
BAB III

METODOLOGI

3.1 Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey yakni pengamatan dan

penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap

suatu persoalan dan obyek tertentu didaerah kelompok komunitas atau lokasi

tertentu yang akan diteliti (Ruslan, 2004).

3.1.1 Variabel Penelitian

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau

obyek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu

obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Variabel penelitian

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini digunakan dua variabel yaitu

variabel bebas dan variabel terikat.

1. Identifikasi Variabel

a. Variabel Bebas (X)

Menurut Sugiyono (2008:59) variabel bebas adalah variabel

yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah display picture (Xi), broadcast message (X2), private

message (X3),personal message (X4).

b. Variabel Terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2008:59) variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena
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adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

yaitu kepuasan pelanggan (Y).

Gambar 3.1 Model Penelitian

2. Definisi Operasional Variabel

a. Display Picture (Xi)

Display picture adalah salah satu dari fitur dari blackberry

messanger berupa gambaran yang terdapat pada profil kontak

di blackberry messenger. Salah satu dari keunggulan display

picture adalah memberikan gambaran maupun sebagai media

promosi yang menjadi acuan dalam menjadikan indikator bagi

display picture:

1) Kemudahan promosi

2) Memberikan gambaran yang jelas.

b. Broadcast Message (X2)

Broadcast message adalah fitur yang terdapat pada

blackberry messenger untuk melakukan pengiriman pesan ke

beberapa kontak. Beberapa aspek yang menjadi keunggulan

dari broadcast message yaitu:
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1) Informasi promosi pelayanan Petshop.

2) Pengetahuan tentanghewan peliharaan.

c. Private Message (X3)

Private message adalah fitur chatting yang dimiliki

blackberry messenger yang memungkinkan dapat melakukan

hubungan secara personal kepada pengguna lain. Keunggulan

dari private message yaitu:

1) Pemesanan barang dan jasa.

2) Hubungan secara personal.

d. Personal Message (X4)

Personal message adalah Pesan yang menjelaskan

keadaan/status pengguna. Keunggulan dari fitur personal

message ini adalah memberikan penjelasan atau informasi dari

produk yang sedangdijual pada fitur display picture.

e. Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada satu titik,

bergerak dinamis mengikuti tingkat kualitas produk dan

layanannya dengan harapan-harapan yang berkembang di

benak konsumen. Harapan pembeli dipengaruhi oleh

pengalaman pembelian sebelumnya, nasehat teman dan kolega,

serta janji dan informasi pemasar dan pesaingnya. Crosby and

Stephens (1987) mengemukakan konseptual dari kepuasan

konsumen overall terhadap jasa (service) terdiri atas tiga hal

penting, termasuk kepuasan terhadap: (1) contact person; (2)

the core service, and (3) the organization.

De'Chruse Petcenter adalah petcenter dan petshop yang

berlokasi di Rumah toko (Ruko) Puri Loka Blok E No.3A Sei

Panas, Batam. Petcenter ini buka mulai jam 09.00 - 19.00

WIB. De'Chruse Petcenter memliki 8 karyawan dan 1 Dokter

Hewan yang bernama Drh. Fery Firdaus. De'Chruse Pet Center
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menyuguhkan konsep The Better Place For Your Pet dengan

enam layanan yang menjadi indikator kepuasan pelanggan,

yaitu:

1) Penjualan hewan.

2) Dokter hewan.

3) Antar jemput salon hewan.

4) Penitipan hewan.

5) Pengiriman hewan.

6) Penjualan periengkapan dan peralatan hewan.

3.1.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telat dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan(Sugiyono, 2008). Hipotesis dalampenelitian ini adalah:

1. Pengaruh displaypicture terhadap kepuasan pelanggan.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara display picture terhadap

kepuasan pelanggan.

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara display picture

terhadap kepuasan pelanggan.

2. Pengaruh broadcast message terhadap kepuasan pelanggan.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara broadcast message

terhadap kepuasan pelanggan.

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara broadcast message

terhadap kepuasan pelanggan.

3. Pengaruh private message terhadap kepuasan pelanggan.
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Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antara private message terhadap

kepuasan pelanggan.

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara private message

terhadap kepuasan pelanggan.

4. Pengaruh personal message terhadap kepuasan pelanggan.

Hi: Terdapat pengaruh yang signifikan antarapersonal message terhadap

kepuasan pelanggan.

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara personal message

terhadap kepuasan pelanggan.

3.1.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2008:72). Dalam penelitian ini yang menjadi

populasi adalah seluruh pelanggan pengguna Blackberry Messenger yang

menjadi anggota / member di De'chruse Petcenter Batam yang berjumlah

523 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008:73). Dalam penelitian ini sampel

yang diambil adalah pelanggan De'chruse Petcenter Batam yang

menggunakan blackberry messenger. Pengambilan sampel digunakan

rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2008:74):

N
n= —\ (3.2)

N.d2+\
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Dimana :

n = Jumlah sampel

N= Jumlah populasi

d2= Presisi yang ditetapkan

Diketahui jumlah populasi sebesar N= 523 orang dan tingkat

presisi yangditetapkan 10%. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah

sampel (n) sebagai berikut:

- N - 523 = 523 =_523 = 94
N.d2 +1 ~ 523.(0,1)2 +1 ~ 523.(0,01) +1 6,23

Maka, jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 83,94 dibulatkan

menjadi 84 responden.

3.1.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability

sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yangsama bagi setiap unsur (anggota) populasi untukdipilih

menjadi anggota sampel (Sugiyono.2008). Dalam hal ini metode yang digunakan

adalah simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono.2008).

Dalam penelitian ini pengambilan anggota sampel dari populasi pengguna

blackberry messenger sejumlah 523 orang berdasarkan rumus penentuan sampel

didapat sejumlah 84 responden. Pengambilan responden menggunakan simple

random sampling karena dari jumlah anggota sampel dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Populasi dianggap

homogen karena semuanya pengguna blackberry messenger.
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Gambar 3.3 Model Teknik Pengambilan Sampel
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3.1.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden

melalui kuisioner dengan memberikan pertanyaan kepada

responden mengenai pemanfaatan blackberry messenger.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data yang

diperoleh dari studi pustaka dan sumber lain seperti majalah, buku,

jurnal, dan laporan penelitian yang menunjang dalam proses

penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

metode kuantitaif melalui angket / kuisioner. Menurut Ruslan (2004)

pengumpulan data penelitian, dan pada kondisi tertentu pihak peneliti

tidak perlu hadir. Data yang dibutuhkan berupa jawaban responden

(penilaian) atas pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan yaitu

pertanyaan-pertanyaan pemanfaatan blackberry messenger melalui fitur -

fitur display picture, broadcast message, private message, dan personal

message dalam memberikan pelayanan, dan kepuasan dalam pemanfaatan

blackberry messenger tersebut. Setiap subjek dalam penelitian ini

diharapkan mengisi angket tersebut secara lengkap.
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3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aiat

pengukur benar - benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Santoso,

2005:269). Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yang

menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dengan

jumlah sampel uji coba kuisioner sebanyak 30 responden, sampel awal di

ambil sebanyak 30 responden digunakan untuk mencari kecukupan data

jumlah sampel yang dibutuhkan minimal (Sugiyono, 2008). Jumlah

sampel ini kemudian dilakukan sebaran kuesioner dengan dilakukan

penambahan jumlah agar lebih mendapatkan besaran nilai yang dicari

lebih memiliki tingkat kepercayaan dari nilai uji sampel.

Uji sampel maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan

dengan skor total. Apabila nilai rxy > 0,3, maka dapat dinyatakan item

tersebut valid (Sugiyono, 2008:178-179). Selanjutnya kuisioner tersebut

akan digunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat

pengukur dapat menunjukkan dipercaya atau tidak. (Rahayu, 2005:273).

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha, dengan

jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 30 responden sebagai jumlah

sampel yang dibutuhkan minimal untuk mencari kecukupan data. Suatu

instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai raiPha > 0,60

(Sugiyono, 2008:178-179). Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini

dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

3.3 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi

variabel penelitian yang menggambarkan jawaban penelitian dari

responden atas kuisioner yang diberikan.
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2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dalam bentuk angka - angka

hasil perhitungan. Dalam penelitian in alat analisis yang digunakan adalah

regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan bentuk

hubungan (regresi) diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas

yang sering diberi simbul X dan variabel tak bebas dengan simbul Y.

Sehingga regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel tak

bebas Y dengan variabel bebas X atau dapat dinyatakan bahwa regresi

adalah sebagai suatu fungsi Y = f(X). Bentuk regresi tergantung pada

fungsi yang menunjangnya atau tergantung pada persamaannya (Gujarati,

1999).

Y = bO + b]Xi + . . . + bpXp + ei

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan

untuk mengetahui bagaimana variabel display picture, broadcast message,

private message, dan personal message terhadap kepuasan pelanggan.

Adapun model persamaan sebagai berikut (Gujarati, 1999):

Y = b0 + b,X, + b2X2 + b3X3+ b4X4 + ej (3.4)

dimana :

Y = Kepuasan pelanggan

Xi = Display picture

X2 = Broadcast message

X3 = Private message

X4 = Personal Message

b0 = Konstanta

bi-4= Koefisien regresi

ej = Error

3. Ujit

Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel

bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Langkah - iangkah pengujian hipotesis untuk uji t adalah:
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a. Perumusan hipotesis nihil (H0) dan hipotesis alternatif (Ha)

Ho : t hitung < t tabel

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing - masing variabel

bebas (Xi, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y).

Ha : t hitung > t tabel

Ada pengaruh yang signifikan dari masing - masing variabel bebas

(X|, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y).

b. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf

derajat kebebasan.

1) Taraf signifikansi = 10% (0,1).

2) Derajat kebebasan = n-k

4. UjiF

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas

yaitu terhadap variabel terikatnya yaitu secara serempak. Variabel bebas

pada penelitian ini adalah display picture, broadcast message, private

message, dan personal message terhadap kepuasan pelanggan sebagai

variabel terikat. Hipotesis yang diajukan, yaitu:

a. H0 : f hitung < f tabel berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari

seluruh variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel

terikat.

b. Ha : f hitung > f tabel berarti ada pengaruh yang signifikan dari seluruh

variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel terikat.

3.4 Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Kuesioner ini berisi

pertanyaan - pertanyaan yang akan dijawab dan akan dinilai berdasarkan skala

pengukuran oleh responden. Skala ukur yang digunakan dalam analisis ini adalah

skala likert, di mana skala ini mcngukur tingkat kesetujuan atau ketidak-setujuan
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responden terhadap pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu objek.

Kategori skala terdiri dari "SS" (Sangat Setuju) diberi nilai 5, "S" (Setuju) diberi

nilai 4, "KS" (Kurang Setuju) diberi nilai 3, "TS" (Tidak Setuju) diberi nilai 2,

dan "STS" (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1. Adapun kisi - kisi kuesioner dapat

dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1 Kisi - kisi kuisioner

Variabel Indikator No Soal Skala

Pengukuran

Display picture
Kemudahan promosi 1

Skala LikertMemberikan gambaran
yangjelas

2

Broadcast

message

Kemudahan mendapat
informasi pelayanan

3

Skala Likert
Pengetahuan tentang
hewan

4

Private message
Pemesanan produk dan
jasa secara personal

5

Skala Likert

Konsultasi dokter hewan 6

Personal message
Penjelasan dari promosi
dan layanan melalui
gambaran

7 Skala Likert

Kepuasan
pelanggan

Penjualan dan
pembelian hewan

8,9

Skala Likert

Dokter hewan 10

Antar jemput salon
hewan

11,12

Penitipan hewan 13,14

Pengiriman hewan 15,16

Penjualan periengkapan
dan peralatan hewan

17

Berdasarkan tabel 3.1, pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Display Picture (Xi)

1. Fitur display picture memudahkan pelanggan dalam mengetahui

promosi yang diberikan pihak petshop.
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2. Display picture dapat memberikan gambaran kepada pelanggan dalam

mcmperkenalkan produk petshop.

b. Broadcast Message (X2)

3. Broadcast message memudahkan pelanggan dalam mendapatkan

informasi pelayanan dalam melakukan penitipan hewan dari petshop.

4. Fitur broadcast message bermanfaat dalam berbagi pengetahuan yang

berhubungan dengan hewan peliharaan.

c. Private Message (X3)

5. Fitur blackberry messenger seperti private message memudahkan

pelanggan dalam melakukan pemesanan produk, jasa (antar jemput

salon hewan, penitipan hewan, pengiriman hewan) di petshop.

6. Private message memudahkan pelanggan dalam melakukan konsultasi

permasalahan hewan peliharaan dengan Dokter hewan di Petshop.

d. Personal Message

7. Fitur personal message memudahkan pelanggan dalam mengetahui

informasi tentang produk yang sedang dipasarkan.

e. Kepuasan pelanggan

8. Saya merasa puas dengan promosi layanan penjualan dan pembelian

hewan peliharaan yang diberikan pihak petshop melalui fitur

blackberry messenger display picture.

9. Saya merasa puas ketika melakukan penjualan atau pembelian hewan

peliharaan melalui fitur blackberry messenger private message dapat

dilakukan tepat waktu.

10. Saya merasa puas menggunakan fitur private message yang diberikan

pihak Petshop dalam melakukan konsultasi dengan Dokter hewan.



30

11. Saya merasa puas dengan promosi layanan jasa antar jemput hewan
peliharaan yang diberikan pihak petshop melalui fitur blackberry

messengerpersonal message.

12. Saya merasa puas ketika menggunakan jasa antar jemput salon hewan
melalui fitur blackberry messenger seperti private message dapat

dilakukan tepat waktu.

13. Saya merasa puas dengan promosi layanan jasa penitipan hewan
peliharaan yang diberikan pihak Petshop melalui fitur blackberry

messenger broadcast message.

14. Saya percaya dan puas atas layanan jasa penitipan hewan yang
diberikan pihak Petshop melalui fitur Blackberry messenger private

message karena dapat mengawasi hewan peliharaan yang saya titipkan.

15. Saya merasa puas dengan layanan jasa pengiriman hewan yang

diberikan pihak petshop melalui fitur blackberry messenger private

message.

16. Saya merasa puas ketika mendapat promosi periengkapan dan
peralatan hewan melalui fitur blackberry messenger personal message.

17. Saya merasa puas ketika melakukan pembelian periengkapan dan
peralatan hewan melalui fitur blackberry messenger private message.


