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BAB III  

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini berjumlah tiga 

variabel yang terdiri dari variabel (X) yaitu Muslim tourist perceived value, variabel 

(Y) yaitu kepuasan pelanggan dan variabel (Z) yaitu revisit intention. Penelitian ini 

akan menjelaskan bagaimana pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap 

revisit intention dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Adapun 

subjek dalam penelitian ini adalah wisatawan muslim milenial yang pernah 

berkunjung lebih dari sekali ke Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

November 2019 sampai bulan Januari 2020. 

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode kausalitas dijelaskan oleh Silalahi (2012) yaitu 

hubungan sebab-akibat apabila dalam proposisi secara khusus menyatakan bahwa 

perubahan dalam suatu variabel menyebabkan suatu perubahan dalam variabel lain 

dalam suatu daerah tertentu.  

Adapun pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian menggunakan 

analisis data yang berbentuk angka, dengan tujuan mengembangkan model 

sistematis dan teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki 

oleh peneliti (Suryani & Hendryadi, 2015). Kemudian, dalam penelitian ini 

digunakan metode survei yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data (Prasetyo & Jannah, 2005). 

3.3  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan dasar dalam penelitian atau kerangka kerja yang 

digunakan untuk melakukan riset dan memberikan prosedur untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan masalah dalam 

penelitian (Malhotra, 2007). 
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Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dimana penelitian 

eksplanatori bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti 

serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun karakteristik 

dari penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang kurang 

lebih sama (Sugiyono, 2013). Selain itu, eksplanatori memiliki tujuan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel (Silalahi, 2012). 

3.3.1  Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang 

digunakan yaitu: 

a. Variabel bebas (independent variable)  

Variabel bebas adalah variabel sebab (cause variable) atau sesuatu yang 

mengondisikan terjadinya perubahan dalam variabel lain. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi variabel bebas adalah Muslim tourist perceived value (X). 

b. Variabel perantara (intervening variable) 

Variabel perantara merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel bebas utama dan variabel terikat. Variabel perantara dalam penelitian 

ini adalah kepuasan pelanggan (Y). 

c. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah revisit intention (Z). 

Operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel di bawah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 

Tabel Operasional Variabel 

No Variabel/Dimensi Indikator Instrumen Skala 

Variabel Independen (X) 

1 Muslim Tourist 

Perceived Value 

adalah sebuah skala 

pengukuran baru 

untuk mengevaluasi 

nilai yang dirasakan 

wisatawan muslim 

a. Kualitas  1. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

terorganisasi dengan 

baik. 

2. Kualitas produk dan 

layanan 

dipertahankan. 

3. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

Interval 
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dan mewakili tingkat 

penilaian pengalaman 

konsumen setelah 

menggunakan sebuah 

produk atau jasa (Eid 

& El-Gohary, 2015) 

memiliki tingkat 

kualitas yang dapat 

diterima. 

4. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

dibuat dengan baik.  

b. Harga 1. Harga adalah kriteria 

utama pelanggan. 

2. Produk dan layanan 

yang ditawarkan di 

tujuan wisata 

ekonomis.  

c. Emosi 1. Merasa nyaman ketika 

menggunakan produk 

dan layanan di tempat 

wisata. 

2. Produk dan layanan 

yang ditawarkan akan 

membuat perasaan 

relax/santai. 

3. Produk dan layanan 

yang akan ditawarkan 

memberi perasaan 

positif. 

4. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

memberi kesenangan. 

d. Sosial 1. Berkunjung ke Kota 

Bandung membuat 

pelanggan merasa 

diterima lebih baik 

oleh lingkungan. 

2. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

meningkatkan cara 

orang menilai 

pelanggan. 

3. Produk dan layanan 

yang ditawarkan 

memberi pelanggan 

pengakuan sosial yang 

lebih baik. 

e. Atribut Fisik 1. Ketersediaan 

fasilitas/ruang sholat 

di lokasi wisata. 

2. Ketersediaan makanan 

halal di lokasi wisata, 

bandara, pusat 

perbelanjaan. 

3. Ketersediaan pasokan 

air di toilet di lokasi 

wisata, bandara, pusat 

perbelanjaan. 

4. Ketersediaan kolam 

renang dan gimnasium 

yang terpisah untuk 

pria dan wanita. 
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f. Atribut Non-fisik 

(Isa, Chin, & 

Mohammad, Muslim 

Tourist Perceived 

Value : a study on 

Malaysia, 2016) 

1. Ketersediaan layanan 

terpisah (dapur halal) 

dan area khusus 

wanita. 

2. Pelarangan saluran tv 

berbau seks dalam 

sistem hiburan hotel. 

3. Pelarangan aktivitas 

perjudian oleh otoritas 

di tempat umum. 

Variabel Intervening (Y) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan Pelanggan 

adalah  tingkat 

perasaaan dimana 

seseorang 

menyatakan hasil 

perbandingan atas 

kinerja produk atau 

jasa yang diterima 

sesuai yang 

diharapkan 

(Lupiyoadi, 2001). 

1. Kualitas pelayanan 1. Wisatawan puas 

dengan kualitas 

pariwisata yang ada  

2. Wisatawan puas 

terhadap fasilitas 

umum yang ada  

Interval 

2. Aksesibilitas  1. Wisatawan puas 

dengan ketersediaan 

jalan menuju lokasi 

wisata yang mudah 

ditempuh 

2. Wisatawan puas 

dengan kualitas jalan 

menuju lokasi wisata 

yang dalam keadaan 

baik 

3. Wisatawan puas 

dengan transportasi 

umum yang tersedia  
4. Wisatawan terbantu 

oleh petunjuk jalan 

yang tersedia  

 

 Variabel Dependen (Z) 

3 Revisit Intention  

adalah niat 

berkunjung kembali 

yang merupakan 

kesediaan wisatawan 

untuk mengunjungi 

kembali destinasi 

yang sama (Huang, 

2015). 

1. Intention to 

recommend 

(keinginan untuk 

merekomendasik

an kepada orang 

lain) 

 

 

 

 

 

1. Wisatawan 

membicarakan 

kepuasan dan 

pengalaman positif 

selama berada di Kota 

Bandung. 

2. Wisatawan 

merekomendasikan 

kepada kerabat 

mengenai pengalaman 

berwisata di Kota 

Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 2. Intention to 

revisit (keinginan 

untuk kembali 

berkunjung) (Lin 

C. H., 2012) 

 

1. Kota Bandung selalu 

memiliki tempat 

wisata baru sehingga 

menarik untuk 

dikunjungi 

2. Wisatawan akan 

berwisata kembali di 

Kota Bandung di 

kemudian hari. 
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3.3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan & Kuncoro, 2012). 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Muslim milenial Kota Tangerang yang 

berjumlah sekitar 1.010.480 jiwa.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil mengikuti prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Purwanto, 2011). Sampel dalam 

penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi Muslim milenial Kota Tangerang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sunyoto, 

2011). Adapun kriteria responden yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 

1) Muslim milenial Kota Tangerang dimana menurut Ali & Purwandi (2017) 

generasi milenial adalah mereka yang lahir di antara tahun 1980 sampai tahun 

2000 atau yang berumur 19-39 tahun. 

2) Sudah pernah berkunjung ke Kota Bandung lebih dari satu kali dengan tujuan 

liburan saja. 

Untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan, perlu 

dilakukan pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah. Dalam penelitian ini, 

untuk menghitung sampel menggunakan rumus Tabachnick & Fidel (2013), yaitu : 

𝑵 ≥ 𝟏𝟎𝟒 + 𝒎 

Keterangan :  N = ukuran sampel, m = jumlah variabel independen 

 Berdasarkan rumus tersebut maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑵 ≥ 𝟏𝟎𝟒 + 𝒎 

𝑵 ≥ 𝟏𝟎𝟒 + 𝟏 

𝑵 ≥ 𝟏𝟎𝟓 

Menurut perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam penelitian 

ini adalah 105 responden, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 125 

responden. 
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3.3.3  Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai teknik pengujian instrumen 

penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan.  

3.3.3.1 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen data primer berupa kuesioner atau 

angket. Instrumen ini dikembangkan dengan menggunakan skala Semantic 

Differential. Semantic Differential adalah salah satu bentuk instrumen pengukuran 

yang berbentuk skala, yang dikembangkan oleh Osgood, Suci dan Tannenbaum. 

Instrumen ini digunakan untuk mengukur reaksi terhadap stimulus, kata-kata, serta 

konsep-konsep dan dapat disesuaikan untuk orang dewasa atau anak-anak dari 

budaya berbagai macam budaya manapun juga (Heise, 1970) 

Dalam operasionalisasi skala pengukuran data menggunakan skala interval, 

yaitu menggunakan skala Semantic Defferensial yaitu merupakan salah satu cara 

untuk menentukan skor berdasarkan penilaian bipolar. Skala semantic differensial 

dengan interval skor 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 7 (Sangat Setuju 

Sekali). Dengan skala semantic differential, variabel yang akan di ukur dijabarkan 

dalam dua kutub, yaitu baik-buruk, tinggi-rendah, selalu-tidak pernah, besar –kecil 

dan lainnya yang berhubungan dengan kutub positif dan negatif. Pengukuran 

menggunakan semantic differential scala menghasilkan data interval. 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 

Skala Semantic Differential 

Setelah mendapatkan jawaban dari responden, langkah selanjutnya adalah 

mengolah data dan mengkategorikan masing-masing variabel sebelum data 

dianalisis lebih lanjut untuk dapat menjawab rumusan hipotesis. Untuk menentukan 

kategori variabel digunakan rumus berikut: 

Tabel 3. 2 

Skala Pengukuran Kategori 

Skala Kategori 

X > (µ + 1,0σ) Tinggi 

(µ - 1,0σ) ≤ X ≤  (µ + 1,0σ) Sedang 

X < (µ - 1,0σ) Rendah 

Skor Keterangan  

Sangat Tidak Setuju/ 

Sangat Tidak Sesuai 

Keterangan  

Sangat Setuju Sekali/ 

Sangat Sesuai Sekali 
1 7 
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Keterangan: 

X = Skor empiris 

µ = Rata-rata teoritis ((skor min + skor maks)/2) 

σ = impangan baku teoritis ((skor maks - skor min)/6) 

 

Instrumen penelitian yang digunakan harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu melalui valid dan reliabel. Instrumen penelitian harus diuji coba 

terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut merupakan 

penjabaran teknik uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian:  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengatur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Menurut Ghozali (2011) bahwa tujuan pengujian validitas adalah proses 

menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah angket, apakah isi dan butir 

pertanyaan tersebut sudah valid. Jika butir-butir sudah valid berarti butir tersebut 

sudah bisa untuk mengukur faktornya.  

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas instrumen digunakan korelasi 

product moment pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor 

total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item.  

Adapun rumus produk moment pearson yang digunakan sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
N(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√{N. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}. {N. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

}
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 : Korelasi product moment 

N : Jumlah populasi atau responden 
∑ 𝑋 : Jumlah skor butir (x) 

∑ 𝑌  : Jumlah skor variabel (y) 

∑ 𝑋2  : Jumlah skor butir kuadrat (x) 

∑ 𝑌2  : Jumlah skor butir variabel (y) 
∑ 𝑥𝑦 : Jumlah perkalian butir (x) dan skor variabel (y) 

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan 

uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item 

dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Atau jika melakukan 

penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, maka digunakan batas minimal 

korelasi 0,30. Semua item yang mencapai koefisien minimal 0,30 daya pembedanya 

dianggap memuaskan (Azwar S. , 1999). 
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Teknik uji validitas yang digunakan adalah korelasi Product Moment dan 

perhitungannya mengunakan SPSS Statistic 24. Dalam variabel Muslim tourist 

perceived value diuraikan menjadi 20 butir pernyataan kuesioner, kepuasan 

pelanggan 6 butir pernyataan dan revisit intention 4 pernyataan yang disebar kepada 

125 responden. Berikut hasil uji validitas untuk variabel Muslim tourist perceived 

value, kepuasan pelanggan dan revisit intention: 

Tabel 3. 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Muslim Tourist Perceived Value (X) 

No Rhitung Batas Minimal Keterangan 

1 0,358 0,30 Valid 

2 0,519 0,30 Valid 

3 0,463 0,30 Valid 

4 0,559 0,30 Valid 

5 0,407 0,30 Valid 

6 0.476 0,30 Valid 

7 0,609 0,30 Valid 

8 0,586 0,30 Valid 

9 0,617 0,30 Valid 

10 0,620 0,30 Valid 

11 0,547 0,30 Valid 

12 0,543 0,30 Valid 

13 0,497 0,30 Valid 

14 0,688 0,30 Valid 

15 0,592 0,30 Valid 

16 0,572 0,30 Valid 

17 0,523 0,30 Valid 

18 0,420 0,30 Valid 

19 0,437 0,30 Valid 

20 0,571 0,30 Valid 

Sumber: Hasil Uji Coba Angket 

Tabel 3. 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No Rhitung Batas Minimal Keterangan 

1 0,818 0,30 Valid 

2 0,826 0,30 Valid 

3 0,846 0,30 Valid 

4 0,857 0,30 Valid 

5 0,831 0,30 Valid 

6 0,858 0,30 Valid 

Sumber: Hasil Uji Coba Angket 
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Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Revisit Intention (Z) 

No Rhitung Batas Minimal Keterangan 

1 0,805 0,30 Valid 

2 0,893 0,30 Valid 

3 0,851 0,30 Valid 

4 0,875 0,30 Valid 

Sumber: Hasil Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan tabel-tabel di atas, tidak terdapat item yang tidak valid karena 

pernyataan kuesioner tersebut memiliki koefisien korelasi butir total (R hitung) 

yang lebih tinggi dari batas minimal 0,30 sehingga jumlah item variabel Muslim 

tourist perceived value, kepuasan pelanggan dan revisit intention jumlahnya tetap, 

tidak ada pengurangan.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan instrumen pengukur data dan data yang dihasilkan 

disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen itu secara konsisten 

memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran (Ferdinand, 2014). 

Umar (2000) menyatakan bahwa reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian 

atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengukuran 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara one shot method 

atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat cronbach 

alpha, kriteria pengambilan keputusan menggunakan batasan 0,6. Reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan  0,8 adalah 

baik (Sekaran, 1992). 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji cronbach alpha. Rumus cronbach alpha 

sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 − 

(∑ 𝜎𝑏2)

𝜎𝑡2
) 

Keterangan: 

𝑟11 : Reliabilitas instrumen 

𝑘 : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varian butir 

𝜎𝑡2 : Varian total 

Rumus variannya sebagai berikut: 
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𝜎𝑡2 =
∑ 𝑥2 − 

(𝑥2)
𝑁

𝑁
 

Keterangan : 

σt2 : Harga varians total 

∑ x2 : Jumlah kuadrat skor total 

(x2) : Jumlah kuadrat dari jumlah skot total 

N : Jumlah responden 

Tabel 3. 6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Variabel X,Y,Z 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Batasan Keterangan 

Muslim Tourist Perceived Value (X) 0,921 0,6 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan (Y) 0,914 0,6 Reliabel 

Revisit Intention (Z) 0,878 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel X,Y dan Z menunjukkan bahwa 

ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha > 0,6. Dari 

hasil kedua pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan 

valid dan reliabel, sehingga penelitian dapat dilanjutkan. 

3.3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Kuisioner/angket, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada 

responden agar responden tersebut memberikan jawabannya (Suliyanto, 

2009).   

2) Studi pustaka, yaitu mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi 

bahan kepustakaan. Studi pustaka bersumber dari buku, jurnal, laporan, 

website dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga 

dapat menjadi landasan teori yang kuat serta mendukung penelitian (Nazir, 

2011). 

3.3.4 Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh peneliti harus diolah dan disajikan 

secara kuantitatif, yaitu hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang 
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kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (Hasan M. I., 2002). 

Pada analisis data juga dilakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

dan untuk menguji hipotesa yang telah ditentukan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial dengan analisis jalur 

(path analysis). Untuk mencapai tujuan analisis data, maka langkah-langkah atau 

prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan data. 

b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data. 

c. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan 

yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel 

yang diteliti. 

d. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk 

penelitian. Dalam hal ini hasil koding dituangkan ke dalam tabel rekapitulasi 

secara lengkap untuk seluruh item variabel.  

1) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil regresi yang 

dilakukan telah terbebas dari gejala normalitas, linearitas dan homogenitas. Oleh 

karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui bahwa data 

yang ada terdistribusi normal dan independen. Uji normalitas menjadi penting di 

karenakan dengan normalnya suatu data maka data tersebut dapat dianggap dapat 

mewakili populasi (Denziana, Indrayenti, & Fatah, 2014). Normalitas berkaitan 

dengan pengujian terhadap sampel yang diambil pada penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna (Algifari, 2011). Pengujian ada tidaknya gejala 
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multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang 

dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dan toleransinya. Jika terjadi korelasi antara variabel independen, pedoman suatu 

model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF (Variance Inflation Factory) >10 maka mengindikasikan adanya 

multikolinearitas.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas menguji apakah sebuah variabel regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik tidak terjadi heterokedastistas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap absolut residual (∝ = 0,05) maka dalam model 

regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Ghozali I. , 2011). 

2) Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali I. , 2011). Analisis ini dipakai 

dalam penelitian ini karena dapat menerangkan ketergantungan suatu variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Adapun dalam penelitian ini, 

model regresi dilakukan dengan menggunakan dua persamaan. Persamaan pertama 

untuk menduga besar arah dari pengaruh variabel Muslim tourist perceived value 

terhadap kepuasan pelanggan dan persamaan kedua untuk menduga besar dan arah 

dari pengaruh Muslim tourist perceived value dan kepuasan pelanggan terhadap 

revisit intention. Dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut: 

Y = a + b1X + e1 ............... (I) 

Z = a + b1X + b2Y +e2 ...... (II) 

Keterangan:  

Y = Kepuasan Pelanggan 

Z = Revisit Intention 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Muslim Tourist Perceived Value 

e = Kesalahan Estimasi Radar 
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3) Uji Kelayakan Model 

Uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan, kesesuaian atau 

kebaikan fungsi regresi sampel dalam menafsirkan nilai aktual. Secara statistik uji 

kelayakan model dapat dilakukan melalui: 

a. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Besarnya nilai R2 terletak di antara 0 dan 1, 

atau dengan kata lain 0 ≤ R2 ≤ 1 , berarti apabila nilai R2 semakin mendekati angka 

1, maka akan semakin baik model regresi yang mampu menjelaskan bahwa semakin 

terdapat pengaruh yang erat antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Begitu pula dengan nilai R2 yang semakin mendekati nol maka menunjukan 

bahwa model regresi yang diteliti semakin kurang baik dan berarti semakin kecil 

atau tidak ada pengaruh yang erat antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis yang dilakukan secara 

keseluruhan merupakan penggabungan (overall significance) variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) untuk dapat mengetahui besaran pengaruhnya. 

Hipotesis gabungan ini dapat diuji menggunakan Analysis of Variance (ANOVA). 

Uji simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dan nilai F 

tabel dengan tingkat kesalahan (α =5%). 

Hipotesis pada uji F dapat ditentukan dengan kriteria tertentu, penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi/tingkat kesalahan (α=5%). Adapun ketentuannya 

sebagai berikut:  

F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima  

F hitung < F tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

4) Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap varaibel independen 
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lainnya konstan. Kriteria penerimaan hipotesisnya adalah dengan melihat apakah 

nilai - nilai yang diperoleh koefisien berbeda secara signifikan atau tidak antara t 

hitung dan t tabel pada tingkat keyakinan 5% (α =0,05). 

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel X 

berpengaruh terhadap Y. Untuk menginterpretasikan uji t menggunakan 

unstandardized coefficients pada program SPSS. Jika probabilitas sig < 0,05 maka 

varaibel X berpengaruh terhadap variabel Y. 

5) Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening dalam model maka digunakan 

analisis jalur (Path Analysis). Teknik analisis jalur ini digunakan untuk menguji 

besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap 

diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X terhadap Y serta dampaknya 

pada Z. Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan 

koefisien jalur (Riduan & Sunarto, 2007).  Adapun langkah-langkah dalam analisis 

jalur ialah: 

a. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural 

Hipotesis : Terdapat pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap 

   kepuasan pelanggan.  

Struktur  : Y = PYXX + PY ε 

Hipotesis : Terdapat pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap 

   revisit intention melalui kepuasan pelanggan  

Struktur  : Z = PZXX + PZYY +PZ ε 

b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi 

(1) Menggambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan 

rumuskan persamaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. 

Dengan gambar path analysisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 

Diagram Jalur Lengkap 

X 

 

Y Z 

€1 €2 

PXY PYZ 
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(2) Memaknai analisis jalur Sub-Struktur 1 

Uji pada jalur sub-struktur 1, hipotesis statistik dirumuskan yaitu sebagai 

berikut: 

Ha : PYX ≠ 0 

H0  : PYX = 0 

Hipotesis dalam bentuk kalimat yaitu : 

Ha : Ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit intention  

H0 : Tidak ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit 

 intention 

(3) Memaknai analisis jalur Sub-Struktur 2 

Pengujian secara simultan (keseluruhan) dengan hipotesis statistik yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ha: PZX = PZY ≠ 0 

H0: PZX = PZY = 0 

Hipotesis dalam bentuk kalimat yaitu : 

Ha: Ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit intention 

 melalui kepuasan pelanggan 

H0: Tidak ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit 

 intention melalui kepuasan pelanggan 

Pengujian secara individual, maka hipotesis penelitian yang akan di uji yaitu: 

Ha: PZX ≠ 0 

H0: PZX = 0 

Hipotesis dalam bentuk kalimat: 

Ha: Ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit intention. 

H0: Tidak ada pengaruh Muslim tourist perceived value terhadap revisit 

 intention. 

Ha: PZY ≠ 0 

H0: PZY = 0  

Hipotesis dalam bentuk kalimat yaitu: 

Ha: Ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap revisit intention. 

H0: Tidak ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap revisit intention. 
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Untuk mengetahui signifikansi analisis jalur dibandingkan antar nilai 

probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

• Jika nilai probababilitas 0,05 ≤ Sig, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

signifikan. 

• Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ Sig, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan.  

c. Uji sobel 

d. Merangkum ke dalam tabel 

Tabel 3. 7 

Analisis Path 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Total 
Pengaruh 

Bersama Langsung 
Tidak 

langsung 

X   -  - 

Y   -  - 

ε1   - - - 

ε2   - - - 

X dan Y - - - -  

 

Pengaruh langsung 

• X → Y 

• Y→ Z 

Pengaruh tidak langsung  

• X → Y → Z = (X → Y) * (Y → Z) 

Pengaruh total 

• X → Y → Z = (X → Y) + (Y → Z) 

e. Meringkas dan menyimpulkan 

 


