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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai Service Performance 

Saung Angklung Udjo untuk behavioral lintention. Adapun yang menjadi objek 

penelitian sebagai variabel bebas (Independent variabel) adalah  Service Performance 

Quality (X) yang terdiri dari Generic Festival Features (X1), Specific Entertainment 

Features (X2), Information Sources (X3), Comfort Amenities (X4) , sedangkan yang 

menjadi variabel terikat (dependet variabel) adalah  behavioral intentions (Y). 

Menurut Sugiyono (2015), variabel independent atau variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel 

dependent (terikat). 

Penelitaian ini dilakukan di Saung Angklung Udjo dengan unit analisis dari 

penelitian ini adalah wisatawan yang mengunjungi Saung Angklung Udjo. 

3.2 Metodelogi Penelitian  

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan  

Metode dan 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 deskripif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik satu variabel atau 

lebih (variabel yang berdiri sendiri tanpa membuat perbandingan dan atau mencari 

hubungan variabel satu sama lain)”.  Melalui jenis penelitian deskriptif dalam 

penelitian ini  bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Service Performance  

Quality dan  gambaran mengenai behavioral intentions. 

Sedangkan penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau 

pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini akan diuji kebenaran hipotesis 

mengenai pengumpulan data di lapangan, dalam hal ini dilakukan survei terhadap 
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pengunjung Saung Angklung Udjo untuk mengetahui pengaruh Service Performance 

Quality dalam menciptakan behavioral intentions di Saung Angklung Udjo. 

Berdasarkan jenis penelitian di atas yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif 

maka metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey. Menurut 

Malhotra (2010, hlm. 96) mendefinisikan metode Explanatory Survey adalah 

dilakukan untuk mendapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam masalah yang dihadapi 

manajemen atau para peneliti tersebut. Penelitian yang berfokus mempelajari situasi 

atau masalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel.  

3.2.2 Operasional Variabel  

Variabel yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi: independent 

variabel Service Performance Quality (X) yang memiliki empat dimensi yaitu 

Generic Festival Features, Specific Entertainment Features, Information sources, 

Comfort Amenities. Sedangkan Behavioral intentions (Y) sebagai dependent variabel 

memiliki faktor-faktor yang terdiri dari Loyalty to Festival dan Willingness to Pay 

More Secara lebih rinci dapat terlihat pada Tabel 3.1 berikut 

TABEL 3.1 

  OPERASIONAL VARIABEL  
 

VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

KONSEP    VARIABEL/ 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

UKURAN 

 

SKALA 

 

NO.ITEM 

 

Service 

Performance 

Quality (X)  

 Service Performance 

Quality adalah atribut dari 

layanan yang dikendalikan 

oleh pemasok pariwisata 

dalam lingkungan fisiknya. 

(Bruwer , 2016) 

    

 

       

  

Yang menjadi sebuah ciri 

khas dari sebuah festival, 

yang biasanya dihiasi 

dengan berbagai karakter 

dari setiap festival tersebut. 

(Crompton dan Love 

dalam Baker , 2000) 

Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

memberikan 

konsep desain 

panggung contoh : 

lighting, spanduk, 

penataan alat 

musik, dsb) 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

konsep desain 

panggung ( 

contoh : lighting, 

spanduk, penataan 

alat musik, dsb) 

Ordinal III.1 

 

  
Generic 

Festival 

Features 

Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

memberikan 

konsep desain luar 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo memberikan 

Ordinal III.2 
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VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

KONSEP    VARIABEL/ 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

UKURAN 

 

SKALA 

 

NO.ITEM 

 

(X1) (contoh : hiasan, 

stan poto, dsb) 

konsep desain luar 

(contoh : hiasan, 

stan poto, dsb) 

  Kemampuan Saung 

Angklung Udjo  

memberikan 

pelayanan terhadap 

pengunjung ( 

contoh : ticketing, 

receptionist, 

welcome drink, 

dsb) 

 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

pelayanan 

terhadap 

pengunjung ( 

contoh : ticketing, 

receptionist, 

welcome drink, 

dsb) 

Ordinal III.3 

 

       
  

 

Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

pakaian 

tradisionalnya 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

pakaian 

tradisionalnya 

Ordinal III.4 

 

 Spesific 

Entertainment 

Features  

(X2) 

Sebuah fitur hiburan yang 

menjadikan hiburan itu 

special daripada fitur 

lainnya yang diberikan dan 

disajikan oleh sebuah 

festival tersebut. 

(Crompton dan Love 

dalam Baker , 2000) 

Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

Memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

tariannya 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo Memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

tariannya  

Ordinal III.5 

 

   Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

Memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

alat keseniannya 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo Memberikan 

pertunjukan yang 

menarik dari segi 

alat keseniannya 

Ordinal III.6 

 

       

   Kemampuan Saung 

Angklung Udjo  

memberikan 

informasi melalui 

media cetak 

(brosure) 

 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

informasi melalui 

media cetak 

(brosure) 

 

Ordinal III.7 

 

 Information Sebuah sumber daya Kemampuan Saung Tingkat Ordinal III.8 
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VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

KONSEP    VARIABEL/ 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

UKURAN 

 

SKALA 

 

NO.ITEM 

 

Sources 

(X3) 

informasi yang diperlukan 

untuk memenuhi 

kebutuhan para wisatawan 

mengenai acara atau 

festival yang disajikan, 

yang terdiri dari program 

cetak, peta jalan dan bilik 

informasi.  

(Crompton dan Love 

dalam Baker , 2000) 

 

Angklung Udjo 

memberikan segala  

informasi 

mengenai petunjuk 

arah yang 

disediakan 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo memberikan 

segala  informasi 

mengenai 

petunjuk arah 

yang disediakan 

 

   Kemampuan Saung 

Angklung Udjo  

memberikan 

informasi 

mengenai 

rangkaian acara 

dalam pertunjukan 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

informasi 

mengenai 

rangkaian acara 

dalam pertunjukan 

Ordinal III.9 

 

       

   Kemampuan Saung 

Angklung Udjo  

memberikan 

kenyamanan 

selama pertunjukan 

berlangsung 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

kenyamanan 

selama 

pertunjukan 

berlangsung 

Ordinal III.10 

 

 Comfort 

Amenities 

(X4) 

Sebuah fasilitas yang ada 

dalam pertunjukan festival 

yaitu terkait untuk 

kenyamanan keseluruhan 

acara festival berlangsung. 

(Crompton dan Love 

dalam Baker, 2000) 

 

Kemampuan Saung 

Angklung Udjo  

memberikan 

fasilitas 

pertunjukan yang 

menarik 

Tingkat 

Kemampuan 

Saung Angklung 

Udjo  

memberikan 

fasilitas 

pertunjukan yang 

menarik 

Ordinal III.11 

 

   Kemampuan Saung 

Angklung Udjo 

memberikan 

keramahan 

terhadap 

pengunjung 

Tingkat 

Kemampuan  

karyawan Saung 

Angklung Udjo 

memberikan 

keramahan 

terhadap 

pengunjung 

Ordinal III.12 

 

Behavioral 

Intentions 

(Y) 

 Behavioral Intention 

adalah yang merupakan 

petunjuk bagi pengunjung 

untuk sebuah program atau 
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VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

KONSEP    VARIABEL/ 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

UKURAN 

 

SKALA 

 

NO.ITEM 

 

fasilitas akan kembali, 

bahwa perilaku dapat 

diprediksi dari niat yang 

sesuai secara langsung 

(dalam hal tindakan, target, 

konteks, dan waktu) 

terhadap perilaku tersebut. 

( Ajzen dan Fishbein 1980 

dalam Baker, 2000) 

   Niat untuk 

mengunjungi 

kembali atraksi 

wisata Saung 

Angklung Udjo 

Tingkat Niat 

untuk 

mengunjungi 

kembali atraksi 

wisata Saung 

Angklung Udjo 

 III.13 

 

 Loyalty 

Festival 

Perilaku berkomitmen 

dalam festival mencakupi 

sikap, prilaku dan 

kecenderungan ke arah 

ulangi kunjungan. 

(Zeithaml et al 1996 dalam 

Baker, 2000) 

Bersedia mengajak 

teman atau kerabat 

ke atraksi wisata 

Saung Angklung 

Udjo 

Tingkat 

Kesediaan untuk 

mengajak teman 

atau kerabat ke 

atraksi wisata 

Saung Angklung 

Udjo 

 III.14 

   Pertimbangan 

untuk memilih 

wisata Saung 

Angklung Udjo 

sebagai pilihan 

utama 

Tingkat 

Pertimbangan 

untuk memilih 

wisata Saung 

Angklung Udjo 

sebagai pilihan 

utama 

 III.15 

 

       

   Bersedia 

menghadiri Atraksi 

wisata kembali 

dengan harga yang 

lebih di Saung 

Angklung Udjo 

Tingkat 

Kesediaan 

menghadiri 

Atraksi wisata 

kembali dengan 

harga yang lebih 

di Saung 

Angklung Udjo 

 III.16 

 

 Willingness to 

Pay More 

  

Kesediaan untuk 

membayar lebih dan 

melanjutkan untuk 

menghadiri festival dengan 

harga tiket meningkat. 

(Zeithaml et al 1996 dalam 

Baker, 2000) 

Bersedia untuk 

membeli tiket 

dengan harga yang 

meningkat dari 

festival lainnya  di 

Saung Angklung 

Udjo 

Tingkat 

Kesediaan untuk 

membeli tiket 

dengan harga 

yang meningkat 

dari festival 

lainnya  di Saung 

Angklung Udjo 

 III.17 

 

   Bersedia untuk 

berkunjung 

kembali ditahun 

depan dengan 

Tingkat 

Kesediaan untuk 

berkunjung 

kembali di tahun 

 III.18 
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VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

KONSEP    VARIABEL/ 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

UKURAN 

 

SKALA 

 

NO.ITEM 

 

harga yang berbeda depan dengan 

harga yang 

berbeda 

       

Sumber: Modifikasi Peneliti dari Berbagai Literatur, 2017 

3.2.3  Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.2.3.1 Sumber Data 

Data dalam penenlitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti yang terdiri dari observasi dan angket. Selanjutnya yaitu data sekunder 

yang merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau lebih sumber-sumber 

lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder merupakan 

struktur dan historis megenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun 

sebelumnya oleh pihak lain yang terdiri dari Jumlah kunjungan wisatawan ke 

Indonesia tahun 2011-2015, Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat tahun 2011-

2015, Tempat Wisata Gallery Seni Budaya Bandung dan Jumlah kunjungan 

wisatawan ke Saung Angklung Udjo tahun 2011-2016.  

Sedangkan menurut Riduwan (2010:106) data adalah bahan mentah yang perlu 

diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif yang menunjukkan fakta.Sumber adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan keterangan tentang data. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 3.2 

berikut: 
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TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Jenis Data Sumber Data Katagori Data 

1 Jumlah kunjungan wisatawan ke 

Indonesia tahun 2011-2015 

Badan Pusat 

Statistik Indonesia 

Data Sekunder 

2 Jumlah kunjungan wisatawan ke 

Jawa Barat tahun 2011-2015  

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Jawa Barat 

Data Sekunder 

3 Tempat Wisata Galery Seni 

Budaya di Bandung 

  

Pengolahan Data  Data Sekunder 

4 Jumlah kunjungan wisatawan ke 

Saung Angklung Udjo tahun 

2011-2016 

Marketing Saung 

Angklung Udjo 

Data Sekunder 

5 Data Behavioral Intentions di 

Saung Angklung Udjo  

Penyebaran 

Kuesioner  

Data Primer 

 Sumber:Hasil Pengolahan Data, 2017 

3.2.4  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

 Sekaran dan Bougie (2010, hlm. 240) populasi mengacu pada seluruh kelompok 

orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh seorang 

peneliti. Pelaksanaan suatu penelitian membutuhkan populasi sebagai sumber data, 

juga tidak terlepas dari penelitian yang akan di teliti, karena melalui objek penelitian 

akan diperoleh suatu pemecahan masalah yang akan menunjang keberhasilan 

penelitian. Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisaan data, 

langkah utama yang harus dilakukan adalah penentuan suatu populasi. 

Populasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah dari wisatawan Saung Angklung Udjo sebesar 262.714 

pada tahun 2016.  

Menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan secara statistic 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. Penjabaran mengenai sampel, dapat disimpulkan bahwa 
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sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, yaitu sebagian 

dari jumlah pengunjung di Saung Angklung Udjo tahun 2016 adalah 262.714 orang. 

Menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan perlu dilakukan 

pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah, maka digunakan rumus Tabachnick 

dan Fidel (2013:123) mengemukakan pengukuran tersebut yaitu dengan rumus : 

𝑁 ≥ 50 + 8ᵐ 

Atau 

𝑁≥ 104 + ᵐ 

Keterangan: m = jumlah variable 

          N = jumlah sampel 

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑁 ≥ 50 + 8ᵐ 

𝑁 ≥ 50 + 8.5 

𝑁 ≥ 90 

Jadi, setelah hasil perhitungan sampel yang menggunakan rumus diatas 

didapat hasil ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 90 responden. 

3.2.4.2 Teknik Sampling  

Maholtra (2009:379) “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 sampel probability dimana 

setiap elemen atau populasi  tidak  memiliki peluang yang sama dan pemilihan 

sampel bersifat objektif. 

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel menggunakan teknik  penarikan 

sampel probability. Lebih lanjut Sugiyono  (2015:139-140) menjelaskan  bahwa 

teknik probability sampling meliputi simple random sampling,  proportionate 

stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area 

(cluster) sampling (sampling menurut daerah). Berdasarkan  teknik penarikan sampel 

probability, sehingga untuk mendapatkan sampel  representatif, penelitian ini 



44 
 

Kiki Fitriani, 2017 

PENGARUH SERVICE PERFORMANCE QUALITY  TERHADAP  

BEHAVIORAL INTENTIONS WISATAWAN DI SAUNG ANGKLUNG UDJO BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indoenesia | repository.upi.edu | perpustakaann.upi.edu 

 

menggunakan simple random sampling. Dikatakan Simple (Sederhana) karena 

pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata, gender dan usia yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi di anggap homogen. yaitu wisatawan yang 

mengunjungi Saung Angklung Udjo. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang telah terkumpul digunakan untuk menguji hipotesis, menurut M. 

Azis Firdaus (2012:32) yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi dan data dari narasumber secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan 

cara tatap muka secara langsung dengan narasumber yaitu pihak manajemen Saung 

Angklung Udjo. Adapun tujuan dari dilakukannya wawancara tersebut untuk 

memperoleh data mengenai profil perusahaan dan jumlah kunjungan wisatawan ke 

Saung Angklung Udjo yaitu dari tahun 2011-2016. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

yaitu Saung Angklung Udjo dengan cara melakukan peninjauan serta pengamatan 

secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek yang diteliti. 

3. Kuisioner 

Merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara 

menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan tertulis yang berisi profil responden, 

pengalaman responden, tanggapan responden. 

4. Studi literature 

Merupakan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang 

ada kaitannya dengan masalah variable yang diteliti mengenai Service Performance 

Quality dan Behavioral Intentions baik melalui buku maupun jurnal serta artikel yang 

diterbitkan. 
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Lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data dalam peelitian ini, maka 

peneliti mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 3.4 sebagai berikut: 

TABEL 3.3 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

N

o.  

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1 
Wawancara 

Bagian  Marketing  Saung Angklung Udjo  

2 
Observasi 

Kegiatan Service Performance Quality dan 

Behavioral Intention di Saung Angklung Udjo  

3 
Kuisioner 

Pengunjung yaitu wisatawan yang berkunjung ke 

Saung Angklung Udjo. 

4 
Studi Literatur 

Service Performance Quality dan Behavioral 

Intention di Saung Angklung Udjo. 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dan Data Sekunder, 2017 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas 

Data merupakan gambaran dari variabel yang di teliti serta berfungsi membentuk 

hipotesis. Oleh karena itu, data menjadi hal penting dalam suatu penelitian. Benar 

tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulaan data. Instrumen 

yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel.Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, maka setelah terkumpul 

kuesioner dari para responden, langkah selanjutnya adalah mengolah data 

menafsirkan data sehingga dari hasil tersebut dapat di lihat apakah Service 

Performance Quality (Variabel X) memiliki pengaruh terhadap behavioral intentions 

(Variabel Y) atau tidak. 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas  

Di dalam sebuah penelitian, data memiliki kedudukan penting dalam 

penelitian karena data akan menggambarkan dari variabel yang diteliti, dan 

mempunyai fungsi sebagai pembentuk hipotesis. Data pun menentukan mutu hasil 

penelitian dari benar tidaknya atau kevalidan data. Maka peneliti perlu berhati-hati 

dalam menyusun instrumen. 
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Menurut Uma Sekaran (2013:225) validitas adalah cara pengujan mengenai 

seberapa baik instrumen dikembangkan dengan konsep langkah-langkah tertentu 

yang ditujukan untuk mengukur variabel tertentu. Dari definisi tersebut, uji validitas 

dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan untuk 

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Dengan demikian data yang valid yaitu 

data yang sinkron antara data yang dihasilkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diuji 

adalah validitas dari instrumen service performance quality sebagai variabel X dan 

behavioral intention 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. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji validitas dengan 

menggunakan program IBM SPSSStatistic (Statistical Product for Service Solutions) 

23.0 for windows adalah sebagai berikut: 

1. Distribusi data pada excel copy ke SPSS di dataview. 

2. Klik variable view lalu isi kolom name dengan nama item pertanyaan. 

3. Klik analyze, correlate, bivariate. 

4. Keluar jendela baru pada layar, selanjutnya pindahkan seluruh data pada kolom 

kiri ke kolom variables.  

5. Tentukan Uji Correlate, contreng Pearson pada Correlate Coeffisien dan tekan 

OK. 

6. Maka hasil validitas akan muncul di output. 

 Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari variabel 

service performance quality (X) dan beehavioral intentions (Y). 
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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. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

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

sebesar 0,361 

Adapun dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen 

service performance quality yang terdiri dari generic festival features, specific festival 

features, information sources, dan comfort amenities sebagai variabel X dan 

behavioral Intentions sebagai variabel Y. Perhitungan validitas item instrumen 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistic 23 for windows. Berikut ini 

adalah hasil pengujian validitas dari item pertanyaan yang diajukan peneliti.  

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No Pernyataan rhitung Keterangan 

SERVICE PERFORMANCE QUALITY 

A Generic Festival Features   

1 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan konsep desain 

panggung (contoh: lighting, 

spanduk, penataan alat musik, 

dsb). 

0,761 Valid 

2 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan konsep desain 

luar (contoh: hiasan, stan poto, 

dsb). 

0,790 Valid 

3 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan pelayanan 

terhadap pengunjung (contoh: 

ticketing, receptionist, welcome 

drink, dsb). 

0,729 Valid 

SERVICE PERFORMANCE QUALITY 

B Spesific Entertainment Features   
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4 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan pertunjukan 

yang menarik dari segi pakaian 

tradisionalnya. 

0,873 Valid 

5 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan pertunjukan 

yang menarik dari segi tariannya. 

0,802 Valid 

6 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan pertunjukan 

yang menarik dari segi alat 

keseniannya. 

0,803 Valid 

C Information Sources   

7 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan  informasi 

melalui media cetak (brosure). 

0,805 Valid 

8 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan segala 

informasi mengenai petunjuk arah 

yang disediakan. 

0,689 Valid 

9 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan informasi 

mengenai rangkaian acara dalam 

pertunjukan. 

0,600 Valid 

D Comfort Amenities   

10 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan kenyamanan 

selama pertunjukan berlangsung 

0,678 Valid 

11 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan fasilitas yang 

menarik 

0,712 Valid 

12 Kemampuan Saung Angklung 

Udjo memberikan keramahan dari 

karyawan terhadap pengunjung. 

0,816 Valid 

BEHAVIORAL INTENTION 

E Loyalty Festival   

13 Niat untuk mengunjungi kembali 

wisata Saung Angklung Udjo. 

0,605 Valid 

14 Bersedia untuk mengajak kerabat 

ke atraksi wisata Saung Angklung 

Udjo. 

0,542 Valid 

15 Pertimbangan untuk memilih 

wisata Saung Angklung Udjo 

0,724 Valid 
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sebagai pilihan utama. 

BEHAVIORAL INTENTION 

F Willingness to Pay More   

16 Bersedia untuk menghadiri 

atraksi wisata kembali dengan 

harga yang lebih di Saung 

Angklung Udjo. 

0,753 Valid 

17 Bersedia untuk membeli tiket 

dengan harga yang meningkat 

dari festival lainnya di Saung 

Angklung Udjo. 

0,631 Valid 

18 Bersedia untuk berkunjung 

kembali di tahun depan dengan 

harga yang berbeda. 

0,678 Valid 

 

Berdasarkan kuisioner yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat bebas (df) n-2 (30-2=28), maka diperoleh nilai rtabel 

sebesar 0,361 dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pertanyaan 

pertanyaan yang diajukan kepda responden seluruhnya dinyatakan valid karena 

memiliki rhitung lebih besar dari rtabel  sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 

dijadikan alat ukur terhadap konsep yang seharusnya diukur. 

 Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa dua belas item pertanyaan pada dimensi 

X valid dan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi specific 

entertainment features dengan item pernyataan daya tarik Saung Angklung Udjo 

memberikan pertunjukan menarik dari segi pakaian tradisionalnya yang bernilai 

0,873, sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi information sources dengan 

item pernyataan Saung Angklung Udjo memberikan informasi mengenai rangkaian 

acara dalam pertunjukan yang bernilai 0,600. Pada enam item pertanyaan yang 

terdapat pada dimensi Y valid dan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada 

dimensi willingness to pay more dengan item pernyataan Bersedia untuk menghadiri 

atraksi wisata kembali dengan harga yang lebih di Saung Angklung Udjo. yang 

bernilai 0,753, sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi loyalty festival dengan 

item pernyataan Bersedia untuk mengajak kerabat ke atraksi wisata Saung Angklung 

Udjo yang bernilai 0,542.  
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3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Sekaran dan Bougie (2013:228) pengujian 

reliabilitas menunjukkansejauh mana pengukuran itu tanpa prasangka (bebas dari 

kesalahan) dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu 

dan di berbagai item dalam instrumen, dengan kata lain reliabilitas membantu untuk 

menilai ukuran yang baik dan mencirikan tingkat konsistensi.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji reliabilitas dengan 

menggunakan program IBM SPSSStatistic (Statistical Product for Service Solutions) 

23.0 for windows adalah sebagai berikut: 

1. Distribusi data pada excel copy ke SPSS di data view 

2. Klik variable view, lalu isi kolom name dengan variabel-variabel penelitian. 

3. Kemudian klik analyze, scale dan pilih reliability analysis. 

4. Pindahkan semua pernyataan tanpa jumlah ke kolom items. 

5. Klik statistics, kemudian pada kolom descriptive for, klik scale if item deleted 

6. Kemudian klik continue dan OK 

 Keputusan uji reliabilitas dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika instrumen dikatakan reliabel apabila Cronbach alpha> 0,70. 

2. Jika instrumen dikatakan tidak reliable Cronbach alpha< 0,70. 

Pengujian reliabilitas instrument diuji kepada sebanyak 30 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 (30-2=28) dengan 

menggunakan program SPSS Statistic 23.0 for windows, diketahui bahwa semua 

variabel reliable hal ini dikarenakan Cσ masing-masing variable lebih besar 

dibandingkan dengan koefisien alpha cronbach yang bernilai 0,70. Berikut tabel uji 

reliabilitas instrumen penelitian pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No. Variabel Cσhitung Keterangan  

1. Service Performance Quality 0,832 Reliabel 

2. Behavioral Intentions 0,735 Reliabel 
 

3.2.7 Rencana Analisis Data Deskriptif  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa,menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan  

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiyono, 2013:428). 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan analisis desktriptif untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian, antara lain :  

1. Analisis data deskriptif tentang service performance quality di Saung Angklung 

Udjo yang terdiri dari Generic Festival Features, Specific Entertainment 

Features, Information Sources, dan Comfort Amenities.  

2. Analisis data deskriptif tentang behavioral intention yang terdiri dari Loyalty 

festival dan Willingness to Pay More. 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif  

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket 

disusun berdasarkan variabel yang diteliti yaitu memberikan keterangan dan data 

mengenai pengaruh Service performance Quality yang terdiri dari Generic Festival 

Features, Specific Entertainment Features, Information Sources, dan Comfort 

Amenities terhadap behavioral intentions. Dalam penelitian kuantitatif analisis data 

dilakukan setelah data seluruh resonden terkumpul. Kegiatan analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menyusun Data 

Kegiatan ini untuk mengecek kelengkapan identitas responden, 

kelengkapan data, pengisian data yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian. 

2. Tabulasi Data 

Tabulasi Data yang dilakukan : 

a. Memberikan skor pada setiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian   

3. Menganalisis Data  

Merupakan proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterpretasi data agar diperoleh suatu kesimpulan. 

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan verifikatif. 

4. Pengujian  

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode 

verifikatif, maka dilakukan analisis jalur. 

3.2.7.3 Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Regresi berganda digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh 

simultan ataupun parsial (X1), (X2), (X3), (X4) terhadap behavioral intentions 

wisatawan Saung Angklung Udjo. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal scale yaitu skala yang 

berbentuk peringkat yang menunjukan suatu urutan preferensi/penilaian. Skala 

ordinal perlu di trasformasi menjadi skala interval dengan menggunakan Method 

Successive Interval (MSI). 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. 
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b. Berdasarkan frekuensi yang di peroleh untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

perhitungan proposisi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi 

frekuensi dengan jumlah responden. 

c. Berdasrkan proporsi tersebut, selanjunya dilakukan perhitungan proposisi 

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 = 
x (Density at lower linier ) – (Density at upper linier)

(Area below upper linier) − (Area below lower linier)
 

f. Menghitung hasil transformasi dari setiap pilihan jawaban melalui rumusan 

persamaan berikut: 

Nilai hasil transformasi : Score = scale value minimum+1 

Keterangan : 

• Dencity at lower limit   = Kepadatan batas bawah 

• Dencity at upper limit  = Kepadatan batas atas  

• Area below upper limit  = Daerah dibawah batas atas 

• Area below lower limit   = Daerah dibawah batas bawah  

g. Data penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan ditentukan 

pasangan data variabel independen dengan variabel dependen serta akan 

ditentukan persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. 

3.2.7.4 Teknik Analisis Linear Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda merupakan satu analisis peramalan nilai pengaruh dua 

variabel bebas (X) atau lebih terhadap variabel terikat (Y) untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih. Bentuk 

persamaan regresi berganda untuk dua predikator sebagai berikut : 

Y= a+b1X1 + b2X2 

(Sugiyono,2010:277) 
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 Keterangan : 

A = Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

Y = Variabel dependen (variabel terikat) 

X = Variabel independen (variabel bebas) 

Menurut Sugiyono (2012:277) analisis regresi berganda digunakan bila 

penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel indepenndent sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (dinaik –turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda 

akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal dua atau lebih. 

Menerjemahkan kedalam beberapa sub hipotesis yang menyatakan pengaruh sub 

variabel independen yang paling dominan terhadap variabel dependen, lebih jelasnya 

dapat dilihat  pada gambar 3.1 berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Generic Festival Features 

X2  = Specific Features 

X3 = Information Sources 

X4 = Comfort Amenities 

Y = Behavioral Intentions 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y 

GAMBAR 3.1 

REGRESI BERGANDA 
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Sebelum penggunaan alat analisis regresi untuk mengestimasi suatu model 

dengan sejumlah data, maka biasanya untuk beberapa masalah yang muncul dan perlu 

terlebih dahulu diadakan pengujian asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi 

yaitu sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilakan, apakah berdistribusi 

normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka 

analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametik. Untuk 

mendeteksi apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak 

dilakukan dengan menggunakan normal probability plot. Suatu model regresi 

memiliki data berdistribusi normal apabila sebaran datanya terletak disekitar 

garis diagonal pada normal probability plot yaitu dari kiri bawah ke kanan 

atas berarti berdistribusi normal. Data bersistribusi normal, jika nilai sig 

(signifikansi) > 0,05. Sedangkan data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig 

<0,05. Langkah-langkah Uji Normalitas dengan Rumus Kolmogorov-

Smirnof: 

Buat data unstandardized residual terlebih dahulu,caranya : pilih menu 

Analyze - Regression - Linear -masukkan variabel Y ke Dependent, 

masukkan variabel X ke Independent (s)Klik Save - pada bagian Residul, 

centang (V) Unstandardized (abaikan kolom yang lain) - klik Continue- klik 

OK, maka akan muncul variabel baru dengan namaRES_1 Selanjutnya pilih 

menu Analyze, lalu pilih Non parametric Test, Legacy Dialogs-pilih submenu 

1-SampleK-S Masukkan variabel unstandardized residual ke kotakTest 

Variable List Pada Test Distribution centang (V) normal Klik OK, untuk 

mengakhiri perintah. 

2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

koefisien (r) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu modek 
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regresi linear berganda. Dua parameter yang paling sering digunakan untuk 

mendeteksi multikolinearitas adalah nilai tolerance dan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Melihat nilai tolerance, tidak terjadi multikolinearitas, jika 

nilai Tolerance lebih besar 0,01. Terjadi multikolinearitas, jika nilai 

Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10. Melihat nilai VIF, tidak terjadi 

multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00. Terjadi multikolinearitas, 

jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

Dari menu SPSS, Pilih menu Analyze, kemudian sub menu regression, lalu 

pilih linear, Pada kotak Dependent, isikan variabel Y, Pada kotak 

Independent, isikan variabel X, Pada kotak method, pilih Enter Selanjutnya 

pilih Statistics, dilayar akan muncul tampilan windows Linear Refression 

Statistics. Aktifkan pilihan (dengan centang) Covariancematrix dan 

Collinierity Diagnostics, Tekan Continue, abaikan yang lain dan tekan Ok. 

3. Uji Asumsi Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Uji autokorelasi hanya dilakukan 

pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data 

cross section seperti pada kuesioner dimana pengukuran semua variabel 

dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Persamaan regresi 

yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi 

autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak 

dipakai prediksi. Gejala autokorelasi di deteksi dengan melakukan uji 

Durbin-Watson (DW). Hasil perhitngan Durbin-Watson (DW) dibandingkan 

dengan nilai nilai dtabel pada α=0,05 

4. Uji Asumsi Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan  

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang memenuhi persyaratan addalah dimana terdapat kesamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau 
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disebut homoskedastisitas. Persamaan regresi dikatakan tidak terdeteksi 

heteroskedastisitas jikka nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Dikatakan heterokedastisitas, jika t hitung 

lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Adapun 

cara untuk menguji Heterosdiktisitas dengan aplikasi IBM SPSS 23 for 

Windows sebagai berikut: 

Klik menu Analyze, Regression, Linear. Setelah terbuka jendela.Masukan 

Variabel X ke kotak Variabel Independent dan masukan Variabel Y ke kotak 

Variabel Dependent Cari tombol “SAVE” lalu klik maka akan muncul 

jendela baru , cari “ Unstandarized” lalu centang,OK dan OK lagi.Abaikan 

output dan lihat ada sebuah variable baru bernama “RES_1”Klik Transform, 

Compute Variabel, Pada kotak “Target Variable” isi dengan RES2. Pada 

kotak “Numeric Expression” ketikan rumus “ABS_RES(RES_1)”Abaikan 

output dan lihat ada sebuah variable baru bernama “RES2”.  

Klik menu Analyze, Regression, Linear. Setelah terbuka jendela. Keluarkan 

varibel Y dari kotak variable dependent dan masukan variable RES2 ke kotak 

variable dependentCari tombol “SAVE” lalu klik maka akan muncul jendela 

baru, cari Unstanarizsed, dan hilangkan centang. Ok dan klik OK kembali 

untuk melihat lihat output kolom “Sig”. 

Proses untuk menguji hipotesis dimana metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode regresi berganda. Dalam hal ini analisis regresi berganda 

digunakan mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independent (variabel 

bebas) terhadap variabel dependent (variabel terikat). 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data ordinal yang merupakan 

skalayang mengandung unsur kategori atau persamaan juga menunjukan peringkat 

atau urutan. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

A. Secara Simultan  

1. H0 : bi = 0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara quality 

performance yang terdiri dari generic festival features, specific entertainment 
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features, information sources, dan comfort amenities terhadap behavioral 

intentions wisatawan Saung Angklung Udjo.  

2. H1 : bi ≠ 0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara quality 

performance yang terdiri dari generic festival features, specific entertainment 

features, information sources, dan comfort amenities terhadap behavioral 

intentions wisatawan Saung Angklung Udjo 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji f hitung dengan rumus : 

f =
𝑅²(𝑁−𝑀−1)

𝑚(1−𝑅2)
 

Keterangan  : 

R   = Koefisien korelasi ganda 

M = Jumlah prediktor 

n   = Jumlah anggota sampel 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah : 

Jika fhitung > ftabel, maka H0 ditolak artinya X berpengaruh terhadap Y 

Jika fhitung < ftabel, maka H0 ditolak artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

B. Secara Parsial  

1. H0 : b1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Generic Festival 

Features terhadap behavioral intention. 

  H1 : b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Generic Entertainment 

Features terhadap behavioral intention. 

2. H0 : b2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Specific 

Entertainment Features terhadap behavioral intention. 

  H1 :   b2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Specific Entertainment 

Features  terhadap behavioral intention. 

3. H0 : b3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Information Sources  

terhadap behavioral intention. 

  H1 :   b3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Information Sources    

terhadap behavioral intention. 
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4. H0 : b4 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Comfort Amenities   

terhadap behavioral intention. 

H1 :   b4 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Comfort 

Amenities terhadap behavioral intention. 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t dihitung dengan rumus : 

t=
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟²
 

Keterangan  : 

t  = Distribusi normal 

r = Koefisien korelasi 

n   = Banyaknya data 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah  

Tolak H0 jika thitung ≥  t (mendekati 100%)(n-k-1) 

Terima H0 jika thitung < t (mendekati 100%)(n-k-1) 

 

 


