
67 
 

Selly Apriliani Putri, 2016 
Pengaruh Shopping Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai shopping 

experience di Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu 

manajemen pemasaran. Adapun objek penelitian terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel independen, dan variabel dependen. 

Uma Sekaran (2013, hlm. 68), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Silalahi (2012, hlm. 115),variabel adalah suatu konsep 

atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih) nilai. Nilai yang melekat 

dalam variabel tersebut dapat berupa angka dan kategori. 

Menurut Malhotra (2007, hlm. 50) variabel independen adalah variabel 

yang nilainya mempengaruhi nilai-nilai variabel lain. Sedangkan variabel 

dependen merupakan variabel yangtergantung padanilai-nilaivariabel lain.Maka 

dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah shopping experience. Sedangkan 

variabel terikat (Y) sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan 

menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini dilakukan di Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon dengan unit analisis atau responden dari penelitian ini adalah 

pelanggan yang berkunjung ke Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten 

Cirebon. Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan pada 

kurun waktu kurang dari satu tahun, maka metode yang digunakan adalah cross 

sectional method. Menurut Malhotra (2007, hlm. 74) mengemukakan bahwa 

cross sectional method adalah sebuah jenis desain/metode penelitian yang 

melibatkan pengumpulan informasi dari setiap sampel yang diberikan elemen 

populasi hanya sekali. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan variabel-variabel yang diteliti, jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Uma Sekaran (2013, hlm. 100), penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian konklusif yang memiliki tujuanutama untuk menggambarkan 

sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau fungsi.Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk memperoleh gambaran mengenai shopping experience dan gambaran 

mengenai kepuasan pelanggan di Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten 

Cirebon. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 8) penelitian verifikatif adalah 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini akan menguji kebenaran 

hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan, mengenai pengaruh shopping 

experience terhadap kepuasan pelanggan di Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon. 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif 

dan verifikatif maka metode yang digunakan adalah explanatory survey. Menurut 

Malhotra (2010, hlm. 96) menyatakan bahwa: 

Explanatory Survey adalah dilakukan untuk mengeksplorasi situasi 

masalah, yaitu untuk memdapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam 

masalah yang dihadapi manajemen atau para peneliti tersebut. Penjelasan 

penelitian dalam bentuk wawancara mendalam atau kelompok fokus dapat 

memberikan wawasan berharga. 

 

Menurut Silalahi (2012, hlm. 30) penelitian explanatory bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini 

bertitik tolak pada pertanyaan dasar “mengapa”. Orang sering tidak puas hanya 

sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya tetapi juga ingin 

mengetahui mengapa terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu  

peristiwa. 

Berdasarkan penelitian tersebut Dalam penelitian yang menggunakan 

metode ini  informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung di tempat 
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kejadian secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian 

populasi terhadap objek yang sedang diteliti. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam suatu penelitian agar bisa dapat membedakan konsep teoritis 

dengan konsep analitis maka perlu adanya penjabaran melalui operasionalisasi 

variabel. Menurut Ker Linger (dalam Silalahi, 2012 hlm. 119) mengungkapkan 

bahwa: 

Definisi operasional melekat pada suatu konstruk dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur konstruk atau variabel itu. Kemungkinan lainnya, suatu 

definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dala 

mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya.Suatu definisi 

operasional merupakan semacam buku pegangan yang berisi petunjuk 

bagi peneliti.Singkatnya operasionalisasi sebagai batasan atau arti dari 

suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel tersebut. 

 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang akan diteliti yang bersifat 

saling mempengaruhi. Variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas merupakan variabel sebab atau sesuatu yang mengondisikan 

terjadinya perubahan dari variabel lain. Menurut Runyan dan Harber (dalam 

Silalahi, 2012 hlm. 133) ‘independent variabel: a variable that is examinted in 

order to determine its effect on an outcome of interest (the depedent variable).’ 

Sedangkan variabel terikat menurut Sugiyono (2013, hlm. 39) adalah 

“variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”Variabel terikat yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan pada Klaster Wisata Belanja 

Batik Trusmi Kabupaten Cirebon. 

Konsep operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur skor atau nilai dari Variabel Y (Kepuasan Pelanggan)yang terdiri dari 

Perceived value, dan Expected value, dilihat dari segi operasional variabel X 

(ShoppingExperience) yang memiliki sub variabel,Harga (X1),Karakteristik 

destinasi (X2), Merchandising (X3), Keaslian (X4), dan Staff service quality (X5). 

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 3.1 dibawah ini: 



70 
 

Selly Apriliani Putri, 2016 
Pengaruh Shopping Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel/ 

Sub Variabel 

Konsep Variabel/ Sub 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala No item 

Shopping 

Experience 

(X) 

Pengalaman berbelanja adalah kegiatan belanja yang merupakan aktivitas kontemporer rekreasi yang 

didalamnya termasuk melihat, menyentuh, mencari, dan membeli, dimana orang-orang atau 

wisatawan untuk merasa nyaman dan santai serta membantu wisatawan untuk sejenak melupakan 

aktivitas sehari-hari. 

(Darren J. Timothy, 2007, hlm. 88) 

Harga 

(X1) 

Harga dipengaruhi oleh 

faktor perbedaan harga 

antara barang yang dicari 

ditempat asal atau rumah 

dengan di tempat tujuan, 

objek wisata yang 

dikunjunginya murah dan 

tawar menawar harga 

antara pembeli dan penjual 

 

Daya tarik harga 

 

Tingkat daya tarik harga 

yang ditawarkan 

Ordinal 

 

III. A1 

 

Kesesuaian harga 

 

Tingkat kesesuaian harga 

yang ditawarkan produk 

Ordinal 

 
III. A2 

Keragaman harga 

 

Tingkat keragaman harga 

yang ditawarkan 

Ordinal 

 
III. A3 

Karakteristik 

Destinasi 

 (X2) 

Tempat tujuan wisata 

dilihat dari objek wisata 

dari tempat popular dari 

spesifik produk, tempat 

popular bagi berbelanja 

dan tema tempat tujuan 

wisata 

Kenyamanan 

showroom 

Tingkat kenyamanan 

showroom atau toko 
Ordinal 

 

 

III. B1 

Kepopuleran objek 

wisata 

Tingkat kepopuleran 

objek wisata dengan 

batiknya 

Ordinal 

 
III. B2 

 

Kesesuaian jam buka 

showroom 

Tingkat kesesuaian jam 

buka showroom atau 

toko 

Ordinal 

 
III. B3 

Kemudahan 

menjangkau lokasi 

Tingkat kemudahan 

akses menuju kawasan 

wisata 

Ordinal 

 
III. B4 

  

Kemudahaan 

mendapatkan 

fasilitas umum 

Tingkat kemudahaan 

mendapatkan fasilitas 

umum 

Ordinal 

 
III. B5 

Merchandisin

g (X3) 

Merchandising yang dicari 

wisatawan dilihat dari 

barang yang dicari seperti 

souvenir atau kerajinan dan 

bebas pajak 

Keberagaman 

produk 

Tingkat keberagaman 

jenis produk batik 
Ordinal 

 

 

III. C1 

Keberagaman 

souvenir  

Tingkat keberagaman 

souvenir atau kerajinan 

Ordinal 

 

III. C2 
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Variabel/ 

Sub Variabel 

Konsep Variabel/ Sub 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala No item 

tangan yang diberikan 

Kemenarikan 

souvenir  

Tingkat kemenarikan 

souvenir atau kerajinan 

tangan yang diberikan 

Ordinal 

 
III. C3 

Kemenarikan 

motif batik  

Tingkat keberagaman 

motif batik Trusmi 
Ordinal 

 
III. C4 

 

Keaslian 

(X4) 

 

Keaslian barang yang 

dicari dilihat wisatawan 

dari produk yang unik, 

budaya dan integritas 

historis, estetika keaslian, 

pengerjaan, nilai keaslian, 

pengalaman wisata 

belanja, fungsi dan 

penggunaan souvenir dan 

jaminan keaslian 

 

 

Produk 

Uniqueness 

Tingkat keunikan motif 

batik Trusmi 
Ordinal 

 
III. C5 

Tingkat keunikan 

souvenir 
Ordinal 

 
III. D1 

Aesthetics 

Tingkat daya tarik 

visual batik/souvenir 
Ordinal 

 
III. D2 

Workmanship 

Tingkat kualitas batik 

Trusmi 
Ordinal 

 
III. D3 

Tingkat kualitas 

souvenir 
Ordinal 

 
III. D4 

Staff Service 

Quality 

(X5) 

Pelayanan karyawan yang 

berkualitas merupakan 

salah satu faktor yang 

mempengaruhi shopping 

experience. Staff service 

quality ini dilihat 

wisatawan dari 

ketanggapan karyawan, 

sikap karyawan, 

keramahan karyawan dan 

pengetahuan karyawan 

mengenai produk yang 

ditawarkan 

Pengetahuan 

karyawan 

Tingkat pengetahuan 

karyawan terhadap 

produk 

Ordinal 

 
III. E1 

Kemampuan 

karyawan 

berbahasa 

Tingkat kemampuan 

karyawan dalam 

berbahasa 

Ordinal 

 
III. E2 

Kesopanan sikap 

Tingkat kesopanan 

sikap yang 

diperlihatkan karyawan 

Ordinal 

 
III. E3 

Tingkat keramahan 

karyawan 
Ordinal 

 
III. E4 

Tingkat daya tanggap 

karyawan 
Ordinal 

 
III. E5 

Kepuasan 

Pelanggan 

 (Y) 

Menurut Kotler dan Keller (2016, hlm. 153) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan produk atau jasa yang diharapkan 

dengan kinerja pelayanan (atau hasil) yang dirasakan. Jika kinerja atau pengalaman jatuh tidak sesuai 

dengan harapan, pelanggan merasa tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, maka pelanggan 
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Variabel/ 

Sub Variabel 

Konsep Variabel/ Sub 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala No item 

akan merasa puas. Sedangkan jika kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat puas atau 

senang. 

 

 
 
 
 
Perbandingan antara 

kenyataan (perceived) dan 

harapan (expected)atas 

harga 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas daya 

tarik harga  

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

daya tarik harga 

Ordinal 

 
IV. A1 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kesesuaian harga 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kesesuaian harga 

Ordinal 

 
IV. A2 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

keragaman harga 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

keragaman harga 

 

Ordinal 

 

IV. A3 

 

Perbandingan antara 

kenyataan (perceived) dan 

harapan (expected)atas 

karakteristik destinasi 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kepopuleran objek 

wisata 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kepopuleran objek 

wisata 

 

Ordinal 

 

IV. B1 

 

 Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kesesuaian jam buka 

showroom 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kesesuaian jam buka 

showroom 

 

Ordinal 

 

IV. B2 

 

 
Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kemudahan 

menjangkau lokasi 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kemudahan 

menjangkau lokasi 

 

Ordinal 

 

IV. B3 
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Variabel/ 

Sub Variabel 

Konsep Variabel/ Sub 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala No item 

 

Perbandingan antara 

kenyataan (perceived) dan 

harapan (expected)atas 

merchandising 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

keberagaman produk 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

keberagaman produk 

 

Ordinal 

 

IV. C1 

 

 
Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

keberagaman 

souvenir 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

keberagaman souvenir 

 

Ordinal 

 

IV. C2 

 

 
Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kemenarikan 

souvenir 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kemenarikan souvenir 

 

Ordinal 

 

IV. C3 

 

 Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kemenarikan motif 

batik 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kemenarikan motif 

batik 

 

Ordinal 

 

IV. C4 

 

Perbandingan antara 

kenyataan (perceived) dan 

harapan (expected)atas 

keaslian 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas produk 

uniqness 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

produk uniqness 

 

Ordinal 

 

IV. D1 

 

 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

aesthetics 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

aesthetics 

 

Ordinal 

 

IV. D2 
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Variabel/ 

Sub Variabel 

Konsep Variabel/ Sub 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala No item 

 

 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

workmanship 

TingkatPerbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

workmanship 

 

Ordinal 

 

IV. D3 

 

Perbandingan antara 

kenyataan (perceived) dan 

harapan (expected)atas 

staff service quality 

Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

pengetahuan 

karyawan 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

pengetahuan karyawan 

 

Ordinal 

 

IV. D1 

 

 
Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kemampuan 

karyawan berbahasa 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kemampuan karyawan 

berbahasa 

 

Ordinal 

 

IV. D2 

 

 
Perbandingan antara 

kenyataan 

(perceived) dan 

harapan 

(expected)atas 

kesopanan sikap 

Tingkat Perbandingan 

antara kenyataan 

(perceived) dan 

harapan (expected)atas 

kesopanan sikap 

 

Ordinal 

 

IV. D3 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sesuatu yang harus dikumpulkan lebih dulu oleh peneliti 

sebelum mengolahnya menjadi informasi. Menurut Silalahi (2012, hlm. 280) 

“Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang 

mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu.” Sumber 

data merupakan gejala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data.Berdasarkan sumber data yang ada, maka jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer  

Menurut Malhotra (2014, hlm. 43) data primer adalah data yang dibuat 

oleh peneliti dengan maksud khusus untuk menyelesaikan masalah riset. 

2. Data Sekunder 

Malhotra (2014, hlm. 43) menyatakan bahwa data sekunder merupakan 

data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan dan menyajikannya dalam 

Tabel 3.2 berikut : 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

 

Jenis Data Sumber 

Data Sekunder 
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke 

Kabupaten Cirebon Tahun 2008-2013 
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan 

Pariwisata Kota Cirebon 
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke 

Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Tahun 2008-2013 

Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan 

Pariwisata Kota Cirebon 

Profil Klaster Wisata Belanja Batik 

Trusmi 

Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan 

Pariwisata Kota Cirebon 

Data Primer 

Tanggapan Pelanggan mengenai 

shopping experience di Klaster Wisata 

Belanja Batik Trusmi 

Penyebaran Kuesioner pada 

Pelanggan mengenai shopping 

experience di Klaster Wisata 

Belanja Batik Trusmi 

Tanggapan Pelanggan mengenai 

kepuasan pelanggan di Klaster Wisata 

Belanja Batik Trusmi 

Penyebaran Kuesioner pada 

Pelanggan mengenai kepuasan 

pelanggan di Klaster Wisata Belanja 

Batik Trusmi 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2016 

3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sample 

3.2.4.1 Populasi 

Dalam mengumpulkan dan menganalisa suatu data, menentukan populasi 

merupakan langkah yang penting.Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga 

benda-benda alam lainnya.Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subjek itu, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 
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dimiliki subjek atau objek itu sendiri. Menurut Malhotra (2014, hlm. 366), 

populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian karakteristik 

serupa, yang mencakup semesta untuk kepentingan riset pemasaran.  

Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas mengenai 

populasi yang menjadi sasaran penelitiannya.Berdasarkan pengertian populasi 

tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang 

merasa puas, dan anggota populasinya adalah wisatawan yang berkunjung di 

Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon. 

TABEL 3.3 

POPULASI PENELITIAN 

 

Tahun Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan 

Presentase yang 

melakukan 

kegiatan wisata 

belanja 

Jumlah wisatawan yang 

melakukan kegiatan 

wisata belanja  

(populasi sasaran) 

2015 488.054 47% 229.385 

Sumber: Disporabudpar Kota Cirebon, diolah kembali oleh penulis 2016 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan yang 

melakukan kegiatan wisata belanja pada tahun 2015 yaitu sebanyak 229.385 

wisatawan.(Sumber: Sumber: Disporabudpar Kota Cirebon) 

3.2.4.2 Sampel 

 Untuk pengambilan sampel dari populasi agar diperoleh sampel 

yang representatif dan mewakili, maka diupayakan setiap subyek dalam populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Menurut Uma Sekaran 

(2013, hlm. 241) sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, tapi tidak semua, 

elemen populasi dari sampel. Simpulannya adalah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, yaitu sebagian responden 

Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon.  

Dalam menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan perlu 

dilakukan pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah. Slovin (Husein Umar, 

2010, hlm. 146),mengemukakan pengukuran tersebut yaitu dengan rumus: 
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Keterangan:  n = Ukuran sampel 

  N= Ukuran populasi 

  e= Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan 

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

Berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

  
 

     
 

  
      

         (   ) 
 

               dibulatkan menjadi 100 

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah100 orang responden. 

3.2.4.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampling untuk 

menentukan sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Uma 

Sekaran (2013, hlm. 244) sampling adalah proses pemilihan jumlah elemen yang 

tepat dari populasi, sehingga sampel penelitian dan pemahaman tentang sifat atau 

karakteristik memungkinkan bagi kita untuk menggeneralisasi sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm.  92-97), Teknik sampling merupakan 

teknik pengambila sampel untuk menentukan sampel mana yang akan digunkan 

dalam penelitian. Ada dua jenis utama dari desain sampel, yaitu  probability dan 

non-probability sampling. Dalam probability sampling elemen dalam populasi 

memiliki kesempatan nol atau probabilitas untuk terpilih sebagai subjek sampel. 
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Teknik sampling ini meliputi simple random sampling, stratified random 

sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Sedangkan Non-probability 

sampling adalah dimana elemen telah ditentukan kesempatan untuk terpilih 

sebagai subjek. Teknik sampling ini meliputi systematic sampling, quota 

sampling, incidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, snowball 

sampling. 

Teknik penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random 

sampling dan purposive sampling. Proportionate stratified random sampling 

digunakan ketika membutukan perbedaan informasi mengenai strata dalam 

populasi, yang mana dapat diketahui untuk membedakan parameternya (Uma 

Sekaran, 2013, hlm. 256) hal tersebut didukung ole Sugiyono (2011, hlm. 82) 

yang menyatakan bahwa “Proportionate Stratified Random Sampling digunakan 

bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata 

secara proporsional”. Sedangkan menurut Sugiyono (2013, hlm. 218-219) 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

sosial yang diteliti. Sesuai dengan sampel yang telah dipertimbangkan, maka 

responden untuk penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan responden 

nonprobability yang sudah berkunjung ke Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mengacu pada cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul digunakan 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah: 

1. Studi literatur  

Studi literatur adalah usaha untuk menggunakan informasi yang berhubungan 

dengan teori-teori dan ada kaitannya dengan masalah dan variabel-variabel 

yang diteliti yang terdiri dari shopping experience dan kepuasan pelanggan. 
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2. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data mengenai penyebaran seperangkat daftar 

pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden yang menjadikan anggota 

sampel. 

3. Wawancara atau Interview  

Yaitu digunakan untuk memperoleh data dengan cara berkomunikasi secara 

langsung dengan responden dan pengelola objek penelitian  yang terpilih 

melalui daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman 

wawancara. 

4. Observasi 

Observasi dilakukan dengan meninjau serta melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti yaitu Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon, khususnya mengenai program Shopping Experience  yang 

dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap Kepuasan Pelanggan yang 

berkunjung Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon. 

TABEL 3.4 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

No. Teknik pengumpulan 

data 

Sumber data 

1. Studi literature Shopping Experience dan Kepuasan Pelanggan 

2. Kuesioner Wisatawan yang berkunjung ke Klaster Wisata 

Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon 

3. Wawancara Pengelola Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon 

4. Observasi Aktivitas kegiatan Shopping Experience terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Sumber :Hasil Pengolahan Data, 2016 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

Menurut Uma Sekaran (2013, hlm. 225), validitas adalah cara pengujian 

mengenai seberapa baik instrumen dikembangkan dengan konsep langkah-

langkah tertentu yang ditujukan untuk mengukur variabel tertentu. Dengan 

demikian bahwa data valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 
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penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu 

instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Dari 

penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen shopping 

experience sebagai variabel (X) dan kepuasan pelanggan sebagai variabel (Y).  

Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk, 

yaitu menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang 

diperoleh dari masing-masing item berupa pertanyaan dengan skor totalnya. 

Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor 

item. Berdasarkan ukuran statistik, bila ternyata skor semua item yang disusun 

menurut dimensi konsep berkolerasi dengan skor totalnya, maka dapat 

dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas.  

Berdasarkan ukuran statistik, bila ternyata skor semua item disusun 

berdasarkan dimensi konsep korelasi dengan skor totalnya, maka dikatakan 

bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas. Dalam pengujian validitas, 

instrumen yang telah dibuat dicobakan pada sampel darimana populasi 

diambil. Jumlah anggota sampel yang digunakan adalah 30 responden. Setelah 

data ditabulasikan, maka pengujian validitas dilakukan dengan analisa 

instrumen. 

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasi antar skor item-item 

instrument dengan rumus Product Moment Perason, yaitu: 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari suatu 

instrumen adalah rumus korelasi Product Moment, yang dikemukakan oleh 

Pearson sebagai berikut : 

     
  ∑    (∑ )(∑ )

√( ∑   (∑ ) ( ∑   (∑ ) )
 

Sumber : Sugiyono (2011:183) 

Keterangan : rxy = Korelasi skor item dan skor total item 

 n = Jumlah responden 

 x = Skor per item dalam variabel 

 y = Skor total item dalam variabel 
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 ∑x = Jumlah skor dalam distribusi X 

 ∑y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

 ∑x
2 

= Jumlah kuadrat dalam skor ditribusi X 

 ∑y
2
 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

 Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut : 

1. Nilai r dibandingkan dengan r tabel dengan dk = n-2 dan taraf signifikansi α = 

0,05 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung > 

rtabel. 

3. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil dari rhitung <  rtabel 

4. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28), maka didapat nilai 

rtabel sebesar 0,361 

Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Dari penelitian ini yang akan diuji 

adalah validitas dari instrumen shopping experience sebagai variabel X dan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Perhitungan validitas item instrumen 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistic 20 for windows. Berikut 

ini adalah hasil pengujian validitas dari item pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepada responden penelitian. 

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No Item Pernyataan  rhitung rtabel Keterangan 

 Perceived/Harapan  

 A    Harga 

1 Tingkat daya tarik harga 

yang ditawarkan 

0,751 0,361 VALID 

2 Tingkat kesesuaian harga 

yang ditawarkan produk 

0,628 0,361 VALID 
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No Item Pernyataan  rhitung rtabel Keterangan 

 B Karakteristik Destinasi 

3 Tingkat kenyamanan 

showroom atau toko 

0,571 0,361 VALID 

4 Tingkat kesesuaian jam 

buka showroom atau toko 

0,653 0,361 VALID 

5 Tingkat kemudahan akses 

menuju kawasan wisata 

0,810 0,361 VALID 

6 Tingkat Kemudahaan 

mendapatkan fasilitas 

umum 

0,655 0,361 VALID 

 C Merchandising 

7 Tingkat keberagaman 

jenis produk batik 

0,721 0,361 VALID 

8 Tingkat keberagaman 

souvenir atau kerajinan 

tangan yang diberikan 

0,722 0,361 VALID 

9 Tingkat kemenarikan 

souvenir atau kerajinan 

tangan yang diberikan 

0,764 0,361 VALID 

10 Tingkat keberagaman 

motif batik Trusmi 

0,688 0,361 VALID 

        D Keaslian    

11 Tingkat keunikan motif 

batik Trusmi 

0,746 0,361 VALID 

12 Tingkat keunikan 

souvenir 

0,603 0,361 VALID 

13 Tingkat daya tarik visual 

batik/souvenir 

0,711 0,361 VALID 

14 Tingkat kualitas batik 

Trusmi 

0,646 0,361 VALID 

15 Tingkat kualitas souvenir 0,703 0,361 VALID 

 E Staff Service Quality 

16 Tingkat pengetahuan 

karyawan terhadap 

produk 

0,721 0,361 VALID 

17 Tingkat kemampuan 

karyawan dalam 

berbahasa 

0,668 0,361 VALID 

18 Tingkat kesopanan sikap 

yang diperlihatkan 

karyawan 

0,871 0,361 VALID 
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No Item Pernyataan  rhitung rtabel Keterangan 

19 Tingkat keramahan 

karyawan 

0,743 0,361 VALID 

20 Tingkat daya  tanggap 

karyawan 

0,579 0,361 VALID 

 Expectation/ Ekspektasi 

 A Harga 

1 Tingkat daya tarik harga 

yang ditawarkan 

0,499 0,361 VALID 

2 Tingkat kesesuaian harga 

yang ditawarkan produk 

0,445 0,361 VALID 

 B Karakteritik destinasi 

3 Tingkat kenyamanan 

showroom atau toko 

0,504 0,361 VALID 

4 Tingkat kesesuaian jam 

buka showroom atau toko 

0,410 0,361 VALID 

5 Tingkat kemudahan akses 

menuju kawasan wisata 

0,700 0,361 VALID 

6 Tingkat Kemudahaan 

mendapatkan fasilitas 

umum 

0,638 0,361 VALID 

 C Merchandising 

7 Tingkat keberagaman 

jenis produk batik 

0,382 0,361 VALID 

8 Tingkat keberagaman 

souvenir atau kerajinan 

tangan yang diberikan 

0,608 0,361 VALID 

9 Tingkat kemenarikan 

souvenir atau kerajinan 

tangan yang diberikan 

0,680 0,361 VALID 

10 Tingkat keberagaman 

motif batik Trusmi 

0,379 0,361 VALID 

 D Keaslian 

11 Tingkat keunikan motif 

batik Trusmi 

0,519 0,361 VALID 

12 Tingkat keunikan 

souvenir 

0,769 0,361 VALID 

13 Tingkat daya tarik visual 

batik/souvenir 

0,666 0,361 VALID 

14 Tingkat kualitas batik 

Trusmi 

0,445 0,361 VALID 

15 Tingkat kualitas souvenir 0,415 0,361 VALID 
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No Item Pernyataan  rhitung rtabel Keterangan 

 E Staff Service Quality 

16 Tingkat pengetahuan 

karyawan terhadap 

produk 

0,582 0,361 VALID 

17 Tingkat kemampuan 

karyawan dalam 

berbahasa 

0,512 0,361 VALID 

18 Tingkat kesopanan sikap 

yang diperlihatkan 

karyawan 

0,667 0,361 VALID 

19 Tingkat keramahan 

karyawan 

0,745 0,361 VALID 

20 Tingkat daya  tanggap 

karyawan 

0,659 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisioner pada tabel 3.5 di atas, 

pengukuran validitas untuk variabel shopping experience dan kepuasan pelanggan 

menunjukan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid karena nilai rhitung lebih 

besar dibandingkan dengan nilai rtabel yang bernilai sebesar 0,361. 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliable artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Menurut Uma Sekaran (2013, hlm. 228) 

pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu tanpa prasangka 

(bebas dari kesalahan) dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten 

sepanjang waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Uji reliabilitas juga 

diartikan sebagai alat pengukuran yang berkali-kali menghasilkan data yang sama 

atau konsisten. 

Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Adapun rumus yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Cronbach alpha, 
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karena alternatif jawaban ada instrumen penelitian lebih dari dua, rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

 

    {
 

   
} {  

∑  
 

  
 } 

 

(Husein Umar, 2010, hlm. 170) 

 

Keterangan: 

           = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

  
  

= varians total 

∑  
  = jumlah varians butir tiap pertanyaan 

Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varians tiap 

butir, kemudian jumlahkan seperti berikut ini: 

    
∑   

(∑ )   

 

 
 

Keterangan: 

   = Varian 

∑ x = Jumlah skor 

n = jumlah variabel total 

 

TABEL 3.6 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel Cronbach’s 

Alfa 

Koefisien 

(Cronbach’s 

Alfa) 

Keterangan 

1 Shopping 

Experience 

0,875 0,70 Reliabel 

2 Kepuasan 

Pelaggan 

0,871 0,70 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
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Cronbach Alpha merupakan keadaan yang menunjukkan seberapa baik 

item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi atau satu sama lain. 

Cronbach Alpha dihitung dalam hal rata-rata interkolerasi antar item yang 

mengukur konsep. Semakin dekat Cronbach Alpha dengan angka 1 maka semakin 

tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2006, hlm. 177). 

 Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Jika koefisien internal seluruh item cronbach alpha > 0,70 maka item 

pertanyaan dikatakan realibel. 

2. Jika koefisien internal seluruh cronbach alpha  < 0,70 maka item pertanyaan 

dikatakan tidak realibel.  

Perhitungan validitas dan reliabilitas pertanyaan dilakukan dengan bantuan 

program aplikasi SPSS 20 for window. Adapun langkah langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Buka Program SPSS 

2. Buka data yang akan diuji reabilitasnya 

3. Klik Analyze –> Scale –> Reliability Analysis 

4. Kemudian akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Pindahkan semua 

variabel ke dalam kotak disebelah kanan dengan cara klik randa panah yang 

terdapat diantara kedua kotak tersebut. 

5. Klik statistik kemudian akan muncul kotak dialog baru yaitu Reliability 

Analysis: Statistics. Beri tanda centang pada butir Scale dan Scale if 

butirdeleted pada kotak ”Descriptive for”  

6. Klik Continue -> Klik Ok 

3.2.7 Rancangan Analisis Data 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. 

Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan keterangan yang berguna, serta 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Maka dari itu, 

teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis serta menjawab masalah 

yang diajukan. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner ini disusun berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian. 
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3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian. 

1. Analisis frekuensi adalah distribusi matematika dengan tujuan 

memperoleh hitungan jumlah tanggapan terkait dengan nilai yang 

berbeda dari satu variabel dan dua variabel mengungkapkan jumlah 

dalam persentase. (Naresh K. Malhotra, 2009, hlm.  480) 

2. Analisis Cross Tabulation adalah teknik statistik yang menggambarkan 

dua atau lebih variabel secara bersamaan dan hasil dalam tabel yang 

mencerminkan distribusi gabungan dari dua atau lebih variabel yang 

memiliki sejumlah kategori atau nilai-nilai yang berbeda. (Naresh K. 

Malhotra, 2009, hlm. 493) 

3. Perhitungan skor ideal digunakan untuk mengukur tinggi atau 

rendahnya pengaruh variabel x yang terdapat di objek penelitian. 

Berikut rumus untuk menghitung skor ideal. 

a. Nilai indeks maksimum = skor tertinggi x jumlah item x jumlah 

responden 

b. Nilai indeks minimum = skor terendah x jumlah item x jumlah 

responden 

c. Jenjang variabel = nilai indeks maksimum – nilai indeks 

minimum 

d. Jarak interval = jenjang : banyaknya kelas interval 

e. Presentasi skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100% 

4. Analis data deskriptif mengenai pengaruh shopping experience di 

Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon melalui lima 

dimensi yaitu harga, karakteristik destinasi, merchandising, keaslian 

dan staff service quality. 

5. Analisis deskriptif mengenai kepuasan pelanggan yang berkunjung ke 

Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi Kabupaten Cirebon yang terdiri 

dari perceived value dan expectation value.  
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6. Analisis data deskriptif mengenai tanggapan responden mengenai 

shopping experience di Klaster Wisata Belanja Batik Trusmi 

Kabupaten Cirebon. 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

“Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda yaitu didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal yang 

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua” (Sugiyono, 2012, 

hlm 277). 

Dalam penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data seluruh 

responden terkumpul. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan 

analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Method of Successive Interval (MSI) 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal scale yaitu skala 

yang berbentuk peringkat yang menunjukkan suatu urutan preferensi atau 

penilaian.Skala ordinal ini perlu ditransformasikan menjadi skala interval 

dengan menggunakan method of successive interval. Langkah-langkah untuk 

melakukan transformasi data tersebut adalah sebagai berikut : 

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

jawaban responden pada setiap pertanyaan. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

perhitungan proposi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi dengan jumlah responden. 

c. Berdasarkan proposi tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan proporsi 

kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan dan setiap 

pilihan jawaban. 

e. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan sebagai berikut : 

             
(                      )  (                      )

(                      )  (                      )
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Data penelitian yang telah bersekala interval selanjutnya akan ditentukan 

pasangan data variabel bebas dengan variabel terikat serta akan ditentukan 

persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. 

2. Menyusun data 

Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, serta mengecek 

kelengkapan data yang diisi oleh responden untuk mengetahui karakteristik 

responden. 

3. Tabulasi data 

Tabulasi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah memberi skor 

pada item, menjumlahkan skor pada setiap item, menyusun ranking skor pada 

setiap variabel penelitian. 

4. Menganalisis Data 

Menganalisis data yaitu proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterpretasikan data agar diperoleh suatu kesimpulan. 

Berdasaran tujuan penelitian, maka variabel yang dianalisis adalah 

variabel independen (X) yaitu shopping experience yang terdiri dari harga, 

karakteristik destinasi, merchandising, keaslian dan staff service 

quality.Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu kepuasan pelanggan. 

Persamaan regresi linier berganda lima variabel bebas tersebut dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan : Y = Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan (kepuasan 

pelanggan) 

 a = harga Y bila X = 0 

 b = koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan pada 

variabel bebas. Bila b (+) maka terjadi kenaikan, bila b (-) maka 

terjadi penurunan.  

 x = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

X1(harga), X2 (karakteristik destinasi), X3 (merchandising), X4 

(keaslian), X5 (staff service quality) adalah variabel penyebab. 
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Teknik analisis regresi linier berganda dilakukan dengan prosedur kerja 

sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual terdistribusi 

normal.Syarat pertama untuk melakukan analisis regresi adalah normalitas, 

yaitu data sampel hendaknya memenuhi persyaratan distribusi normal.Untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dapat 

menggunakan normal probability plot. 

2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

berganda.Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap veriabel terikat menjadi 

terganggu.Parameter yang sering digunakan untuk mendeteksi 

multikorlinieritas adalah nilai VIF (variance inflation factor).Suatu regresi 

dikatakan terdeteksi multikolinieritas apabila nilai VIF menjauhi 1 dan kurang 

dari 10. 

3. Uji Asumsi Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, 

jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai 

prediksi.Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antar 

kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode t-

1 (sebelumnya). 

4. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau 

disebut homoskedastisitas. Suatu regresi dikatakan tidak terdeteksi 

heteroskedastisitas apabila diagram pencar residualnya tidak membentuk pola 

tertentu. 
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5. Analisis Korelasi  

Analisis korelasi bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua variabel 

yang diteliti.Antara korelasi dan regresi keduanya mempunyai hubungan yang 

sangat erat.Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi yang 

tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, atau hubungan 

fungsional.Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa 

hubungan kausal atau fungsional. Adapun intepretasi hasil untuk perhitungan 

analisis korelasi adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 3.7 

INTEPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

               Sumber : Sugiyono (2012, hlm. 184) 

 

6. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menyatakan besarnya kecilnya nilai variabel X terhadap 

Y. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r2). 

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

KP = r
2
 x 100% 

Sumber : Alma (2007:81) 

Keterangan : KP = Nilai Koefisien determinasi 

 R = Nilai Koefisien Korelasi 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu X1(harga), 

X2 (karakteristik destinasi), X3 (merchandising), X4 (keaslian), X5 (staff service 

quality)terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepuasan pelanggan. Maka terlebih 

dahulu hipotesis konseptual tersebut digambarkan dalam sebuah paradigma 

seperti gambar berikut : 
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GAMBAR 3.1 

REGRESI LINIER BERGANDA 

3.2.8 Pengujian Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat 

dipercaya antara variabel bebas dengan variabel terikat yang pada akhirnya akan 

diambil suatu kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari hipotesis yang telah 

dirumuskan. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

A. Secara Simultan (Uji F) 

 Uji secara simultan yaitu uji statistik bagi koefesien regresi yang bersama-

sama mempengaruhi Y. Uji ini menggunakan uji F sebagai berikut: 

 

  
    

(    )(     )
 

Sugiyono (2012, hlm. 257) 

Keterangan: 

R = Nilai korelasi ganda 

k = Jumlah Variabel Bebas 

n = Jumlah Subjek (Sampel) 

 Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: 

Jika                maka    diterima dan    ditolak 

Jika                maka    ditolak dan    diterima 

X1 

X2 

X3 
Y 

X4 

X5 
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 Pada taraf kesalahan 0,05 dengan derajat kebebasan dk (n-2) serta pada uji 

satu pihak yaitu uji pihak kanan. Secara statistik hipotesis yang akan diuji dalam 

rangka pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat ditulis 

dapat ditulis sebagai berikut: 

                  ,tidak terdapat pengaruh yang signifikan shopping 

experience terhadap kepuasan pelanggan 

                  ,terdapat pengaruh yang signifikan shopping 

experience terhadap kepuasan pelanggan 

 

B. Secara Parsial (Uji T) 

a. thitung < ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap 

kepuasan pelanggan. 

thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan 

pelanggan. 

b. thitung < ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara karakteristik destinasi 

terhadap kepuasan pelanggan. 

thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh antara karakteristik destinasi 

terhadap kepuasan pelanggan. 

c. thitung < ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara merchandising 

terhadap kepuasan pelanggan. 

thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh antara merchandising terhadap 

kepuasan pelanggan. 

d. thitung < ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara keaslian terhadap 

kepuasan pelanggan. 

thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh antara keaslian terhadap kepuasan 

pelanggan. 

e. thitung < ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh antara staff service quality 

terhadap kepuasan pelanggan. 

thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh antara staff service quality terhadap 

kepuasan pelanggan. 


