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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengaruh customer 

value Saung Angklung Udjo terhadap kepuasan. Adapun yang menjadi objek 

penelitian sebagai variabel bebas (x) adalah customer value. Sedangkan untuk 

variabel terikat (y) adalah kepuasan. Responden dalam penelitian ini adalah 

wisatawan nusantara individu yang berkunjung ke Saung Angklung Udjo. 

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu tertentu, maka metode yang 

digunakan adalah cross section method. Menurut Husein Umar (2004:43),  cross 

section method  adalah metode penelitian dengan cara mempelajari objek, dalam 

kurun waktu tertentu tidak berkesinambungan dalam jangka waktu panjang. Pada 

penelitian dengan menggunakan metode ini, informasi dari sebagian populasi 

dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.  

 

3.2  Metode Penelitian  

3.2.1  Jenis dan Metode yang Digunakan 

Metode pada penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan memecahkan suatu masalah. 

Berdasarkan tujuan penelitian dan variabel-variabel yang diteliti maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif.  
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.  

Sedangkan jenis penelitian verifikatif menguji kebenaran suatu hipotesis 

yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini akan 

diuji mengenai kebenaran hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan, dalam 

hal ini dilakukan melalui survey terhadap pengunjung nusantara individual yang 

berkunjung ke daya tarik wisata Saung Angklung Udjo untuk mengetahui 

pengaruh customer value dalam menentukan kepuasan berkunjung ke Saung 

Angklung Udjo. 

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif tersebut maka 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey explanatory. 

Menurut Masri Singarimbun dan Soffyan Effendi (2009:34) mengemukakan 

bahwa: 

Metode survey explanatory merupakan penelitian survey yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Penelitian 

ini menggunakan sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data pokok atau utama. 

Menurut Sugiyono (2011:6) mengemukakan bahwa: 

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti menggunakan perlakuan 

dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya. 

Penelitian dengan menggunakan metode ini yaitu informasi dari sebagian 

populasi dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empiris dengan tujuan 

untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang 

diteliti. 
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3.2.2  Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan objek penelitian yang dikemukaan di atas dapat diketahui 

bahwa variabel yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel customer value  disebut sebagai variabel bebas (x)  

2. Variabel kepuasan disebut sebagai variabel terikat (y). 

Penjabaran operasionalisasi dari variabel-variabel yang diteliti dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 

TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 
VARIABEL/ 

SUB 

VARIABLE 

KONSEP INDIKATOR UKURAN SKALA NO ITEM 

Customer 

Value 

 (X) 

Nilai pelanggan adalah perbedaan antara evaluasi calon pelanggan mengenai manfaat dan biaya dari 

sebuah penawaran dan alternatif yang dirasakan. (Kotler dan Keller, 2012:125) 

 

 Total Customer Benefit 

(manfaat total yang 

dirasakan pelanggan) 

adalah nilai moneter 

yang dirasakan dari 

rangkaian manfaat 

ekonomi, fungsional & 

psikologis yang 

diharapkan dari 

penawaran pada pasar 

tertentu berdasarkan 

produk, pelayanan, 

personel dan citra. 

 Product benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat kualitas 

manfaat 

pertunjukan yang 

ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 

 

 

 

 

 Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Sri Martina Intan Permatasari Hassan, 2013 
Pengaruh Customer Value Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Saung Angklung Udjo 
(Survei terhadap Wisatawan Nusantara Individu di Saung Angklung Udjo) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

LANJUTAN TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 
 Total Customer Cost 

(biaya total pelanggan). 

Kumpulan pengorbanan 

yang diperkirakan 

pelanggan dalam 

mengevaluasi, 

memperoleh dan 

menggunakan produk 

atau jasa tersebut 

dengan sejumlah biaya 

yang dikeluarkan 

termasuk uang, waktu, 

energi, dan biaya 

psikologis. 

 

  Tingkat 

kemenarikan 

pertunjukan yang 

ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

 

1.2 

 

 

 Service benefit 

 

 

 

 

 

 Tingkat kesesuaian 

pelayanan yang 

diberikan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat kecepataan 

pelayanan yang 

diberikan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

 

1.4 

 

 

 Personnel 

benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat 

kemenarikan 

penampilan 

karyawan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat 

pengetahuan  

karyawan 

mengenai produk 

pertunjukan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan  

 Ordinal 1.6 

 



63 
 

Sri Martina Intan Permatasari Hassan, 2013 
Pengaruh Customer Value Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Saung Angklung Udjo 
(Survei terhadap Wisatawan Nusantara Individu di Saung Angklung Udjo) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

   Image benefit  Tingkat 

pemenuhan janji 

SAU untuk 

memberikan 

hiburan yang 

berkualitas 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

1.7 

 

 

 Tingkat kesesuaian 

citra Saung 

Angklung Udjo 

sebagai objek 

wisata budaya 

dengan 

pertunjukan yang 

ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 1.8 

Kepuasan 

(Y) 

Kepuasan adalah pemenuhan respon konsumen. Hal itu merupakan penilaian mengenai fitur produk 

atau jasa, atau mengenai produk atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat menyenangkan mengenai 

pemenuhan konsumsi terkait. (Zeithaml, Bitner dan Gremler, 2013:80) 

   Product benefit 

 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap kualitas 

manfaat 

pertunjukan yang 

ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 2.1 

 Tingkat kepuasan 

terhadap 

kemenarikan 

pertunjukan yang 

ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 2.2 
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LANJUTAN TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 
VARIABEL/ 

SUB 

VARIABLE 

KONSEP INDIKATOR UKURAN SKALA NO ITEM 

 

 

 Service benefit 

 

 

 

 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap pelayanan 

yang diberikan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

2.3 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap 

kecepataan 

pelayanan yang 

diberikan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 2.4 

 Personnel benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap 

kemenarikan 

penampilan 

karyawan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

 

 

 

2.5 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap pengeta- 

huan karyawan 

mengenai produk 

pertunjukan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 2.6 
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LANJUTAN TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 
 

 

 Image benefit  Tingkat kepuasan 

terhadap 

pemenuhan janji 

SAU untuk 

memberikan 

hiburan yang 

berkualitas 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 

 

2.7 

 

 Tingkat kepuasan 

terhadap 

kesesuaian citra 

Saung Angklung 

Udjo sebagai objek 

wisata budaya 

dengan pertunjukan 

yang ditampilkan 

dibandingkan 

dengan 

pengorbanan yang 

dikeluarkan 

 Ordinal 2.8 

 

 

3.2.3  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2006:60), “Data primer mengacu 

pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan 

dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.” 

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung 

kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Saung Angklung Udjo.  

Sekaran (2006:60) mengemukakan pengertian data sekunder sebagai 

berikut: “Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 
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yang telah ada”. Sedangkan Menurut Jonathan Sarwono (2005:42) data sekunder 

merupakan data yang sudah ada, sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-

tujuan yang tidak mendesak. 

Menurut Jonathan Sarwono (2005:37) secara garis besar data sekunder 

dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Yang termasuk data internal 

adalah data yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan data eksternal berupa 

data yang dipublikasikan secara umum dan yang diperdagangkan.  

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil penelitian dari 

pihak lain, diantaranya data perusahaan, situs web, jurnal ilmiah, artikel, surat 

kabar dan majalah, serta sumber lainnya yang relevan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

selanjutnya dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Sumber Data Jenis data 

1 Rekapitulasi wisatawan 

nusantara tahun 2004 - 2012 

BPS Data sekunder 

2 Pertumbuhan kunjungan 

wisatawan ke objek wisata 

di provinsi Jawa Barat tahun 

2006-2012 

Disbudpar Jawa Barat Data sekunder 

3 Data kunjungan wisatawan yang 

datang ke kota Bandung 

BPS Kota Bandung Data sekunder 

4 Fasilitas Saung Angklung Udjo Corporate Secretary 

Saung Angklung Udjo 

Data sekunder 

5 Data kunjungan wisatawan ke 

Saung Angklung Udjo 

Corporate Secretary 

Saung Angklung Udjo 

Data sekunder 
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LANJUTAN TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Sumber Data Jenis data 

6 Tanggapan wisatawan terhadap 

strategi customer value yang 

dilaksanakan di Saung 

Angklung Udjo 

Wisatawan nusantara 

individu yang berkunjung ke 

Saung Angklung Udjo 

Data primer 

7 Tanggapan wisatawan terhadap 

kepuasan setelah berkunjung ke 

Saung Angklung Udjo 

Wisatawan nusantara 

individu yang berkunjung ke 

Saung Angklung Udjo 

Data primer 

 

3.2.4  Populasi, Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Pelaksanaan suatu penelitian membutuhkan populasi sebagai sumber data 

juga tidak terlepas dari objek penelitian yang akan diteliti, karena melalui objek 

penelitian tersebut akan diperoleh variabel-variabel yang merupakan 

permasalahan dalam penelitian dan diperoleh suatu pemecahan masalah yang akan 

menunjang keberhasilan penelitian. 

Ada beberapa pengertian tentang populasi menurut beberapa para ahli 

yaitu: 

1) Asep Hermawan (2006:143), populasi berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian 

peneliti untuk diteliti. Jadi populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit 

elementer atau unit penelitian, atau analisis yang memiliki karakteristik 

tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

2) Sugiyono (2011:61) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sasaran populasi adalah populasi yang akan menjadi cakupan kesimpulan 

penelitian, jadi apabila dalam sebuah hasil penelitian dikeluarkan kesimpulan, 

maka menurut etika penelitian kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk populasi 

yang telah ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah para wisatawan nusantara individu yang berkunjung ke objek 

wisata Saung Angklung Udjo berdasarkan jumlah wisatawan nusantara Saung 

Angklung Udjo pada tahun 2012.  

Berdasarkan data yang didapat pada Saung Angklung Udjo, jumlah 

keseluruhan wisatawan nusantara yang datang berkunjung ke Saung Angklung 

Udjo pada tahun 2012 sebanyak 176.858. 

 

3.2.4.2  Sampel 

Sugiyono (2011:62) mengemukakan pengertian sampel sebagai berikut 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2009:118) mendefinisikan 

sampel sebagai berikut “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”. Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler (2006:83) mendefinisikan 

“Sampel adalah bagian dari populasi target, yang dipilih secara cermat untuk 

mewakili populasi itu”. Uma Sekaran (2006:122) menyatakan “Sampel adalah 
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sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi”. 

Dalam penelitian tidak mungkin semua populasi diteliti, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka penelitian 

diperkenankan mengambil sebagian objek populasi yang telah ditentukan, dengan 

catatan bagian yang diambil tersebut mewakili bagian yang lain yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2011:62) “Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu”.  

Menurut Husein Umar (2002:59), mengemukakan bahwa untuk 

menghitung besarnya ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

slovin dengan rumus : 

          N 

n =   

       1+Ne
2 

Keterangan : n = Ukuran sampel 

          N = Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan 

      pengambilan  sampel yang masih dapat ditolelir (e = 0,1). 

Perhitungan Rumus Slovin 

n = Sampel 

N = 176.858 
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e = (0,1) 

n =          N 

          1+ Ne2 

n =       176.858 

     1+ 176.858 x 0,01 

n =      176.858 

          1769,58 

n =  99,94 dibulatkan menjadi 100 

Berdasarkan perhitungan di atas, ukuran sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 100. 

 

3.2.4.3 Teknik Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:62) teknik sampling adalah “merupakan teknik 

pengambilan sampel”. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan.  

Everit dan Skrondal (2010: 389) mengungkapkan bahwa “Sampling is the 

process of selecting some part of population to observe so as to estimate 

something of interest about the whole population”.  

Pada dasarnya ada dua tipologi dari teknik pengambilan sampel yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling (Ulber Silalahi, 2009:257). 

Dalam penelitian ini, tehnik sampling yang cocok digunakan yaitu probability 

sampling. Menurut Sugiyono (2011:62), probability sampling adalah tehnik 
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pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Systematic random sampling merupakan tehnik sampling probablity 

sampling yang akan digunakan, karena populasinya dianggap homogen dan dapat 

digunakan tanpa pengetahuan mengenai bingkai sampling. Menurut Zulganef 

(2008:142) sampel sistematik adalah metode penarikan sampel yang menarik 

setiap elemen ke-n dalam populasi yang dimulai memilih unsur secara random 

antara unsur no.1 dan n. Systematic random sampling adalah tehnik sampling jika 

peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat 

pengambil data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat 

digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi yang 

bisa dijadikan sampel adalah yang “keberapa”. 

 

3.2.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data lapangan, maka diperlukan proses pengumpulan 

data. Tanpa proses pengumpulan data, maka data lapangan yang diperlukan untuk 

analisis data penelitian, tidak akan diperoleh secara valid. Untuk mendapatkan 

data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Sebagai teknik komunikasi langsung dengan pihak objek wisata Saung 

Angklung Udjo. Wawancara ini dilakukan kepada pihak Corporate 
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Secretary dan Marketing Saung Angklung Udjo untuk memperoleh data 

mengenai profil perusahaan, dan program pemasaran. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu objek wisata Saung Angklung 

Udjo, khususnya mengenai program pemasaran yang sedang dilakukan. 

3. Kuesioner/angket 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat 

daftar pertanyaan tertulis. Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan 

mengenai karakteristik responden, pengalaman responden pada objek 

wisata, pelaksanaan program pemasaran dan karakteristik customer value 

yang terbentuk. Kuesioner ditujukan kepada wisatawan Saung Angklung 

Udjo yang datang. Kuesioner yang digunakan dan disebarkan pada 

responden merupakan angket yang disusun dengan memberikan alternatif 

jawaban yang disediakan oleh peneliti. Dengan menggunakan angket 

tertutup sebagai teknik pengumpulan data akan mempermudah peneliti 

dalam melakukan analisis data dari seluruh angket sehingga dapat 

menghemat waktu. 

4. Studi literatur 

Suatu ciri kegiatan ilmiah adalah bahwa penelitian tersebut harus 

dilakukan secara sistematik, artinya dilakukan menurut sistem ilmu 

pengetahuan yang berkaitan. Karena itu, untuk dapat memberikan 

sumbangan teoritis pada suatu disiplin ilmu secara sistematik. 
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Pengetahuan ini hanya didapat dari studi literatur. Studi literatur 

merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan dengan 

teori-teori yang memiliki kaitan dengan masalah dan variabel yang 

diteliti yang terdiri dari customer value dan kepuasan terhadap objek 

wisata. Studi literatur tersebut berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi 

maupun tesis. 

 

3.2.6  Validitas dan Reliabilitas 

3.2.6.1  Pengujian Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Pearson mengemukakan rumus 

korelasi Product Moment yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari suatu 

instrumen. 

r = 
 

     2222 



NN

N
     

(Suharsimi Arikunto, 2008:274) 

Keterangan : 

r = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 
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Y = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2 

= Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y
2
 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

n = Banyaknya responden 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan menggunakan 

Tabel 3.6 berikut: 

TABEL 3.3 

KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak Rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 Sangat Rendah 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2009:164) 

Jika rhitung ≥ rtabel maka data tersebut valid. Berdasarkan hasil pengolahan 

data menggunakan software komputer SPSS 16 menunjukan item-item dalam 

pertanyaan valid karena         lebih besar dibandingkan dengan        yang 

bernilai 0,306.  

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMENT PENELITIAN 

No Item Pernyataan/Pertanyaan r hitung r table Keterangan 

CUSTOMER VALUE 

1. 

Tingkat kualitas manfaat pertunjukan 

yang ditampilkan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,671 0,306 Valid 
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2. 

Tingkat kemenarikan pertunjukan 

yang ditampilkan dibandingkan 

dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan 

0,566 0,306 Valid 

3 

Tingkat kesesuaian pelayanan yang 

diberikan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 
0,651 0,306 Valid 

4 

Tingkat kecepataan pelayanan yang 

diberikan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 
0,659 0,306 Valid 

5 

Tingkat kemenarikan penampilan 

karyawan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 
0,471 0,306 Valid 

6 

Tingkat pengetahuan  karyawan 

mengenai produk pertunjukan 

dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan 

0,357 0,306 Valid 

7 

Tingkat pemenuhan janji SAU 

untuk memberikan hiburan yang 

berkualitas dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,585 0,306 Valid 

8 

Tingkat kesesuaian citra Saung 

Angklung Udjo sebagai objek 

wisata budaya dengan pertunjukan 

yang ditampilkan dibandingkan 

dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan 

0,612 0,306 Valid 

KEPUASAN 

1 

Tingkat kepuasan terhadap kualitas 

manfaat pertunjukan yang 

ditampilkan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,574 0,306 Valid 

2 

Tingkat kepuasan terhadap 

kemenarikan pertunjukan yang 

ditampilkan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,505 0,306 Valid 
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LANJUTAN TABEL 3.3 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMENT PENELITIAN 

3 

Tingkat kepuasan terhadap 

pelayanan yang diberikan 

dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan 

0,445 0,306 Valid 

4 

Tingkat kepuasan terhadap 

kecepataan pelayanan yang 

diberikan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,721 0,306 Valid 

5 

Tingkat kepuasan terhadap 

kemenarikan penampilan karyawan 

dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan 

0,514 0,306 Valid 

6 

Tingkat kepuasan terhadap pengeta- 

huan karyawan mengenai produk 

pertunjukan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,507 0,306 Valid 

7 

Tingkat kepuasan terhadap 

pemenuhan janji SAU untuk 

memberikan hiburan yang 

berkualitas dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,630 0,306 Valid 

8 

Tingkat kepuasan terhadap 

kesesuaian citra Saung Angklung 

Udjo sebagai objek wisata budaya 

dengan pertunjukan yang 

ditampilkan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan 

0,636 0,306 Valid 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas mengenai pengukuran validitas 

untuk variabel customer value menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dalam 

kuesioner, karena skor         lebih besar jika dibandingkan dengan        yang 

bernilai 0,306. Pengukuran validitas menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,671 

pada item 1 untuk pernyataan tingkat kualitas manfaat pertunjukan yang 
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ditampilkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan dan nilai 

terendah sebesar 0,357 pada item 6 untuk pernyataan tingkat pengetahuan  

karyawan mengenai produk pertunjukan dibandingkan dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan. 

Pengukuran validitas pada variabel kepuasan mendapat nilai tertinggi 

pada item 4 sebesar 0,721 dengan pernyataan tingkat kepuasan terhadap 

kecepataan pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan. Dan untuk nilai terendah 0,445 pada item 3 dengan pernyataan 

tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan. Dan pada item 5 dengan pernyataan tingkat 

kepuasan terhadap kemenarikan penampilan karyawan dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan. 

 

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas berarti sejauh mana pengukuran dengan alat ukur tersebut 

dapat mengukur atribut yang sebenarnya/dapat dipercaya. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2009:145): 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjukkan tingkat keterandaian tertentu. 

Dalam penelitian ini akan digunakan pengujian reliabilitas instrumen 

dengan menggunakan rumus Cronbach Alpa. Hair, Anderson, Tatham & Black 

(1998:88) mengatakan: 

Koefisien Cronbach’s Alpha merupakan statistik yang paling umum 

digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu 
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instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai 

jika koefisien Croanbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70  

Berikut rumus pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang skor 

antara 1-5 dengan rumus Cronbach  alpha (Husein Umar, 2009:170) yaitu: 

 

r11   =   __k__         1- ∑σb
2
_  

           k – 1                σ1
2 

Keterangan:  

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

σ12 = Varians total 

∑σb2 = Jumlah varian butir 

 Rumus variansnya adalah: 

 N

N

x
x

















2

2

2  

 (Suharsimi Arikunto, 2009:184) 

Keterangan: 

σt
2 

   = Varians 

∑X  = Jumlah skor 

N    = Jumlah responden 
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TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN REALIBILITAS INSTRUMENT PENELITIAN 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 

 

3.2.7  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengelola 

dan menganalisis data tersebut. Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan 

keterangan yang berguna, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini. Dengan demikian, teknik analisis data diarahkan pada 

pengujian hipotesis serta jawaban masalah yang diajukan. 

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis analisis. Yang pertama adalah 

analisis deskriptif khususnya bagi variabel yang bersifat kualitatif. Sedangkan 

yang kedua adalah analisis verifikatif berupa pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat faktor 

penyebab sedangkan analisis verifikatif menitikberatkan pada pengungkapan 

perilaku variabel penelitian. 

 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat faktor penyebab, sedangkan 

analisis kuantitatif menitikberatkan dalam pengungkapan perilaku variabel 

No Variable Cronbach Alpha Keterangan 

1 Customer Value 0,711 Reliabel 

2 Kepuasan 0,702 Reliabel 
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penelitian. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat 

diperoleh generalisasi yang bersifat komperhensif. 

Analisis data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian, yaitu: 

1. Tanggapan wisatawan individu mengenai customer value 

2. Tanggapan wisatawan individu mengenai kepuasan 

 

3.2.7.2  Rancangan Analisis Verifikatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana. Sugiyono (2011:261) menjelaskan bahwa analisis regresi 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

dependen. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data ordinal, baik 

variabel X maupun variabel Y. Oleh karena itu data ordinal dapat memberikan 

informasi mengenai customer value terhadap kepuasan di Saung Angklung Udjo. 

Namun data ordinal yang terkumpul akan ditransformasikan terlebih dahulu ke 

dalam data interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI). 

Langkah-langkah untuk melakukan transformasi data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban berdasarkan hasil 

jawaban responden pada setiap pertanyaan. 
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b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

perhitungan proporsi (ρ) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi dengan jumlah responden. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut dilakukan perhitungan proporsi kumulatif 

untuk setiap pilihan jawaban pertanyaan. 

d. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pilihan jawaban 

pernyataan. 

e. Menentukan nilai interval rata-rata (scale value) untuk setiap pilihan 

jawaban melalui persamaan berikut: 

               
   
   owerLimitAreaBelowLpperLimitAreaBelowU

pperLimitDencityAtUowerLimitDencityAtL
ScaleValue




  

f. Menghitung nilai hasil transformasi setiap pilihan jawaban melalui rumus 

persamaan berikut: 

 

Data yang telah terbentuk skala interval kemudian ditentukan pasangan 

data variabel independen dan variabel dependen serta ditentukan persamaan yang 

berlaku untuk pasangan variabel tersebut. 

 

3.2.8 Rancangan Analisis Regresi Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana. Menurut Riduwan dan Akdon (2010:133), regresi linier 

sederhana/peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis 

tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 

Nilai hasil transformasi : score = scale valueminimun + 1 
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informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat 

diperkecil. Adapun untuk pengolahan data dapat dilakukan dengan bantuan 

program SPSS 16 for windows. Selanjutnya dalam analisis regresi sederhana 

selain mengukur pengaruh hubungan antara dua variabel/lebih beserta dimensi 

dari variabel independen, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

independen dan dimensi variabel independen dengan variabel dependen. Variabel 

dependen diasumsikan random, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. 

Sedangkan variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam 

pengambilan sampel yang berulang). 

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisis adalah variabel independen yaitu customer value. Sedangkan variabel 

dependen adalah kepuasan. Berdasarkan data itu peneliti harus menemukan 

persamaan regresi sederhana melalui perhitungan sebagai berikut: 

        

Sumber: Riduwan dan Akdon (2010:133) 

Keterangan: 

Y : Subjek variabel yang diproyeksikan, yaitu kepuasan pengunjung 

X : Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan yaitu 

customer value 

a : Nilai konstanta harga Y jika X=0 

b : Nilai arahan sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y 
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3.2.9  Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel 

tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya 

memiliki satu peubah X yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas Y. 

Penelitian ini menggunakan data interval setelah menggunakan data 

ordinal seperti dijelaskan dalam operasionalisasi variabel sebelumnya, maka 

setelah data penelitian berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan data 

variabel independen dari semua sampel penelitian. 

Hipotesis yang diajukan yaitu customer value (X) berpengaruh terhadap 

kepuasan (Y). Hipotesis tersebut digambarkan sebagi berikut: 

 

 

 

 

GAMBAR 3.1 

STRUKTUR KAUSAL X DAN Y 

Keterangan: 

X : Variabel customer value 

Y : Variabel kepuasan 

ε : Residu (variabel lain di luar variabel X yang berpengaruh) ke arah variabel 

akibat (endogenus) dinyatakan oleh besarnya nilai numeric dari variabel 

eksogenus 

X Y 

ε 
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Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat 

dipercaya antara variabel independen dengan variabel dependen, yang pada 

akhirnya akan diambil suatu kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari 

hipotesis yang telah dirumuskan. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho :   = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara customer value 

terhadap kepuasan wisatawan nusantara individu Saung Angklung 

Udjo. 

Ha :   ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara customer value 

terhadap kepuasan wisatawan nusantara individu Saung Angklung 

Udjo. 

 Statistik Uji yang digunakan adalah: 

  
(     )∑         

 
   

 (  ∑         )
 
   

 

Keterangan: 

n = banyaknya responden 

k = banyaknya variabel bebas 

 


