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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

1.  

Menurut Indrianto dan Supono (2013), jika dilihat dari aspek tujuan 

sebuah penelitian, penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bermaksud 

untuk mengembangkan teori dimana penelitian ini hanya dipergunakan untuk 

penelitian di lingkungan akademik. Penelitian ini disusun menjadi suatu karya 

ilmiah yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi 

kualifikasi dalam meraih gelar kesarjanaan ekonomi. 

Namun jika dilihat dari aspek permasalahannya, maka penelitian ini 

merupakan penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research). 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian dengan  karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab akibat antara service quality sebagai variabel independen dan 

monetary price serta behaviour price sebagai variabel mediasi terhadap variabel 

dependen yaitu word of mouth dan revisit intention (Indriantoro dan Supono, 

2013). 

3.2 Objek Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah semua penumpang yang mempunyai 

pengalaman menggunakan maskapai LCC yang ada di Kota Batam. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan kuisioner sebagai media untuk pengumpulan data 

dalam penelitian yang diperoleh dari responden. Dikarenakan jumlah populasi 

yang tidak diketahui, maka besarnya sampel diambil dengan menggunakan 
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perbandingan 1:10 dimana setiap 1 item pertanyaan mewakili 10 responden. 

Dalam penelitian ini terdapat 27 item pertanyaan sehingga jumlah responden 

minimum untuk sampel penelitian ini adalah sebanyak 270 responden. Namun 

untuk menghindari adanya kuesioner yang tidak valid, maka jumlah kuesioner 

yang disebarkan sebanyak 320 kuesioner kepada responden (Hair et al., 2010). 

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling yaitu 

pemilihan sampel tidak secara acak tetapi sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagikan kuesioner 

kepada para responden yang memenuhi kriteria yang diinginkan, yaitu 

mempunyai pengalaman menggunakan maskapai LCC (Low Cost Carrier) atau 

maskapai bertarif rendah. 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini, terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel 

independen, variabel mediasi, dan variabel dependen dimana service quality 

sebagai  variabel independen, monetary price dan behavior price sebagai variabel 

mediasi terhadap word of mouth dan revisit intention yang merupakan variabel 

dependen. 

3.3.1 Service Quality 

Service quality dapat didefinisikan sebagai evaluasi dari pelanggan 

terhadap suatu pelayanan yang didapatkan. Evaluasi pelanggan terhadap tingkat 

dari kualitas pelayanan dan kepuasannya tergantung dari perbandingan antara 
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ekspektasi yang diharapkan dengan pengalaman aktual yang dirasakan (Meshack 

dan Datta, 2015). 

Menurut Wu dan Cheng (2013), service quality merupakan faktor utama 

dalam mempromosikan keuntungan kompetitif dalam industri penerbangan. Ada 

terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibility (kewujudan), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (keyakinan), 

dan emphaty (empati). Variabel ini terdiri dari 15 butir pertanyaan dan diukur 

dengan menggunakan 5 poin skala Likert dimulai dari sangat tidak setuju (1) 

hingga sangat setuju (5). 

3.3.2 Monetary Price 

Monetary price merupakan tingkat dimana konsumen sangat sensitif 

terhadap pengeluaran ekonomi pada sebuah jasa pariwisata. Loyalitas dan niat beli 

pelanggan terhadap layanan penerbangan umumnya berasal dari berbagai macam 

strategi seperti cost leadership dan diferensiasi sebagai upaya dalam mendorong 

kesuksesan perusahaan maskapai penerbangan (Narangajavana et al, 2014). 

Perusahaan maskapai LCC cenderung menerapkan strategi cost leadership dengan 

cara menetapkan harga yang jauh lebih murah dibanding maskapai lainnya (Hofer 

et al, 2008). Variabel ini terdiri dari 3 butir pertanyaan dan diukur dengan 

menggunakan 5 poin skala Likert dimulai dari sangat tidak setuju (1) hingga 

sangat setuju (5). 

3.3.3 Behaviour Price 

Behaviour price merupakan elemen yang penting dalam mendorong 

terjadinya word of mouth dan niat beli yang berasal dari konseptualisasi nilai yang 
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dirasakan. Behaviour price didefinisikan sebagai sebuah kerelaan/pengorbanan 

yang dilakukan seseorang dalam memperoleh sebuah produk ataupun jasa. 

Pengorbanan yang dilakukan dapat berupa waktu, citra merek, biaya pencarian 

serta kenyamanan (Liu et al, 2015). Variabel ini terdiri dari 4 butir pertanyaan dan 

diukur dengan menggunakan 5 poin skala Likert dimulai dari sangat tidak setuju 

(1) hingga sangat setuju (5). 

3.3.4 Word of Mouth 

Dalam literatur pemasaran, keputusan pembelian pelanggan berasal dari 

word of mouth. Word of mouth itu sendiri mengacu pada komentar terhadap 

sebuah kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan yang disebar melalui 

satu orang ke orang lain (Liu et al, 2015). Variabel ini terdiri dari 2 butir 

pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 poin skala Likert dimulai dari 

sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). 

3.3.5 Revisit Intention 

Lin et al (2012) menjelaskan bahwa Revisit intention adalah kemungkinan 

wisatawan untuk mengulangi sebuah kegiatan atau berkunjung ulang ke suatu 

destinasi. Konsep revisit intention diperoleh dari behavioral intention yang 

merupakan sebuah niat dalam melakukan perilaku tertentu seperti contoh membeli 

kembali sebuah layanan pariwisata ataupun berkunjung kembali ke sebuah 

destinasi. Variabel ini terdiri dari 3 butir pertanyaan dan diukur dengan 

menggunakan 5 poin skala Likert dimulai dari sangat tidak setuju (1) hingga 

sangat setuju (5). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpulkan dengan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung 

kepada sekelompok responden yang merupakan penumpang yang mempunyai 

pengalaman menggunakan maskapai LCC (Low Cost Carrier) atau maskapai 

bertarif rendah yang ada di Kota Batam. Kuesioner yang diberikan terdiri dari 

pertanyaan umum, dengan maksud untuk mengetahui identitas responden seperti 

jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan dan lainnya. Kuisioner juga berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang mengukur tingkat pendapat seseorang dengan 

menggunakan skala likert dimana pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan 

service quality, monetary price, behaviour price, word of mouth serta revisit 

intention terhadap maskapai LCC. Data yang didapatkan juga melalui data 

sekunder seperti artikel, jurnal, dan materi lainnya yang berkaitan. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

kuantitas dan persentase dari karakterisitik demografi responden. Demografi 

responden dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jumlah penghasilan 

per bulan serta kecenderungan maskapai LCC manakah yang sering gunakan oleh 

responden. 

3.5.2 Metode Analisis Kuantitatif 

Penelitian ini diuji dengan menggunakan program SEM-PLS. SEM 

(Structural Equation Modeling) atau yang disebut juga model persamaan 
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struktural merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

model statistik yang dalam bentuk model sebab-akibat. SEM mampu 

mengakomodir dan melihat pengaruh variabel dalam model struktural secara 

utuh. Sedangkan PLS (Partial Least Square) merupaakan suatu metode yang 

berbasis regresi untuk penciptaan model yang memiliki asumsi data penelitian 

bebas distribusi, yang berarti data penelitian tidak mengacu pada besar kecilnya 

distribusi tersebut.  

3.5.2.1 Uji Common Method Biases (CMB) 

Uji Common Method Biases (CMB) bertujuan untuk menghindari 

penyebab terjadinya error dalam pengukuran atau pengujian data. Salah satu 

sumber dari error pada pengukuran data yaitu method variance. Untuk 

menunjukkan adanya isu tersebut atau tidak ialah dengan teknik Single Factor 

Test. Prinsip dari tes tersebut adalah dengan memasukkan semua butur dari semua 

konstruk penelitian dalam sebuah analisis faktor guna menentukan apakah 

mayoritas varian dapat dijelaskan oleh satu faktor umum. Dimana penelitian ini 

menyarankan agar tidak ada satupun single factor yang menjelaskan variance 

lebih dari 50% agar mengindikasikan bahwa tidak terjadi CMB dalam penelitian 

ini. 

3.5.2.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

1. Outer Loadings 

Outer loadings merupakan nilai muatan faktor masing-masing 

indikator terhadap variabelnya. Nilai ini menjadi indikator validitas 

pertanyaan dalam kuesioner. Suatu pertanyaan dinyatakan valid jika 
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nilai outer loading > 0.5 (Ghozali, 2011). 

2. Average Variance Extracted 

Validitas dari masing-masing konstruk dapat diuji dengan Average 

Variance Extracted (AVE). Konstruk dengan validitas yang baik 

dipersyaratkan nilai AVE harus di atas 0.5. 

3. Cronbach`s alpha 

Nilai cronbach’s alpha menunjukkan reliabilitas masing-masing 

variabel. Variabel dinyatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha 

lebih dari 0.5 (Ghozali, 2011). 

4. Composite reliability 

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan 

asumsi estimasi parameter adalah akurat. Suatu konstruk dikatakan 

reliable apabila nilai Composite Reliability lebih besar dari 0,70 

(Hair et al., 2010). 

3.5.2.3 Model Struktural (Inner Model) 

1. Path Coefficients 

Path coefficients menunjukkan besar pengaruh yang ditunjukkan 

oleh variabel laten terhadap variabel laten lainnya. Signifikansi dari 

hubungan tersebut dapat dilihat juga  pada tabel path coefficients 

yaitu pada kolom T-Statistics (Ghozali & Latan, 2012). Suatu 

hubungan dikatakan signifikan dengan tingkat signfikansi 5% jika 

memiliki nilai T-statistics lebih dari 1,96 atau P-values < 0.05 (Hair 

et al,. 2010). 
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2. Indirect Effects  

Indirect Effects menunjukkan besar pengaruh yang ditunjukkan oleh 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya secara tidak langsung. 

Signifikansi dari hubungan tersebut dapat dilihat juga  pada tabel 

indirect effects yaitu pada kolom T-Statistics (Ghozali & Latan, 

2012). Suatu hubungan dikatakan signifikan dengan tingkat 

signfikansi 5% jika memiliki nilai T-statistics lebih dari 1,96 atau P-

values < 0.05 (Hair et al,. 2010). 

3.5.2.4 Uji R Square (Koefisien Determinasi) 

Uji R square menunjukkan persentase kecocokan model yang bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen. Pada penelitian yang dilakukan Hair et al. (2010) menyatakan bahwa 

nilai R square 0,75 menunjukkan bahwa model tersebut kuat, 0,5 menujukkan 

moderate, dan 0,25 menunjukkan model dalam sebuah penelitian lemah. 

3.5.2.5 Uji Quality Index 

Quality index adalah index yang digunakan untuk melihat baik atau 

tidaknya suatu model dalam sebuah penelitian. Dalam PLS, quality index yang 

digunakan adalah goodness of fit (Ghozali dan Latan, 2012). Goodness of fit 

merupakan perbandingan antara model yang dispesifikasi dengan matriks 

kovarian antar indikator atau observed variable. Nilai goodness of fit dikatakan 

kecil jika memiliki nilai  lebih besar dari 0,10; dikatakan moderate jika memiliki 

nilai lebih besar dari 0,25; dan dikatakan besar jika memiliki  lebih besar dari 0,36 

(Ghozali dan Latan, 2012). Perhitungan nilai GoF index dapat dihitung dari akar 
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kuadrat dari nilai average communality index dan average R Squares dengan 

rumus seperti di bawah ini: 

 

Keterangan:    berarti Goodness of Fit 

  berarti Average Communality Index 

      berarti Average R Squares 
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