
31 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Klasifikasi dari penelitian ini adalah sebagai basic research dan 

causal comparative research. Klasifikasi sebagai penelitian dasar sejalan 

dengan teori dari Sugiyono (2007) dimana sesuai dengan tujuan penelitian, 

hasil penelitian hanya bersifat teoritis dan sepenuhnya digunakan untuk 

menambah pengetahuan tanpa adanya pengaruh aktif terhadap pengambilan 

keputusan, perilaku maupun kinerja. Klasifikasi sebagai penelitian kasual 

komparatif (causal comparative research) berdasarkan permasalahannya 

memiliki karakteristik berupa hubungan sebab akibat di antara variabel Citra 

Merek, Harga, Kepercayaan, Nilai, Kualitas, Lokasi dan Ulasan Online 

terhadap Preferensi Konsumen. 

 

3.2 Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Kuncoro (2003), yang disebut populasi adalah kumpulan 

kelompok yang memiliki elemen-elemen yang lengkap, dimana peneliti 

terdorong untuk mempelajari apa yang menjadi objek penelitian. Dalam 

penelitian ini populasinya tidak memiliki batasan/infinite, karena 

ketidakpastian data tentang berapa populasi konsumen untuk calon 

pelanggan hotel di Batam. Populasi konsumen yang dicari adalah yang 

mengetahui atau pernah mendengar ulasan tentang hotel di Batam. 
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3.2.2 Sampel 

Menurut Malhotra (2005), sampel diartikan sebagai sejumlah orang 

dari populasi yang ada dan dinilai dapat memberi kontribusi terhadap 

penelitian. Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan judgement 

sampling yang merupakan salah satu teknik non-probability sampling. 

Menurut Malhotra (2005), sampel penelitian atau responden dipilih 

berdasarkan penilaian peneliti yakni pihak yang terbaik untuk menjadi 

sampel penelitian. Responden yang ditargetkan oleh penelitian ini adalah:  

1. Setiap orang yang tahu atau pernah mendengar ulasan tentang hotel 

di Batam baik yang independen maupun yang chain dan sudah 

pernah atau pun belum pernah mengunjungi hotel tersebut. 

2. Paling tidak berusia 17 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa 

seseorang berusia 17 tahun ke atas dianggap mampu memberi 

jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Menurut Widiyanto (2008), penentuan jumlah sampel untuk 

populasi yang besar dan jumlah pastinya tidak diketahui dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

                                          

      

                                     
    

 

        Sumber: Widiyanto (2008) 

Dimana: 

N = Banyak sampel yang diteliti  

Z = Normal distribution level = 1,96 (Level Signifikan 5%) 

Z
2
 

N =
 

4(Margin of error)
2
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Margin of Error (Moe) = Maksimum level error yang diinginkan atau dapat 

ditolerir 

Dengan menggunakan Moe sebesar 5%, jumlah minimum sampel 

yang didapat adalah: 

       1,96
2
 

   N= 

         4 (0,05)
2
 

    

N= 384,16 

 

Berdasarkan kalkulasi di atas, jumlah sampel yang diperoleh sebesar 384, 

namun untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga maka sampel yang diambil 

ditentukan sebesar 400 responden. 

 

3.2.3 Daftar Hotel Independen dan Hotel Chain 

Gambar 3.2 

Daftar beberapa hotel di batam dan afiliasinya 

 
Sumber: Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Kota Batam 2018 
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3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel independen 

menyebabkan terbentuknya atau mengubah variabel dependen. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen berperan sebagai pemberi 

pengaruh, sedangkan variabel dependen berperan sebagai yang dipengaruhi 

atau hasil dari pengaruh variabel independen. Variabel independen yang 

digunakan adalah Citra Merek, Harga, Kepercayaan, Nilai, Kualitas, Lokasi, 

dan Ulasan Online. Preferensi Konsumen diakui sebagai variabel dependen. 

Definisi operasional variabel independen dan dependen yang akan 

dimasukkan dalam pembuatan kuesioner yang ditujukan kepada responden 

adalah sebagi berikut: 

1. Citra Merek 

Faktor yang mempengaruhi persepsi subjektif konsumen dan merupakan 

sinyal eksternal bagi konsumen ketika menilai suatu produk/layanan 

sebelum melakukan pembelian. Indikator empiris (Lien, Wen, Huang & 

Wu, 2015): 

a. Merek hotel ini dapat diandalkan. 

b. Merek hotel ini menarik. 

c. Merek hotel ini menyenangkan. 

d. Merek hotel adalah simbol status sosial. 

e. Merek hotel ini memiliki reputasi yang baik.  
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2. Harga  

Jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk atau layanan. 

Indikator empiris (Lien, Wen, Huang & Wu, 2015): 

a. Harga yang tercantum oleh hotel ini tidak mahal. 

b. Harga hotel ini masuk akal. 

c. Harga hotel terjangkau. 

d. Harga hotel sudah sesuai standar. 

e. Harga tersebut sesuai dengan konsep hotel. 

3. Kepercayaan 

Kesediaan konsumen untuk menjadi rentan terhadap pernyataan hotel atau 

orang lain tentang hotel itu sendiri. Indikator empiris (Kim, Kim & Park, 

2017): 

a. Hotel ini sepertinya berkualitas bagus. 

b. Saya percaya hotel ini akan dapat diandalkan. 

c. Saya percaya hotel ini dapat bertanggung jawab. 

d. Jika saya mendiskusikan hotel ini dengan orang lain, saya mungkin 

akan mengatakan hal-hal positif. 

4. Nilai 

Pertukaran antara harga dan kualitas. Indikator empiris (Lien, Wen, Huang 

& Wu, 2015): 

a. Hotel ini menawarkan kenyamanan yang bagus untuk harganya. 

b. Hotel memberi saya nilai puas. 

c. Hotel ini layak dikunjungi. 
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d. Nilai yang diharapkan secara keseluruhan untuk menginap di hotel 

ini tinggi. 

e. Nilai yang diharapkan secara keseluruhan untuk menginap di hotel 

ini rendah. 

5. Kualitas 

Seberapa baik layanan yang diberikan oleh hotel sesuai dengan harapan 

konsumen. Indikator empiris (Kim, Kim & Park, 2017): 

a. Hotel ini terkesan sangat baik. 

b. Hotel ini berkualitas tinggi. 

c. Hotel ini lebih unggul dari pesaingnya. 

d. Hotel ini akan lebih disukai oleh pelanggan. 

6. Lokasi 

Tempat/lokasi adalah lokasi hotel untuk mendistribusikan layanan serta 

produk dengan mempertimbangkan kemudahan bagi konsumen. Indikator 

empiris (Choorichom, 2011): 

a. Hotel memiliki lokasi yang strategis. 

b. Lokasi hotel mudah dilihat. 

c. Hotel memiliki tempat parkir yang memadai. 

7. Ulasan Online 

Pendapat atau pengalaman orang lain tentang hotel di platform online. 

Indikator empiris (Kim, Kim & Park, 2017): 

a. Saya percaya pada informasi yang diberikan oleh pemberi ulasan. 

b. Ulasan online sebagian besar negatif. 
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c. Ulasan online sebagian besar positif. 

d. Setelah membaca ulasan online, saya tidak akan memesan hotel 

ini. 

e. Setelah membaca ulasan online, saya akan memesan hotel ini. 

8. Preferensi Konsumen 

Alasan serta atribut yang diperhitungkan oleh konsumen ketika memilih 

hotel. Indikator empiris (Ismail, Masood & Mehmood, 2012): 

a. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena merek hotel yang 

positif. 

b. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena harga hotel yang 

masuk akal. 

c. Konsumen tertarik untuk mengunjungi hotel karena 

kepercayaannya terhadap layanan hotel. 

d. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena nilai yang diperoleh 

setimpal dari harga hotel. 

e. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena kualitas fasilitas dan 

layanan hotel. 

f. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena lokasinya yang 

strategis. 

g. Konsumen tertarik mengunjungi hotel karena ulasan online yang 

positif. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti memperoleh data primer dalam bentuk kuesioner yang diisi 

oleh responden. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan seperangkat pertanyaan tertulis berupa kuesioner, dan 

diisi oleh responden mengikuti pedoman yang ada dalam kuesioner. Periode 

penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 31 Mei 2019 hingga 14 Juli 

2019. Total kuesioner yang dibagikan sebanya 375 fisik kuesioner dan 25 

secara online melalui google form. Kuesioner dibagikan di tempat-tempat 

yang berkemungkinan besar didatangi responden potensial seperti bandara, 

pusat perbelanjaan, pelabuhan serta hotel-hotel independen dan chain. 

Pengisian setiap kuesioner dilakukan dalam pengawasan penulis agar 

responden dapat menjawab butir-butir pertanyaan pada kuesioner dengan 

yakin tanpa merasa bingung dengan maksud pertanyaan dalam kuesioner 

agar tidak terjadi pengisian yang asal-asalan oleh responden. 

Pertanyaan pada kuesioner menggunakan skala Likert dari 1-5 

menggunakan pernyataan berskala. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

jawabannya diberi skor berskala yaitu: 

Skor 1; yang berarti Sangat Tidak Setuju 

Skor 2; yang berarti Tidak Setuju 

Skor 3; yang berarti Netral 

Skor 4; yang berarti Setuju 

Skor 5; yang berarti Sangat Setuju  
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi 

Berganda karena sesuai dengan maksud dari penelitian penelitian ini dimana 

bertujuan menganalisa pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Aplikasi yang digunakaan adalah IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) 25. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik, yang 

menjabarkan cara mengumpulkan, menyiapkan, dan menyajikan data hasil 

penelitian (Malhotra, 2005). Statistik deskriptif juga diasosiasikan sebagai 

teknik pengumpulan serta penyajian kumpulan data dan mengubahnya 

menjadi informasi yang bermanfaat. 

Data yang dihasilkan dapat tersaji dengan rapi dan ringkas dengan 

menggunakan statistik deskriptif serta memunculkan inti informasi dari 

kumpulan ragam data yang tersedia. Ragam statistik deskriptif yang sering 

ditemui adalah diagram, grafik, tabel dan besaran lainnya. Data yang 

dihasilkan oleh statistik deskriptif umumnya berupa ukuran pemusatan data 

(mean), persebaran data responden (median) dan kecenderungan dari 

kumpulan data (modus). 
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3.5.2 Uji Outlier 

Outlier adalah data penelitian yang bernilai ekstrim, baik secara 

multivariat maupun univariat. Nilai-nilai ekstrim yang dimaksud dalam 

penelitian adalah nilai yang berbeda dan jauh dari sebagian besar nilai 

lainnya. Identifikasi outlier dapat diperoleh dari nilai studentized residual 

yang merupakan nilai residu yang sudah distandarisasi dengan nilai rata-rata 

dan standar deviasi. Outlier univariat mengacu pada nilai absolut 

studentized residual dimana jika nilainya adalah 3 atau lebih, maka 

penelitiannya disimpulkan memiliki outlier univariat (Ghozali, 2013). 

Identifikasi multivariat outliers dilakukan dengan membandingkan statistik 

d² (Mahalanobis Distance) dengan nilai χ² (chi-square). Jika d² > χ², maka 

terdapat outlier multivariat (Ferdinand, 2006). 

Outlier multivariat disebabkan oleh beberapa variabel independen 

atau variabel bebas. Dapat diartikan bahwa jika satu atau beberapa variabel 

independen memiliki nilai ekstrim, maka ada kemungkinan besar 

munculnya outlier multivariat. Outlier univariat sendiri disebabkan oleh 

variabel dependen atau variabel terikat sehingga jika variabel terikat 

memiliki nilai ekstrim, maka outlier univariat berkemungkinan besar terjadi 

dalam penelitian.   
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3.5.3 Uji Kualitas data 

Ada dua kondisi yang berlaku untuk suatu kuesioner, yaitu perlunya 

kuesioner agar valid dan dapat diandalkan. Menguji validitas dan reliabilitas 

merupakan langkah pengujian item pernyataan dalam kuesioner untuk 

melihat apakah jawaban respoenden memang valid dan dapat diandalkan 

dimana nantinya item tersebut dapat digunakan untuk pengukuran 

selanjutnya. 

Pengujian diawali dengan terlebih dahulu menguji validitas 

selanjutnya diikuti dengan uji reliabilitas. Apabila butir pertanyaan tidak 

valid, maka butir pertanyaan tersebut dihapus secara otomatis. Item-item 

yang telah valid kemudian secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. 

 

3.5.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan apakah kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian mampu mengukur apa yang harus diukur dan dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui validitas item pada kuesioner. Butir 

pertanyaan dengan nilai korelasi positif dengan total skor dan tingkat 

korelasi yang tinggi mengisyaratkan tingginya validitas item tersebut. 

Persyaratan untuk N = 400 agar dinilai valid adalah nilai rtabel = 0,098, 

dengan demikian jika nilai r < 0,098 maka item kuesioner dianggap tidak 

valid (Sugiyono, 2007).  
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3.5.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian ini mengukur dan menguji stabilitas dan konsistensi skor 

dalam penelitian. Reliabilitas sedikit berbeda dari validitas dikarenakan 

lebih berfokus pada masalah konsistensi. Dalam uji reliabilitas, dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut (Habiby, 2017; Setyohadi 

et al, 2017),: 

a) Jika nilai Cronbach's Alpha > rtabel maka item kuesioner dianggap 

reliabel. 

b) Jika nilai Cronbach's Alpha < rtabel maka item kuesioner dianggap 

tidak reliabel. 

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan hasil penelitian 

memenuhi persyaratan untuk analisis regresi berganda. Syaratnya adalah di 

antara variabel independen penelitian beristribusi normal, tidak terjadi 

multikolinieritas dan heterokedastisitas dengan pemahaman sebagai berikut: 

 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Digunakan untuk pengujian seluruh data dalam penelitian agar 

diketahui apakah berdistribusi normal atau tidak. Bentuk normal dari 

distribusi data dapat diketahui dengan menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov, dimana nilai signifikansi/probabilitas dijadikan sebagai acuan. 
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Menurut Ghozali (2013), jika nilai probabilitas < 0,05 maka distribusinya 

abnormal, jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusinya normal. 

 

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas 

Digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen 

dalam penelitian terinfeksi multikol atau tidak. Multikol sendiri adalah 

fenomena yang merujuk pada adanya korelasi di antara semua variabel-

variabel independen dalam penelitian. Pengidentifikasian fenomena ini 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

VIF yang didapat lebih kecil dari 10, dapat diartikan bahwa multikolinieritas 

yang terjadi pada variabel-variabel independen dapat ditolerir (Hair, et al., 

2010). 

 

3.5.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah varian sisa dari 

satu variabel ke variabel yang lain memiliki ketidaksamaan. Jika varian 

residu dari satu variabel ke variabel lain tetap ada, maka terjadi 

homokedastisitas. Sedangkan jika varian residu berbeda, maka terjadi 

heterokedastisitas. Model regresi yang diinginkan adalah yang tidak terdapat 

heterokedastisitas. Tes Glejser adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan dengan persyaratan jika nilai signifikansi variabel independen 

terhadap residu absolut > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2013). 
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3.5.5 Uji “F” 

Uji “F” merupakan pengujian pengaruh dari seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan. Uji 

“F” digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari variabel independen 

semisal brand image dan price terhadap variabel dependen preferensi 

konsumen. Pengujian dilakukan berdasarkan hipotesis sebagai berikut: 

H0; ßi = 0, menunjukkan tidak terdapat pengaruh simultan yang 

signifikan dari variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

H1; ßi ≠ 0, menunjukkan terdapat pengaruh simultan yang signifikan 

dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat signifikansi (a) = 0,05 dan F tabel = (k; n-k), maka 

persyaratan uji yang diperoleh adalah jika signifikansi F hitung > 0,05, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini berarti tidak terdapat pengaruh 

simultan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika 

signifikansi F hitung <0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, ini 

menunjukkan adanya pengaruh simultan yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Santoso, 2014).  
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3.5.6 Uji “t”  

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara terpisah. Pengujian dilakukan berdasarkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0; ßi = 0, menunjukkan tidak terdapat pengaruh parsial yang 

signifikan dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1; ßi ≠ 0, menunjukkan terdapat pengaruh parsial yang signifikan 

dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan tingkat signifikansi (a) = 0,05 dan derajat kebebasannya 

adalah df = (n-k-1), maka persyaratan uji yang diperoleh adalah jika 

signifikansi t hitung > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini berarti 

tidak terdapat pengaruh parsial yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Jika signifikansi t hitung <0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, ini menunjukkan adanya pengaruh parsial yang signifikan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. (Santoso, 2014). 

 

3.5.7 R Square (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah pengaruh yang diberikan variabel 

independen pada variabel dependen. Nilai R kuadrat dapat digunakan 

sebagai alat prediksi dan penentuan besaran nilai kontribusi terhadap 

variabel Z secara bersamaan (simultan) oleh variabel-variabel W. 

Kriteria yang harus dipenuhi adalah hasil uji F memiliki nilai 

signifikan, yang mengisyaratkan bahwa variabel-variabel W memiliki 
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pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Z. Di lain 

pihak, jika hasil uji F tidak signifikan, maka nilai hasil uji R Square tidak 

dapat digunakan sebagai alat prediksi dan penentuan besaran nilai kontribusi 

terhadap variabel Z secara bersamaan (simultan) oleh variabel-variabel W 

(Ghozali, 2013). 

 

3.5.8 Uji Beda 

Uji beda yang digunakan merupakan paired sample t test. Teknik 

pengujian ini tergolong uji perbandingan atau uji hipotesis komparatif. Uji 

paired sample t test digunakan untuk mencari perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel yang saling berhubungan atau berpasangan (paired). Uji 

paired sample t test umumnya digunakan ketika data yang diperoleh berupa 

data kuantitatif (rasio atau berskala interval).  

Berikut pedoman pengambilan keputusan yang dijadikan acuan 

dalam uji paired sample t test dilihat dari nilai signifikansi (Sig.) dengan 

bantuan progam IBM SPSS (Santoso, 2014): 

Jika nilai Sig.
2-tailed

 < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Jika nilai Sig.
2-tailed

 > 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 
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