signifikan < 0,05 dinyatakan terbukti/diterima, sedangkan bila tanda tidak 

sesuai teori dan signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. 



 


