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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen pemasaran 

jasa. Adapun objek penelitian terdiri dari tiga variabel yaitu dua variabel X 

(variabel bebas) dan satu variabel Y (variabel terikat). Noor(2013 hlm.47) 

menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, 

yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. 

 Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pengaruh perceived 

value danperceived quality untuk meningkatkan behavioral intention partisipan 

di Klub Golf Bogor Raya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu dua 

varibel bebas (independent variable) adalah perceived value danperceived 

quality adapun variabel terikat (dependent variable) adalah behavioral intention. 

 Noor (2013 hlm.48) mengemukakan bahwa variabel bebas 

(independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah perceived value 

(X1)yang memiliki dimensiservice dan convienent sedangkan (X2) memiliki 

dimensi kindness, efficien, assistan, competenterhadapbehavioral intention 

(Y)yang terdiri dari interen to return, word of mouth (for tourists’), word of 

mouth (for golfer). Noor (2013 hlm.49) juga menjelaskan bahwa variabel terikat 

(dependent variable)merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau 

diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Variabel terikat (dependent 

variable) dalam penelitian ini adalah behavioral intention (Y) yang terdiri dari 

intention to return, word of mouth for tourists’dan word of mouth golfer. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah partisipan di Klub Golf Bogor 

Raya. Berdasarkan unit analisis penelitian tersebut, diteliti mengenai pengaruh 

perceived value dan perceived terhadap behavioral intention di Klub Golf Bogor 

Raya. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu, 

metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sekaran (2013 

hlm.106) mengemukakan bahwa cross sectional study adalah sebuah penelitian 
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di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau 

minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada penelitian tentang pengaruh perceived value dan perceived 

terhadap behavioral intention di Klub Golf Bogor Raya. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

3.2.1.1 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang 

digunakan bersifat verifikatif. Arikunto (2013 hlm.4) menyatakan bahawa 

penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis 

melalui pengumpulan data di lapangan. Melalui penelitian ini data-data 

dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder, yang dimana data primer ini 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada partisipan yang menggunakan 

jasa Klub Golf Bogor Raya dan dijadikan sampel agar memperoleh data yang 

relevan. Sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu 

hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dalam hal 

ini penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh perceived value 

dan perceived quality terhadap behavioral intention partispan di Klub Golf 

Bogor Raya. 

3.2.1.2 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan memecahkan suatu masalah. 

Noor (2013 hlm.22) mengemukakan, metode penelitian adalah suatu proses atau 

prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai 

oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai satu tujuan. 

 Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu verifikatif yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data dilapangan, maka metode penelitian ini adalah 

metode explanatory survei. Sugiyono (2013 hlm.6) memaparkan bahwa, 

explanatory survei adalah metode penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel lain. 
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 Pada penelitian yang menggunakan metode ini informasi dari seluruh 

populasi dikumpulkan langsung di tempat kejadian dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat dari seluruh populasi terhadap objek yang sedang diteliti. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebutSugiyono (2012 hlm.58) kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 

independent variable yaitu perceived value (X1) memiliki dimensi service dan 

convienent. Sedangkan perceivedquality (X2) yang memiliki empat dimensi 

yaitu kindness, efficien, assistan dan competen. Sedangkan behavioral intention (Y) 

sebagai dependent variable memiliki faktor-faktor yang terdiri dari intention to 

return, word of mouth (for tourists), word of mouth (for golfers). Secara lebih 

rinci dapat terlihat pada Tabel 3.1. 

TABEL 3.1 

  OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala No Item 

Perceived 

Value 

(X1) 

Perceived value adalah evaluasi global konsumen yang berhubungan dengan utilitas 

dari produk pada persepsi tentang apa yang diberikan dan apa yang diterima. 

(Jeronimo Garcia & Pablo Galvez Ruiz, 2016) 

 Service  

Pelayanan yang di 

berikan  

Tingkat pelayanan yang 

di berikan Klub Golf 

Bogor Raya 
Ordinal III.A.1 

Kejelasan layanan 

informasi yang 

diberikan 

Tingkat kejelasan 

layanan informasi yang 

diberikan karyawan 

Klub Golf Bogor Raya 

Ordinal  III.A.2 

 Convinient 

Kesesuaian harga 

yang di bayar  

Tingkat ke sesuaian 

harga yang di bayar 

oleh partisipan di Klub 

Golf Bogor Raya  

Ordinal  III.B.1 

Keakuratan promo 

yang ditawarkan 

dengan kenyataan 

yang ada   

Tingkat keakuratan 

promo yang ditawarkan 

dengan kenyataan yang 

ada  di Klub Golf Bogor 

Raya 

 

 

Ordinal 

 

 

III.B.2 

Perceived 

Quality 

(X2) 

Perceived quality berarti persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk atau 

jasa secara keseluruhan dan penilaian yang di berikan konsumen terhadap 

keunggulan suatu produk atau jasa. (Shahira Ariffin, 2016 hlm.393) 
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala No Item 

 Kindness 

Keramahan 

karyawan dalam 

memberikan 

pelayanan 

Tingkat keramahan 

karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

kepada partisipan 

selama bermain golf di 

lapangan Klub Golf 

Bogor Raya. 

Ordinal III.C.1 

Kesopanan 

karyawan dalam 

memberikan 

pelayanan 

Tingkat kesopanan 

karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

kepada partisipan 

selama bermain golf di 

lapangan Klub Golf 

Bogor Raya. 

Ordinal III.C.2 

 Efficien  

Kecepat 

tanggapan 

karyawan dalam 

meberikan 

pelayanan selama 

melakukan 

aktivitas di 

lapangan golf 

Tingkat kecepat 

tanggapan karyawan 

Klub Golf Bogor Raya  

dalam meberikan 

pelayanan kepada 

partisipan selama 

melakukan aktivitas di 

lapangan golf. 

Ordinal III.D.1 

  

Kecepat 

tanggapan 

karyawan dalam 

meberikan 

pelayanan saat 

menggunakan 

fasilitas lain. 

Tingkat kecepat 

tanggapan karyawan 

Klub Golf Bogor Raya  

dalam meberikan 

pelayanan kepada 

partisipan saat 

menggunakan fasilitas 

lain. 

Ordinal  III.D.2 

 Assistan  

Kesigapan 

karyawan dalam 

memberikan 

bantuan 

Tingkat kesigapan 

karyawan dalam 

memberikan bantuan 

kepada partisipan 

selama menggunakan 

jasa Klub Golf Bogor 

Raya 

Ordinal III.E.1 

  

Ketulusan 

karyawan dalam 

memberikan 

bantuan 

Tingkat ketulusan 

karyawan dalam 

memberikan bantuan 

kepada partisipan 

selama menggunakan 

jasa Klub Golf Bogor 

Raya 

Ordinal III.E.2 

 Competen  
Pengetahuan 

karyawan 

Tingkat pengetahuan 

karyawan mengenai 
Ordinal III.F.1 
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala No Item 

mengenai produk 

dan jasa 

produk dan jasa yang 

tersedia di Klub Golf 

Bogor Raya 

  

Keprofesionalan 

karyawan dalam 

memberikan 

pelayanan 

Tingkat keprofesionalan 

karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

kepada partisipan Klub 

Golf Bogor Raya 

Ordinal  III.F.2 

Behavioral 

Intention (Y) 

behavioral intention adalah prilaku pasca berkunjung sebagai niatan untuk kembali 

(niat membeli) dan merekomendasi dengan Word of Mouth. (Kuenzel dan Katsaris, 

2009 hlm.875) 

 
Intention to 

Return  

Kesediaan 

partisipan untuk 

kembali 

menggunakan jasa 

Tingkat kesediaan 

partisipan untuk 

kembali menggunakan 

jasa Klub Golf Bogor 

Raya di kemudian hari 

Ordinal III.G.1 

  

Kesediaan 

partisipan untuk 

memilih tempat 

golf utama 

Tingkat kesediaan 

untuk memilih Klub 

Golf Bogor Raya 

sebagai pilihan utama 

untuk bermain golf di 

kemudian hari. 

Ordinal  III.G.2 

 

Word of 

Mouth for 

Tourists  

Keinginan 

partisipan untuk 

menceritakan hal 

positif kepada 

orang lain 

Tingkat keinginan 

partisipan untuk 

menceritakan hal positif 

tentang Klub Golf 

Bogor Raya  kepada 

orang lain 

Ordinal III.H.1 

Keinginan 

partisipan 

mengajak orang 

lain 

Tingkat keinginan 

partisipan mengajak 

orang lain untuk 

menggunakan jasa di 

Klub Golf Bogor Raya 

Ordinal III.H.2 

 

Word of 

Mouth for 

Golfer  

Keinginan 

partisipan untuk 

menceritakan hal 

positif kepada 

golfer lain 

Tingkat keinginan 

partisipan untuk 

merefernsikan Klub Golf 

Bogor Raya  kepada 

pemain golf di luar Klub 

Golf Bogor Raya untuk 

menggunakan jasa Klub 

Golf Bogor Raya 

Ordinal III.I.1 

Kesediaan 

partisipan 

mengajak teman 

golfernya 

Tingkat kesediaan 

partisipan mengajak 

teman golfernya untuk 

bermain golf di Klub 

Golf Bogor Raya 

Ordinal III.I.2 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data  

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data diperlukan 

dikelompokan ke dalam 2 golongan yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian eksploratif, deskriptif, maupunkausal dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survey ataupun observasi.Silalahi (2010 hlm.289) 

Dari penelitian ini data yang akan diambil yaitu data berupa tanggapan 

langsung dari partisipan mengenai pengaruh perceived value danperceived 

quality untuk meningkatkan behavioral intention. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

lebih sumber-sumber lain yang telah bersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.Silalahi 

(2010 hlm.291) 

Untuk lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan dan menyajikannya dalam 

bentuk Tabel 3.2. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. 
Jenis Data Sumber 

Data Sekunder 

1. Data Statistik Jumlah Kunjungan  

Wisatawan Ke Bogor Tahun 2012-2016 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

Industri Kreatif Bogor 2017 

2. Daftar Lapangan Golf di Wilayah Bogor 

Dan Sekitarnya 

Klub Golf Bogor Raya Office2017 

3. Data Kunjungan Partisipan di Klub Golf 

Bogor Raya 2012-2016 

Klub Golf Bogor Raya Office2017 

 Data Primer 

4. Tanggapan Partisipan Mengenai Perceived 

value dan perceived di Klub Golf Bogor 

Raya 

Penyebaran Kuesioner pada 

Partisipan Klub Golf Bogor Raya 

5. Tanggapan Partisipan Mengenai Behavioral Penyebaran Kuesioner pada 
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intentiondi Klub Golf Bogor Raya Partisipan Klub Golf Bogor Raya 

3.2.4 Populasi, Sampel Dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

 Di dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan 

langkah penting guna mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan 

elemen-elemen dalam objek penelitian. Data tersebut digunakan dalam 

mengambil keputusan untuk menguji hipotesis. 

Menurut Sekaran (2013 hlm.240), Populasimengacu padaseluruh 

kelompokorang, peristiwa, atauhal-hal menarikyanginginditeliti oleh seorang 

peneliti. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

tersebut.Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka yang menjadi populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh partisipan Klub Golf Bogor Raya dengan data 

sebagai berikut, pada Tabel 3.3. 

TABEL 3.3 

DATA KUNJUNGAN PARTISIPAN  

 DI KLUB GOLF BOGOR RAYA 2012-2016 

TAHUN JUMLAH KUNJUNGAN 

2012 57.647 

2013 55.232 

2014 51.973 

2015 54.382 

2016 51.177 

Sumber: Klub Golf Bogor Raya Office. 2017 

Maka yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh partisipan 

yang menggunakan jasa Klub Golf Bogor Raya yang berjumlah sebanyak 51.177 

pada tahun 2016. 

3.2.4.2 Sampel 

 Dalam suatu penelitian tidak mungkin semua populasi diteliti, dalam hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan biaya, tenaga, dan 

waktu yang tersedia. Menurut Sekaran (2013 hlm.241) sampeladalah bagiandari 

populasi. Sampeldemikiansubkelompokataubagiandari populasi.Dengan 
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mempelajarisampel, penelitiharus mampumenarik 

kesimpulanyangdigeneralisasikan.Untuk menentukan besarnya sampel tersebut 

bisa dilakukan secara statistik maupun berdasarkan estimasi penelitian, selain itu 

juga perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus representative artinya 

segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih 

Berdasarkan kutipan diatas mengatakan bahwa sampel merupakan 

sebagian dari partisipan untuk mewakili seluruh populasi yang diamati. 

Berdasarkan sampel diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagian dari populasi penelitian. 

Untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan perlu 

dilakukan pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah. Tabachnick &Fidel 

(2013 hlm.123),mengemukakan pengukuran tersebut yaitu dengan rumus: 

𝑵 ≥ 104 + 𝑚 

atau 

𝑵 ≥ 50 + 8𝑚 

Keterangan:  m = jumlah variabel 

  N = jumlah sampel 

 Berdasarkan rumus tersbut, maka ukuran sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑵 ≥ 104 + 𝑚 

𝑵 ≥ 104 + 3 

𝑵 ≥ 107 

 Jadi dalam penelitian ini ukuran sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah107 orangresponden. 

3.2.4.3 Teknik Sampling 

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga dapat 

diperoleh nilai karakteristik perkiraan (estimate value). Noor (2013:148) 

mendefinisikan teknik pengambilan sampel sebagai berikut: 
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Teknik pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen 

populasi. 

Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sample, untuk 

menentukan sampel dalam penelitian menurut Sugiyono (2014:63). 

Malhotra (2009:375) menjelaskan bahwa sebuah teknik sampling dapat 

diklasifikasikan sebagai non probability dan probability. Sampel probability 

merupakan sampel dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sedangkan sampel non 

probability kebalikan dari probability dimana setiap elemen atau populasi tidak 

memiliki peluang yang sama dan pemilihan sampel bersifat objektif. 

Probability samplingmemiliki empat jenis teknik penarikan yaitu simple 

random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan 

area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). Sedangkan sampel non 

probability memiliki tiga jenis teknik penarikan yaitu convenience sampling, 

purposive sampling, dan snowball sampling.  

Adapun dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling.Purposive sampling merupakan teknik non probability 

sampling yang akan digunakan,dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representatif. 
 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sekaran (2013 hlm.116), teknik pengumpulan data merupakan 

bagianyang tidak terpisahkandaridesainpenelitian. Untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti dan diharapkan dapat menunjang 

penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara: 

 

1. Studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, 

makalah, jurnal maupun homepage/website guna memperoleh informasi 
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yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

2. Observasi, atau dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan 

keadaan di Klub Golf Bogor Raya 

3. Wawancara, dengan pihak Klub Golf Bogor Raya dengan mangadakan 

tanya jawab langsung tentang perceived value dan perceived quality 

untuk meningkatkan behavioral intention wisatawan. 

4. Kuesioner, berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai karaketeristik 

responden, pengalaman responden setelah berkunjung dan akan 

berkunjung kembali. Kuisioner akan ditujukan kepada partisipan yang 

menggunakan jasa Klub Golf Bogor Raya. 

 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 

3.2.6.1 Pengujian Validitas  

Dalam sebuah penelitian, data mempunyai kedudukan penting karena 

data merupakan penggambaran dari variabel yang diteliti, dan mempunyai 

fungsi sebagai pembentuk hipotesis. Oleh karena itu mutu hasil penelitian 

ditentukan oleh benar tidaknya atau kevalidan data.Menurut Sugiyono (2013 

hlm.267), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Sedangkan menurut 

Wijaya (2012 hlm. 119), suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Kesimpulannya, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian. 

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. 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji validitas 

menurutSekaran (2008 hlm.110) adalah sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pertanyaan 

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi product moment. 

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkolerasikan antara skor item-

item instrument menggunakan rusmus products moment Pearson berikut 

(wijaya, 2012 hlm. 52): 

𝑟𝑥𝑦  =

𝑛  𝑥𝑦 − ( 𝑥)( 𝑦)

 (𝑛 𝑥2 − ( 𝑥)2(𝑛 𝑦2 − ( 𝑦)2)
 

Keterangan : rxy : Korelasi skor item dan skor total item 

 n : Jumlah responden 

 x : Skor per item dalam variabel 

 y : Skor total item dalam variabel 

 ∑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 

 

Setelah keluar output dari pengujian  menggunakan langkah-langkah 

tersebut, kemudian dapat diketahui hasilnya  dengan dasar keputusan pengujian 

validitasitem instrument adalah sebagai berikut : 

1. Nilai rhitung dibandingkan dengan rtabel 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 

jikarhitung <  rtabel 

4. Tingkat signifikansi 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) n-2, maka didapat 

nilai rtabel  

Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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TABEL 3.4 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN  

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

Interval Koefisien Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2012 hlm.184) 

Dalam penelitian ini, yang akan diuji adalah validitas dari variabel 

perceived value sebagai instrumen variabel (X1), perceived qualitysebagai 

instrumen variabel (X2) dan behavioral intention(Y). Perhitungan validitas item 

instrumen dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistic 23 for 

windows. 

Perhitungan validitas item instrument dilakukan dengan bantuan 

softwareSPSS Statistic 23 for windows. Hasil perhitungan dengan menggunakan 

SPSS Statistic 23 for windowsdiperoleh hasil pengujian validitas dari item 

pertanyaan yang diajukan peneliti. Hasil uji validitas yang diajukan peneliti 

kepada 30 responden dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No Pernyataan rHitung rTabel Keterangan 

 Perceived Value    

1. Klub Golf Bogor Raya memberikan 

pelayanan yang baik  

0,832 0,361 Valid 

2. Klub Golf Bogor Raya memberikan 

layanan informasi yang jelas  

0,878 0,361 Valid 

3. Klub Golf Bogor Raya memberikan 

jasa yang sesuai dengan harga yang 

di bayarkan  

0,719 0,361 Valid 

4. Promo yang ditawarkan sesuai 

dengan kenyataan yang ada diKlub 

Golf Bogor Raya  

 

0,699 0,361 Valid 
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Perceived Quality 

   

1. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

sangat ramah dalam memberikan 

pelayanan  

0,767 0,361 Valid 

2. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

sangat sopan dalam memberikan 

pelayanan 

0,626 0,361 Valid 

3. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

cepat tanggap dalam memberikan 

pelayanan  selama saya melakukan 

aktivitas di lapangan golf. 

0,728 0,361 Valid 

4. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

cepat tanggap dalam memberikan 

pelayanan  saat saya menggunakan 

fasilitas lain. 

0,789 0,361 Valid 

5. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

sigap dalam memberikan bantuan 

0,713 0,361 Valid 

6. Karyawan Klub Golf Bogor Raya 

tulus dalam memberikan bantuan 

0,745 0,361 Valid 

7. Pengetahuan karyawan yang baik 

mengenai produk dan jasa yang 

tersedia di Klub Golf Bogor Raya 

0,577 0,361 Valid 

8. Karyawan secara profesional 

meberikan pelayanan selama 

melakukan aktivitas di Klub Golf 

Bogor Raya. 

0,705 0,361 Valid 

 
Behavioral Intention 

   

1. Saya bersedia untuk kembali 

menggunakan jasa Klub Golf Bogor 

Raya di kemudian hari 

0,667 0,361 Valid 

2. Saya bersedia untuk menjadikan 

Klub Golf Bogor Raya sebagai 

pilihan utama untuk bermain golf 

0,692 0,361 Valid 

3. Saya bersedia untuk menceritakan 

hal positif tentang Klub Golf Bogor 

Raya  kepada orang lain 

0,817 0,361 Valid 

4. Saya bersedia untuk mengajak orang 

lain menggunakan jasa Klub Golf 

Bogor Raya 

0,665 0,361 Valid 

5. Saya bersedia untuk mereferensikan 

Klub Golf Bogor Raya  kepada 

teman sesama golfer di luar Klub 

Golf Bogor Raya untuk 

menggunakan jasa dari Klub Golf 

Bogor Raya 

0,854 0,361 Valid 
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6. Saya bersedia mengajak teman 

sesama golfer untuk bermain golf di 

Klub Golf Bogor Raya 

0,873 0,361 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 3.4 di atas dapat 

menunjukkan bahwa variable X1 (perceived value), X2 (perceived quality) dan 

variable Y (behavioral intention) yang terdiri dari 18 item pertanyaan dapat 

dikatakan valid, karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar atau sama dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,374).  

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrmen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, Arikunto (2013 hlm. 221). Pengujian reliabilitas 

dialakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan alat ukur. Reliabilitas hasil ukur 

behubungan dengan sampling error yaitu sejauh mana terjadi inkosistensi hasil 

ukur apabila pengukuran dilakukan secara berulang pada kelompok yang 

berbeda (Wijaya, 2013 hlm. 115). Menurut Sekaran (2013 hlm. 225), reliabilitas 

adalah cara pengujian mengenai seberapakonsistenkonsep alat ukur tersebut. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Cronbach Alpha karena alternatif jawaban pada 

instrumen penelitian lebih dari dua. Rumusnya adalah sebagai berikut : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  

1 −   𝜎𝑏2

𝜎1
2   

Sumber : Husein Umar (2009 hlm.170) 

Keterangan: r11 : Reliabilitas instrumen  

 k : Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varian total 

 𝜎1
2 : Varian total 

Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir, kemudian jumlahkan, seperti berikut ini : 

𝜎 =  
 𝑥2 −  

( 𝑥)2

𝑛

𝑛
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Keterangan: n : Jumlah responden 

 x : Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor 

butir pertanyaan) 

Keputusan pengujian reliabilitas ditentukan dengan menggunakan 

ketentuan sbagai berikut: 

1. Jika cronbach alpha > 0,70 maka item pertanyaan dinyatakan reliabel. 

2. Jika cronbach alpha < 0,70 maka item pertanyaan dinyatakan tidak 

reliabel. 

Perhitungan reliabilitas item pertanyaan dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS Statistic 23 for windows. Instrumen dinyatakan 

reliable atau memiliki tingkat keandalan tinggi jika C𝜎(koefisien alpha 

cronbrach) bernilai ≥ 0,700.Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS Statistics 23for windows diperoleh hasil pengujian 

reliabilitas pada Tabel 3.6 

TABEL 3.6 

HASIL UJI RELIABILITAS CRONBACH ALPHA 

No. Variabel 

rHitung 

(Cronbach’s 

Alpha) 

Koefesien 

(Cronbach’s 

Alpha) 

Keterangan 

1. Perceived Value 0,782 0,700 Reliabel 

2. Perceived Quality 0,856 0,700 Reliabel 

3. Behavioral Intention 0,854 0,700 Reliabel 

Berdasarkan Tabel 3.6hasil uji reliabilitas diketahui bahwa hasil rHitung 

(Cronbach’s Alpha)untuk Perceived Valueadalah sebesar 0,782 sedangkan 

Perceived Quality adalah sebesar 0,856 dan hasil rHitung (Cronbach’s 

Alpha)Behavioral Intention sebesar 0,854sehingga ketiga variabel tersebut dapat 

dinyatakan reliabel karena memiliki nilai rHitung (Cronbach’s Alpha)yang lebih 

besar dari nilai koefisien (Cronbach’s Alpha)minimal sebesar 0,700. 

3.3 Teknik Analisis 

3.3.1 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 
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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.  

3.3.1.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis serta menjawab 

masalah yang diajukan.Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan 

keterangan yang  berguna, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada 

penelitian ini digunakan analisis data deskriptif dan analisis data 

verifikatif.Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpalan data mentah 

menjadi informasi yang mudah dipahami.Alat penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuisioner (angket).Penelitian ini menggunakan analisis data 

deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. 

1. Analis data deskriptif mengenai perceived value diKlub Golf Bogor Raya 

melalui dua dimensi yaitu service dan convienent. 

2. Analis data deskriptif mengenai perceived qualitydiKlub Golf Bogor Raya 

melalui tiga dimensi yaitukindness, efficien, assistandancompeten. 

3. Analisis data deskriptif mengenai behavioral intention di Klub Golf Bogor 

Raya.  

3.3.1.2 Pengujian Hipotesis 

Analisis berikutnya adalah analisis verifikatif. Analisis data dilakukan 

setelah data seluruh responden terkumpul. 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 Internal (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 internal. Langkah-langkah untuk melakukan 

transformasi data tersebut adalah sebagai berikut : 
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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 : 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
 𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 − (𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)

 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 − (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

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. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

liner berganda (multiple linier regression). Analisis regresi linier berganda 

adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya 
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hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih. Adapun untuk pengolahan 

data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 23 for windows. 

Maka variabel yang dianalisis  adalah variabel independen (X) yaitu 

perceived value dan perceived qualitySedangkan variabel dependen (Y) adalah 

behavioral intention. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi ,maka data 

setiap variabel harus tersedia . Berdasarkan data tersebut peneliti harus 

menemukan persamaan regresi berganda melalui perhitungan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan : Y = Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan  

 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 

percaived value (X1) dan perceived quality (X2) adalah variabel 

penyebab. 

 Menurut Sugiyono (2012,hlm.277) analisis regresi linier berganda 

digunakan bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunya) variabel dependen (kriterium) ,bila dua atau lebih variabel independent 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikan-turunkan nilainya). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu perceived 

value(X1) dan perceived quality (X2) terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

behavioral intention. Maka terlebih dahulu hipotesis konseptual tersebut 

digambarkan dalam sebuah paradigma seperti Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3.1 

X1 

X2 

Y 
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REGRESI LINIER BERGANDA 

 

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 ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau 

disebut homoskedastisitas. Suatu regresi dikatakan tidak terdeteksi 
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heteroskedastisitas apabila diagram pencar residualnya tidak membentuk pola 

tertentu. 

5. Uji Linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan dalam suatu empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau 

kubik, Ghozali(2002 hlm.80). Dengan uji ini akan diperoleh informasi apakah 

model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Menurut Ridwan (2011 

hlm.184) “uji linearitas bertujuan untuk menguji data yang dihubungkan, 

apakah berbentuk garis linier atau tidak”. Uji linearitas bertujuan untuk 

memastikan hubungan antara variabel X dengan variabel Y bersifat linear, 

kuadratik atau dalam derajat lebih tinggi. 

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 

Pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F dihitung 

dengan rumus Sudjana (1996  hlm.369) 

𝐹 =  

𝑅²
𝑘 

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: R = Nilai korelasi 

 K = Jumlah variabel independen 

 n = Jumlah sampel 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah : 

Jika fhitung>ftabel, maka Ho ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y 

Jika fhitung<ftabel, maka Ho diterima artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

B. Secara Parsial 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t dihitung dengan rumus 

Sudjana (1996  hlm.62) 



61 
 

Annisa Nur Islamia, 2017 
PENGARUH PERCEIVED VALUE DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP GOLF TOURIS’T 
BERHAVIORAL INTENTION DI KLUB GOLF BOGOR RAYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

𝑡 = 𝑟 
𝑛 − 2

1 − 𝑟²
 

Keterangan: 

r = Nilai korelasi 

n = jumlah responden 

r² = besarnya pengaruh 

Pengujian hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan 

keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis pada pengujian parsial dapat 

ditulis sebagai berikut : 

a. Ho :ρYX1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan perceived 

value terhadap behavioral intention. 

Ha : ρYX1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived 

valueterhadap behavioral intention. 

b. Ho :ρYX2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antaraperceived quality terhadap behavioral intention. 

Ha : ρYX2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived 

quality terhadap behavioral intention. 

 


