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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian kali ini dilakukan di hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta. 

Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh kepuasan, kualitas layanan, dan 

nilai pelanggan terhadap kunjugan ulang tamu hotel dan word of mouth. Sedangkan 

subjek penelitian ini adalah konsumen yang menginap hotel kategori bintang 3 di 

Yogyakarta. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tiga variable 

yang terdiri dari variable independen yaitu : kepuasan, kualitas layanan, dan nilai 

pelanggan dari variable independen yaitu kunjungan ulang melalui variable 

moderasi yaitu word of mouth.  

3.2 Populasi Dan Sample 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua tamu yang pernah menginap di hotel kategori bintang 3 di 

Yogyakarta. 

3.2.2 Sample 

Sample dalam penelitian ini adalah semua tamu yang menginap di hotel 

dengan kantegori bintang 3 di Yogyakarta. Teknik sampling menggunakan non 

probabilty sampling dikarenakan jumlah sampel dalam populasi tidak diketahui 

pasti. Metode yang digunakan adalah convinience sampling method. 
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Jumlah sample dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh Ghozali (2005) yakni jumlah sample yang digunakan untuk alat 

analisis struktural equation modeling (SEM) berjumlah 6-10 kali indikator yang 

dipakai. Sehingga jumlah yang dipakai 200 sample. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable 

Agar variable dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan jelas, maka 

perlu pembatasan penelitian dari varible yang diteliti, yaitu:  

3.3.1 Kepuasan 

Menurut Cronin (1992), kepuasan adalah presepsi pelanggan terhadap 

sebuah layanan dibandingkan dengan pelayanan yang diterima. Pengukuran 

kepuasan mengacu pada penelitian Molinari (2008) yakni menggunakan empat 

indikator, yang terdiri dari 

a. Layanan yang diberikan hotel ini memuaskan (X1) 

b. Layanan yang diberikan hotel ini sangat baik (X2) 

c. Pengalaman saya menginap di hotel ini seperti yang saya harapkan (X3) 

d. Sejak saya datang, hotel ini memberikan layanan yang tepat (X4) 

3.3.2 Kualitas Layanan 

Menurut Lovelock (1988) kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan 

(excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Pengukuran kualitas layanan yakni menggunakan 

delapan belas indikator, yang terdiri dari : 

1. Dimensi Tangible, indikatornya yaitu : 

a. Hotel ini memiliki interior kamar yang lengkap, nyaman, bersih dan 

tertata dengan baik (X5) 
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b. Hotel ini memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang, fitness, 

convention dan spa serta outlet food and beverage (X6) 

c. Hotel ini memiliki karyawan berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. 

d. Brosur hotel ini memberikan informasi yang jelas (X7) 

2. Dimensi Realibilty, indikatornya yaitu : 

a. Karyawan hotel memberikan pelayanan yang maksimal (X8) 

b. Kemauan dan kejujuran karyawan hotel dalam melayani pelanggan 

(X9) 

c. Prosedur pengurusan reservasi kamar/event dan transaksi lainnya 

akurat, cepat dan tepat (X10) 

3. Dimensi Responsiveness, indikatornya yaitu : 

a. Karyawan hotel tanggap menjawab pertanyaan pelanggan (X11) 

b. Karyawan hotel menangani masalah atau keluhan yang dialami 

pelanggan secara tepat (X12) 

c. Karyawan hotel memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan 

secara tepat (X13) 

d. Karyawan hotel merespon permintaan pelanggan secara tepat dan cepat 

(X14) 

4. Dimensi Assurance, indikatornya yaitu : 

a. Karyawan hotel mampu meyakinkan pelanggan terhadap keamanan 

hotel (X15) 

b. Hotel Ini mempunyai karyawan yang memiliki kompetensi dan 

professional dalam melayani pelanggan (X16) 
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c. Karyawan hotel memberikan rasa percaya kepada pelanggan untuk 

menangani masalah yang dihadapi pelanggan (X17) 

5. Dimensi Empathy, indikatornya yaitu : 

a. Karyawan hotel mampu menjalin hubungan yang baik dengan 

pelanggan (X18) 

b. Karyawan hotel mampu berkomunikasi dengan baik (X19) 

c. Karyawan hotel mampu melayani pelanggan dengan penuh perhatian 

(X20) 

d. Karyawan hotel memahami kebutuhan pelanggan (X21) 

3.3.3 Nilai Pelanggan 

Zeithaml (1988), mendifinisikan nilai pelanggan sebagai peniliaian 

keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan 

persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Pengukuran 

nilai pelanggan mengacu pada penelitian Molinari (2008) yakni menggunakan 

empat indikator, yang terdiri dari : 

a. Hotel ini memberikan nilai terbaik  (X22) 

b. Hotel ini menetapkan harga yang wajar untuk kualitas layanan yang 

diberikan (X23) 

c. Hotel ini memberikan pelayanan yang lebih baik dengan harga yang 

bersaing (X24) 

d. Hotel ini memberikan kualitas yang lebih baik untuk harga yang saya 

bayarkan (X25) 
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3.3.4 Word of mouth 

Brown et al. (2005) menyatakan bahwa Word Of Mouth merupakan sebuah 

komunikasi informal diantara seorang pembicara yang tidak komersil dengan orang 

yang menerima informasi mengenai sebuah merek, produk perusahaan atau jasa. 

Pengukuran nilai pelanggan mengacu pada penelitian Molinari (2008) yakni 

menggunakan empat indikator, yang terdiri dari : 

a. Hotel kategori bintang 3 sangat direkomendasikan (X26) 

b. Mengatakan hal-hal positif tentang hotel kategori bintang 3 (X27) 

c. Mendorong orang lain menginap di hotel kategori bintang 3 (X28) 

d. Menginap di hotel kategori bintang 3 sebagai patokan (X29) 

3.3.5 Pembelian ulang 

Menurut Kotler dan Keller (2003), minat beli konsumen adalah sebuah 

perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau 

memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Pengukuran nilai 

pelanggan mengacu pada penelitian Molinari (2008) yakni menggunakan empat 

indikator, yang terdiri dari : 

a. Tetap menggunakan hotel kategori bintang 3 untuk menginap di kemudian 

hari (X30) 

b. Hubungan dengan hotel kategori bintang 3 diharapkan bertahan lama 

(X31) 

c. Cenderung tetap menggunakan hotel kategori bintang 3 (X32) 

d. Tetap menggunakan hotel kategori bintang 3 meskipun biaya sedikit 

meningkat (X33) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan 

penelitian langsung dilapangan terhadapt responden yang dituju. Data primer yang 

dikumpulkan melalui hasil penelitian kuisioner oleh responden yang dibuat oleh 

penulis. Kuisioner adalah serangkain daftar pernyataan formal yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari responden. Pertanyaan yang diberikan 

mempunya pilihan jawaban lebih dari satu. Bentuk pertanyaan ini telah disediakan 

alternati jawaban oleh peneliti, sehinggan responden diminta untuk memilih 

alternatif jawaban tersebut. Skala pada bentuk pertanyaan ini menggunakan skala 

Likert 1- 6 yang terbai menjadi: 

1 = Sangat tidak setuju (STS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

3 = agak tidak setuju (ATS) 

4 = Agak Setuju (AS) 

5 = Setuju (S) 

6 = Sangat setuju (SS) 

Kuioner akan diisi sendiri oleh responden, dan diawasi langsung pada saat 

pengisian agar dapat memberikan penjelasan apabila terdapat kesulitan dalam 

pengisian kuisioner. 

Skala yang di berikan genap sehingga tidak menawarkan opsi tengah.  

Klopfer (1980) berpendapat bahwa penyelidik yang menawarkan alternative tengah 

yang mungkin berasumsi bahwa responden benar‐benar mendukung posisi tengah. 

Akibatnya, jika responden dipaksa untuk memilih alternative yang ada, pilihan ini 

akan memberikan kontribusi kesalahan pengukuran sistematis. Sehingga Jumlah 
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opsi genap akan memaksa responden untuk memilih sikap yang jelas terhadap 

pernyataan yang diberikan. 

Kuesioner akan diisi sendiri oleh responden (self-administered 

questionnaire). Peneliti menunggu dan mengawasi responden pada saat pengisian 

kuesioner agar peneliti dapat memberikan penjelasan apabila terdapat responden 

yang merasa kesulitan dalam pengisian kuesioner sehingga data yang didapatkan 

benar. 

3.5 Uji validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (indikator) 

dapat mengukur apa yang ingin diukur (vareabel) (Zikmund dkk, 2006). Sebuah 

indikator dikatakan valid jika mempunyai nilai corrected item total corellation ≥ 

0.30. Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel III.1 berikut ini : 

Tabel III.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Nilai Validitas 

S1 0.336 

S2 0.636 

S3 0.479 

S4 0.348 

Q1 0.572 

Q2 0.461 

Q3 0.639 

Q4 0.580 

Q5 0.367 

Q6 0.396 

Q7 0.679 

Q8 0.399 

Q9 0.655 

Q10 0.685 

Q11 0.306 

Q12 0.616 

Q13 0.433 

Q14 0.401 
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Variabel Nilai Validitas 

Q15 0.906 

Q16 0.973 

Q17 0.973 

Q18 0.754 

V1 0.788 

V2 0.672 

V3 0.844 

V4 0.579 

W1 0.609 

W2 0.768 

W3 0.786 

W4 0.574 

R1 0.673 

R2 0.631 

R3 0.811 

R4 0.503 

 

3.5.2 Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas  dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relative konsisten apabila dilakukan secara berulang (Zikmund dkk, 

2006). Pengukuran sebuah vareabel dikatakan reliabel jika mempunyai nilai 

Cronbach α ≥ 0.60.  

Tabel III.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai Reliabilitas 

Kepuasan Pelanggan 0.664 

Kualitas Layanan 0.952 

Nilai Pelanggan  0.865 

Pembelian Ulang  0.816 

Word Of Mouth 0.843 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasi, yang bertujuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkapkan 

fenomena sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyerderhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode yang dipilih 

untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. Metode analisis dengan menggunakan Analysis of Moment Structure 

(AMOS) akan digunakan untuk menganalisis data yang ada. Analysis of Moment 

Structure (AMOS) digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini karena 

dipandang lebih mampu untuk menguji serangkaian hipotesis yang telah 

dirumuskan secara bersamaan di mana terdapat lebih dari satu variabel terikat yang 

saling berkaitan dan menguji kelayakan suatu model dengan data penelitian. 

Kemampuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara bersamaan ini 

amatlah penting dalam penelitian ini, karena model pada penelitian ini merupakan 

model persamaan struktur yang membutuhkan pengujian secara simultan. 

Diharapkan pula dapat disimpulkan kelayakan model penelitian yang diajukan pada 

penelitian ini. 

Sebagai sebuah model persamaan struktur, AMOS telah sering digunakan 

dalam pemasaran dan penelitian manajemen strategik (Ghozali,2005). Model 

kausal AMOS menunjukkan pengukuran dan masalah yang struktural, dan 

digunakan untuk menganalisis dan menguji model hipotesis. AMOS sangat tepat 

untuk analisis seperti ini, karena kemampuannya untuk : (1) memperkirakan 

koefisien yang tidak diketahui dari persamaan linear struktur, (2) mengakomodasi 

model ang meliputi latent variable, (3) mengakomodasi kesalahan pengukuran pada 
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variable dependen dan independen, (4) mengakomodasi peringatan yang timbal 

balik, simultan dan saling ketergantungan (Ghozali,2005) Penelitian ini 

mengunakan dua macam teknik analisis yaitu : 

a. Analisis faktor konfirmatori (Confirmatory factor analysis) pada SEM yang 

digunakan untuk mengkonfirmasi faktor faktor yang paling dominan dalam 

satu kelompok Variabel. 

b. Regression weight pada SEM yang digunakan untuk meneliti seberapa besar 

variabel-variabel yang diteliti saling berpengaruh.  

Menurut Ghozali (2005), ada tujuh langkah yang harus dilakukan apabila 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) yaitu: 

a. Pengembangan model teoritis 

Dalam langkah pengembangan model teoritis, hal yang harus dilakukan 

adalah melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. SEM 

digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik. 

b. Pengembangan diagram alur (Path diagram) 

Dalam langkah kedua ini model teoritis yang telah dibangun pada tahap 

pertama akan digambarkan dalam sebuah path diagram, yang 

akanmempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin 

diuji. Dalam diagram alur,hubungan antar variabel akan dinyatakan melaui anak 

panah. Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah hubungan kausalitas yang 

langsung antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan garis 

lengkung antar variabel dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan 
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korelasi antara variabel. Variabel yang dibangun dalam diagram alur dapat 

dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: 

 

 Variabel eksogen (exogenenous constructs), yang dikenal juga sebagai 

source variables atau independent variable yang tidak diprediksi oleh 

variabel yang lain dalam model.variabel eksogen adalah variabel yang 

dituju oleh garis dengan satu ujung panah. 

 Variabel endogen (endogenous construct), yang merupakan faktor- faktor 

yang diprediksi oleh satu atau beberapa variabel. variabel endogen dapat 

memprediksi satu atau beberapa variabel endogen lainnya, tetapi variabel 

eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan variabel endogen. 

c. Konversi diagram alur ke dalam persamaan 

Persamaan yang didapat dari diagram alur yang dikonversi terdiri dari: 

 Persamaan struktural (structural equation), yang dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai variabel. Variable endogen 

= variable eksogen + variable endogen + error 

 Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model), di mana 

harus ditentukan variabel yang mengukur variabel dan menentukan 

serangkaian matrik yang menunjukkan korelasi yang dihipotesakan antar 

variabel atau variabel. 

d. Memilih matriks input dan estimasi model 

SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks 

varians / kovarian satau matriks korelasi untuk keseluruhan estimasi yang 

dilakukan. Matriks kovarians digunakan karena SEM memiliki keunggulan 
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dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau 

sampel yang berbeda, yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Ghozali 

menyarankan agar menggunakan matriks varians / kovarians pada saat 

pengujian teori sebab lebih memenuhi asumsi-asumsi metodologi dimana 

standard error yang dilaporkan akan menunjukkan angka yang lebih akurat 

dibandingkan menggunakan matriks korelasi. 

e. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi. 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi 

yang unik. Bila setiap kali estimasi dilakukan muncul problem identifikasi, 

maka sebaiknya model dipertimbangkan ulang dengan mengembangkan lebih 

banyak variabel. 

f. Evaluasi kriteria goodness of fit 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui 

telaah terhadap berbagai kriteria goodness of fit. Berikut ini beberapa indeks 

kesesuaian dan cut – off value untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak. 

 x²-Chi-square statistik, di mana model dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai x² semakin baik model itu 

dan diterima berdasarkan probalitas dengan cut-off value sebesar p > 0,05 

atau p > 0,10 

 RMSEA (The Root Square Error of Approximation), yang menunjukkan 

goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. 
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Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 indeks untuk dapat 

diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model itu 

berdasarkan degress of freedom 

 GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit) Nilai yang 

tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah ‘better fit’. 

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) di mana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau 

lebih besar dari 0,90  

 CMIN/DF adalah The minimum sample Discrepancy Function yang dibagi 

dengan Degree Freedom. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square x² 

dibagi dfnya disebut x² relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 adalah indikasi dari 

acceptable fit antara model dan data. 

 TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 

sebuah model adalah > 0,95 dan nilainya yang mendekati 1 menunjukkan a 

very good fit  

 CFI (Comparative Fit Index) dimana bila mendekati 1 mengindikasi tingkat 

fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI > 0,95. 
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Dengan demikian indeks-indeks yang digunakan untuk menguji 

kelayakan sebuah model adalah seperti dalam Tabel III.3 berikut ini : 

Tabel III.3 kriteria goodness of fit 

Goodness of fit index Cut off value 

x²-Chi-square Diharapkan kecil (sesuai df) 

Significaned Probability ≥ 0,05 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

CMN/DF ≤ 2,00 

TLI ≥ 0,95 

CFI ≥ 0,95 

 

g. Interprestasi dan Modifikasi Model 

Tahap terakhir ini adalah menginterpretasikan model dan modifikasi 

model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang 

dilakukan. Ghozali (2005) memberikan pedoman untuk mempertimbangkan 

perlu tidaknya modifikasi sebuah model dengan melihat jumlah residual yang 

dihasilkan oleh model. Batas keamanan untuk jumlah residual adalah 5 %. Bila 

jumlah residual lebih besar dari 2 % dari semua residual kovarians yang 

dihasilkan oleh model, maka sebuah modifikasi mulai perlu dipertimbangkan. 

Bila ditemukan bahwa nilai residual yang dihasilkan model cukup besar (yaitu 

> 2,58) maka cara lain dalam memodifikasi adalah dengan mempertimbangkan 

untuk menambah sebuah alur baru terhadap model yang diestimasi itu. Nilai 

residual value yang lebih besar atau sama dengan + 2,58 diinterpretasikan 

sebagai signifikan secara statistik pada tingkat 5 %.


