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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Paradigma Penelitian 

Menurut Bungin (2010, h. 25), paradigma adalah cara pandang ilmuwan 

mengenai sisi strategis untuk menentukan nilai sebuah disiplin ilmu 

pengetahuan. Paradigma juga sering digunakan dalam penelitian untuk 

membantu peneliti dalam menentukan sebuah masalah penelitian, hipotesis, 

konsep-konsep, metodologi, dan menemukan alat analisis data (Bungin, 2010, 

h. 25). Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan peneliti adalah 

paradigma positivistik-kuantitatif. Paradigma ini dihasilkan dari pemikiran 

David Hume, John Locke, dan Berkeley di mana ketiga orang tersebut 

menekankan pengalaman sebagai sumber dari pengetahuan dan memandang 

pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan filsafat positivisme 

(Bungin, 2010, h. 31). 

Pandangan positivisme ini juga mengklaim bahwa ilmu merupakan 

pengetahuan yang nyata dan positivistik. Melalui pemikiran serta tradisi 

positivisme, lahir pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian, di mana 

semua objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat 

diamati, dan bebas nilai atau objektif, serta terlepas dari sikap subjektif 

(Bungin, 2010, h. 32).  
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3.2. Jenis dan Sifat Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Menurut Azwar (2015, h. 5) penelitian kuantitatif digunakan 

untuk menguji suatu hipotesis yang analisisnya menggunakan angka-

angka dan kemudian diolah menggunakan metoda statistika. Jenis 

penelitian kuantitatif biasanya juga menggunakan sampel dalam jumlah 

yang cukup besar (Azwar, 2015, h. 5). Jenis penelitian ini juga lebih 

menekankan hasilnya pada angka. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti 

ingin melakukan pengujian terhadap hipotesis mengenai ada tidaknya 

pengaruh kualitas layanan terhadap niat beli konsumen pada Alfamart 

di Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini nantinya akan dilihat 

berdasarkan angka-angka yang telah diuji menggunakan SPSS. 

3.2.2. Sifat Penelitian 

Sifat dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Hal tersebut 

dikarenakan, penelitian dengan sifat eksplanatif dapat menjelaskan 

suatu hubungan, perbedaaan, ataupun pengaruh variabel satu dengan 

yang lainnya (Bungin, 2010, h. 38). Penelitian dengan sifat eksplanatif 

juga menggunakan sampel dan hipotesis untuk menguji hubungan 

sebab-akibat dari kedua variabel yang nantinya akan diolah 

menggunakan analisis statistik inferensial (Bungin, 2010, h. 38). Hal 
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tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu mencari 

pengaruh antara kualitas pelayanan dan niat beli, menggunakan sampel 

serta hipotesis yang nantinya akan diuji dan diolah menggunakan 

analisis statistik. 

3.3.  Metode Penelitian 

Suatu penelitian tentunya memerlukan sebuah metode penelitian. Melalui 

metode penelitian tersebut, peneliti diharapkan dapat mengerti bagaimana 

suatu penelitian dilakukan dan alat apa yang harus digunakan (Hamdi dan 

Bahruddin, 2014, h. 3). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh 

peneliti adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari banyak orang terkait suatu  topik atau isu 

dalam bentuk sebuah opini (Hamdi dan Bahruddin, 2014,  h. 6).  

Menurut Hamdi dan Bahruddin (2014, h. 6) metode survei memiliki tiga 

karakteristik yaitu pertama, informasi dikumpulkan dari banyak orang 

biasanya mengenai suatu sikap, kemampuan, kepercayaan, atau lainnya. 

Kedua, informasi ini biasa dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 

Ketiga, informasi tersebut berasal dari sampel, bukan populasi. 

Menurut Azwar (2015, h. 101) kuesioner merupakan salah satu instrumen 

pengumpulan data yang mudah digunakan dan fleksibel. Data ini merupakan 

data fakta yang didapat dari sampel penelitian. Penyusunan kuesioner ini 

harus dilandasi oleh teori-teori yang digunakan variabel X dan Y. Selain itu, 

dalam penyusunan kuesioner tentunya peneliti harus dapat memerhatikan 
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karakteristik dari calon responden (Azwar, 2015, h. 101). Pertanyaan dalam 

kuesioner ini dapat bersifat terbuka dan tertutup. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode survei 

merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

kuesioner yang nantinya akan disebarkan kepada calon responden. Hasil 

perolehan data tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis menggunakan 

sistem SPSS dan pengujian data korelasi dan regresi. 

3.4. Populasi dan Sampel 

 3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009, h. 61) populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang objek/subjeknya memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Selain itu, menurut Supranto (2008, h. 22) 

populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen yang sejenis 

tetapi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat dibedakan 

satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan 

adalah konsumen yang melakukan aktivitas belanja di Alfamart 

Jakarta. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini sangat besar dan 

tidak diketahui pasti jumlahnya, maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan sampel. 

3.4.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2009, h. 62), sampel merupakan bagian dari 

jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel 
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dimaksudkan untuk mewakili suatu populasi (Bungin, 2010, h. 101). 

Hal ini dikarenakan jika populasi tersebut sangat besar, maka akan 

sulit bagi peneliti untuk mempelajari semuanya. Selain itu, dengan 

menggunakan sampel, akan lebih menghemat waktu dan juga tenaga 

(Sugiyono, 2009, h. 62). Namun, agar sampel yang diambil dapat 

mewakili jumlah populasi maka harus menggunakan teknik 

pengambilan sampel. 

       Menurut Sugiyono (2009, h. 62) teknik pengambilan sampel ini 

terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling. Jika kita ingin memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota sampel maka kita akan menggunakan probability sampling, 

jika tidak maka teknik yang digunakan adalah nonprobability 

sampling (Sugiyono, 2009, h. 62-66). Karena dalam penelitian ini 

tidak semua populasi diberikan peluang atau kesempatan untuk 

menjadi sampel, maka penelitian ini akan menggunakan non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut 

Bungin (2010, h. 115), teknik purposive sampling digunakan pada 

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dibandingkan 

dengan sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Untuk 

menentukan sampel juga diperlukan kriteria atau syarat tertentu dari 

peneliti (Bungin, 2010, h. 115). Kriteria sampling dalam penelitian ini 

meliputi konsumen Alfamart di Jakarta yang melakukan aktivitas 

belanja pada tiga bulan terakhir. Hal ini dikarenakan, konsumen 
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tersebut akan lebih mengetahui dan paham mengenai kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Alfamart di Jakarta dilihat dalam tiga 

bulan terakhir. Sehingga, penelitian ini akan mengambil 135 

responden untuk mewakili jumlah dari populasi. 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2009, h. 4) variabel terbagi menjadi dua macam 

yaitu, variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel 

bebas atau sering disebut sebagai stimulus/prediktor, adalah variabel yang 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan, variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau sering disebut 

variabel output/kriteria (Sugiyono, 2009, h. 4). Dalam penelitian ini, variabel 

bebasnya adalah kualitas pelayanan (service quality), sedangkan variabel 

terikatnya adalah niat beli (purchase intention). 

  Tabel 3.1. Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Skala 

Kualitas 

Pelayanan  

(X) 

(Zeithaml, 

Berry, dan 

Parasuraman, 

dalam Wirtz 

dan 

Lovelock, 

2016, h. 79) 

1. Tangibles 

(Fisik) 

1. Place 1. Interior dan 

eksterior toko ritel 

Alfamart yang 

dikunjungi, 

membuat nyaman 

saat berbelanja. 

2.Penyusunan 

kategori produk di 

toko ritel Alfamart 

yang dikunjungi 

telah tertata dengan 

rapi (contoh: tata 

letak jenis barang). 

3. Ruang gerak untuk 

berbelanja dan 

1-4 
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berjalan di toko 

ritel Alfamart yang 

dikunjungi sudah 

cukup luas. 

2. People 1. Jumlah karyawan 

di toko ritel 

Alfamart yang 

dikunjungi sudah 

cukup untuk 

melayani 

konsumennya. 

3. Equipment 1. Peralatan di toko 

Alfamart yang 

dikunjungi sudah 

modern dan 31ank 

ode (contoh: alat 

scanning barcode, 

televisi). 

4. Communication 

Material 

1. Informasi produk 

yang diberikan 

oleh Alfamart 

dapat memudahkan 

aktivitas berbelanja 

(contoh: harga 

31ank ode barang 

sudah tertera). 

5. Symbols 1. Simbol dari 

Alfamart telah 

menggambarkan 

layanan yang 

diberikan. 

6. Price 1. Toko ritel 

Alfamart yang 

dikunjungi telah 

memberikan 

kompensasi yang 

sesuai ketika 

barang yang dibeli 

mengalami 

kerusakan (contoh: 

penukaran barang). 

2. Reliability 

(Keandalan) 

1. Keakurasian 1. Toko ritel 

Alfamart yang 

dikunjungi telah 

memberikan 

pelayanan yang 

sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

2. Kehandalan 1. Karyawan 

Alfamart handal 
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dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

2. Toko ritel 

Alfamart yang 

dikunjungi selalu 

memastikan 

produk yang 

ditawarkan tidak 

bermasalah 

(Contoh: tidak ada 

barang yang 

kadaluarsa di 

etalase). 

3. Responsiveness 

(Daya Tanggap) 

1. Keinginan untuk 

melayani 

pelanggan 

1.Karyawan 

Alfamart, telah 

memberikan 

pelayanan dengan 

baik saat 

berbelanja. 

2. Memberikan 

pelayanan yang 

pantas 

1. Karyawan 

Alfamart selalu 

siap sedia melayani 

permintaan 

konsumen (contoh: 

ketika  meminta 

bantuan karyawan 

untuk mencari 

barang). 

4. Assurance 

(Jaminan) 

1. Kredibilitas 1. Toko ritel 

Alfamart yang  

dikunjungi kredibel 

dan dapat 

dipercaya saat 

melakukan 

aktivitas 

berbelanja. 

2. Keamanan 1. Rasa aman saat 

berbelanja di 

Alfamart. 

3. Kompetensi 1. Karyawan 

Alfamart memiliki 

kemampuan dan 

pengetahuan yang 

sesuai dengan 

pekerjaannya. 

4. Keramahan 1. Karyawan 

Alfamart telah 

bersikap sopan dan 

ramah ketika  ada 
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konsumen yang 

berbelanja. 

5. Empathy 

(Empati) 

1. Akses 1. Alfamart memiliki 

akses 24 jam untuk 

menangani 

komplain dari 

konsumennya. 

2. Komunikasi 1. Toko ritel 

Alfamart dapat 

mendengarkan 

serta menanggapi 

keluhan yang 

diberikan 

konsumennya. 

2. Karyawan 

Alfamart telah 

memberikan 

penjelasan yang 

mudah dimengerti. 

3. Memahami 

Pelanggan 

1. Toko ritel 

Alfamart selalu 

berusaha 

memberikan apa 

yang konsumen 

butuhkan (contoh: 

kelengkapan 

produk yang 

ditawarkan). 

Niat Beli (y) 

(Blackwell, 

Engel, 

Minniard, 

2006) 

1. Problem 

Recognation 

1. Fungsi 1. Konsumen mau 

berbelanja di 

Alfamart karena 

dapat membantu 

dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari. 

1-4 

2. Kebutuhan 1. Konsumen 

membutuhkan toko 

ritel Alfamart 

untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Collecting 

Information 

1. Internal 1. Konsumen akan 

kembali berbelanja 

di Alfamart, 

setelah pernah 

berbelanja di sana. 

2. Eksternal 1. Konsumen 

mengetahui toko 

ritel Alfamart dari 

media atau 

lingkungan sekitar. 
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3. Evaluating 1. Membandingkan 1.  Konsumen lebih 

suka berbelanja di 

Alfamart, 

dibandingkan 

dengan toko ritel 

lainnya 

2. Menilai 1.   Konsumen suka 

berbelanja di 

Alfamart karena 

dapat dipercaya, 

aman, dan 

nyaman saat 

melakukan 

aktifitas 

berbelanja. 
Sumber : Data olahan Penulis, 2018 

Dimensi dan indikator di atas merupakan penjabaran dari teori yang telah 

dibahas dalam bab sebelumnya. Operasionalisasi variabel ini kemudian akan 

peneliti gunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah kuesioner. Pernyataan 

dalam tabel di atas tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai 

pernyataan dalam kuesioner yang akan disebarkan tersebut. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian tentu perlu mengumpulkan data sebagai penunjang 

dari penelitiannya. Hal ini dikarenakan menurut Bungin (2010, h. 123), 

pengumpulan data menjadi salah satu instrumen yang dapat menentukan 

apakah suatu penelitian berhasil atau tidak. Menurut Siregar (2010, h. 113) 

pengumpulan data juga digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti 

serta untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Data inilah yang 

kemudian akan digunakan lalu diolah untuk ditarik kesimpulannya. Dalam 

Pengaruh Kualitas Layanan..., Angel, FIKOM UMN, 2018



35 

mengumpulkan data atau informasi, peneliti menggunakan dua cara, yaitu 

pengumpulan data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber data 

pertama objek penelitian (Bungin, 2010, h. 122). Salah satu contoh data 

primer adalah kuesioner yang nantinya akan disebarkan kepada responden 

yang telah terpilih. Sedangkan, data sekunder adalah data yang didapatkan 

secara tidak langsung atau sumber data kedua (Bungin, 2010, h. 122). 

Beberapa contoh data sekunder ini adalah data sensus, data yang didapatkan 

dari internet, buku, dan lainnya. 

Pengumpulan data ini menggunakan metode kuesioner yang di dalamnya 

terdiri dari beberapa pernyataan yang telah disesuaikan dengan 

operasionalisasi variabel. Metode kuesioner merupakan daftar pernyataan 

yang disusun secara sistematis, yang disebarkan untuk diisi oleh responden, 

dan kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada peneliti (Bungin, 2010, h. 

123). Menurut Bungin (2010, h. 123), terdapat beberapa macam 

kuesioner/angket, yaitu: 

a. Angket/kuesioner terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya 

secara bebas dapat diisi oleh respondennya tanpa adanya alternatif 

pilihan. 

b. Angket/kuesioner tertutup adalah pertanyaan yang alternatif 

jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya dapat 

memilih jawaban yang sudah tertera di kuesioner tersebut. 
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Penelitian ini akan menggunakan kedua macam kuesioner tersebut. 

Karena kuesioner tersebut akan diisi dengan nama serta alamat email 

responden, lalu sisanya telah disediakan beberapa opsi untuk jawabannya. 

3.7. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. 

Menurut Siregar (2010, h. 138) skala Likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi mengenai suatu objek atau 

fenomena. Skala ini memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu positif dan 

negatif. Jika positif maka angkanya adalah 5,4,3,2,1, namun jika negatif maka 

angkanya adalah 1,2,3,4,5. Skala tersebut terdiri dari sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Siregar, 2010, h. 138). 

Namun, peneliti hanya akan menggunakan 4,3,2,1 untuk menghilangkan 

jawaban ragu-ragu/netral. 

Karena penelitian ini menggunakan Skala Likert, maka kedua variabel 

akan diukur serta dijabarkan menjadi dimensi, lalu dimensi menjadi indikator, 

dan indikator menjadi sub indikator (Siregar, 2010, h. 139). Sub indikator 

inilah yang nantinya akan dibuat dan disusun menjadi pernyataan-pernyataan 

untuk dijawab oleh responden (Siregar, 2010, h. 139). Berikut tabel 

pengukuran Skala Likert: 
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    Tabel 3.2. Skala Likert 

4 Sangat Setuju 

3 Setuju 

2 Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 

            Sumber:  Siregar, 2010, h. 139 

3.7.1. Uji Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat mengukur sesuatu yang ingin diukur (Siregar, 2010, h. 

162). Menurut Sugiyono (2009, h. 248), pernyataan dikatakan valid 

jika data yang terkumpul dan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti memiliki kesamaan. 

3.7.1.1. Uji Validitas Pre-Test 

Sebelum menyebar kuesioner kepada 135 responden, 

peneliti melakukan sebuah uji pre-test terlebih dahulu untuk 

melihat apakah pernyataan yang dibuat dapat diukur dan layak 

digunakan. Untuk menguji validitas ini akan digunakan sistem 

SPSS versi 22. Sebanyak 30 responden berhasil dikumpulkan 

oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan uji validitas 

dengan menggunakan tingkat toleransi kesalahan 0,05 atau 

5%.  Nilai r tabel Pearson untuk n = 30 adalah sebesar 0,361. 

Jika hasil r hitung > r tabel, maka pernyataan dikatakan valid 

(Siregar, 2010, h. 167). Sehingga, pernyataan dalam kuesioner 
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dianggap valid dengan r hitung > 0,361. Berikut hasil r hitung 

pada variabel X dan variabel Y: 

Tabel 3.3. Uji Validitas Pre-Test Variabel X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Sumber : Data olahan Penulis, 2018 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 21 

pernyataan variabel kualitas pelayanan (X) memiliki r hitung 

lebih besar dari r tabel (r hitung > 0,361) dengan tingkat 

signifikansi 0,05 atau 5%. Sehingga, data tersebut dapat 

dikatakan valid. 

Item 

Pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel 

(signifikansi 

0.05) 

Keterangan 

X1 0.739 

0.361 

Valid 

X2 0.636 Valid 

X3 0.782 Valid 

X4 0.750 Valid 

X5 0.698 Valid 

X6 0.878 Valid 

X7 0.819 Valid 

X8 0.876 Valid 

X9 0.859 Valid 

X10 0.860 Valid 

X11 0.842 Valid 

X12 0.816 Valid 

X13 0.795 Valid 

X14 0.861 Valid 

X15 0.829 Valid 

X16 0.753 Valid 

X17 0.670 Valid 

X18 0.667 Valid 

X19 0.861 Valid 

X20 0.842 Valid 

X21 0.767 Valid 
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Tabel 3.4. Uji Validitas Pre-Test Variabel Y 

 

 

 

 

 Sumber : Data olahan Penulis, 2018 

       Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa 6 pernyataan 

dari variabel niat beli (Y) memiliki r hitung lebih besar dari r 

tabel (r hitung > 0,361) dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 

5%. Sehingga, data tersebut dapat dikatakan valid. 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

       Menurut Siregar (2010, h. 173), uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah hasil pengukuran tetap konsisten atau tidak. 

Dalam mengukur tingkat reliabilitas, digunakan teknik alpha 

cronbach. Teknik ini digunakan untuk melihat apakah instrumen 

penelitian reliabel atau tidak (Siregar, 2010, h. 175). Teknik ini juga 

digunakan jika jawaban yang diberikan responden berupa skala yang 

menginterpretasikan penilaian sikap (Siregar, 2010, h. 175). Karena 

kuesioner menggunakan Skala Likert, di mana skala tersebut 

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat. Maka 

Item 

Pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel 

(signifikansi 

0.05) 

Keterangan 

Y1 0.840 

0.361 

Valid 

Y2 0.837 Valid 

Y3 0.810 Valid 

Y4 0.634 Valid 

Y5 0.754 Valid 

Y6 0.762 Valid 
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peneliti memilih menggunakan teknik pengukuran reliabilitas dengan 

alpha cronbach. Berikut tabel klasifikasi koefisien reliabilitas: 

     Tabel 3.5. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Nilai Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

       Sangat Rendah 

             Rendah 

             Sedang 

             Tinggi 

             Sangat Tinggi 
Sumber: Offirstson, 2014, 22 

3.7.2.1. Uji Reliabilitas Pre-Test 

       Pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik alpha 

cronbach. Pernyataan-pernyataan yang diuji dinyatakan 

reliabel jika nilai alpha cronbach > 0,6 (Siregar, 2010, h. 

175). 

    Tabel 3.6. Uji Reliabilitas Pre-Test Variabel X 

 

 

      Sumber : Data olahan Penulis, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha sebesari 0,970. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X) sangat 

tinggi. 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.970 .970 21 
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            Tabel 3.7. Uji Reliabilitas Pre-Test Variabel Y 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.864 .866 6 

      Sumber : Data olahan Penulis, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha sebesari 0.866. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat reliabilitas variabel niat beli (Y) 

tinggi. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

korelasi dan uji regresi. Uji korelasi dalam penelitian digunakan untuk 

mencari tahu hubungan antara variabel X dan varibel Y. Menurut Supranto 

(2008, h. 160), hubungan antara kedua variabel perlu diketahui karena hasil 

dari uji tersebut dapat menggambarkan kemampuan di masa yang akan 

datang. Maksudnya, jika kedua variabel memiliki hubungan, maka variabel X 

dipastikan dapat digunakan untuk menaksir variabel Y (Supranto, 2008, h. 

160). 

Menurut Supranto (2008, h. 162) hubungan kedua variabel tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan uji koefisien korelasi untuk dilihat apakah 

hubungan tersebut kuat atau tidak. Nilai koefisen korelasinya adalah     
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atau     (Bungin, 2010, h. 184). Berikut deskripsi dari nilai koefisien 

korelasi: 

         Tabel 3.8. Nilai Koefisien Korelasi 

Nilai Koefisien Penjelasannya 

+ 0.70 – ke atas Hubungan positif yang sangat kuat 

+ 0.50 – + 0.69 Hubungan positif yang mantap 

+ 0.30 – + 0.49 Hubungan positif yang sedang 

+ 0.10 – + 0.29 Hubungan positif yang tidak berarti 

0.0 Tidak ada hubungan 

-0.01 – -0.09 Hubungan negatif yang tidak berarti 

-0.10 – -0.29 Hubungan negatif yang rendah 

-0.30 – -0.49 Hubungan negatif yang sedang 

- 0.50 – -0.59 Hubungan negatif yang mantap 

-0.70 – -ke bawah Hubungan negatif yang sangat kuat 
  Sumber: Bungin, 2010, h. 184 

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. 

Karena menurut Bungin (2010, h. 181), statistik inferensial digunakan dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial yang didasari oleh teori probabilitas, seperti 

komunikasi, kebijakan publik, ekonomi, dan sebagainya. Statistik inferensial 

adalah teknik/alat yang digunakan untuk menganalisis data untuk tujuan 

eksplanasi (Bungin, 2010, h. 181). Selain itu, tujuan dari statistik ini adalah 

untuk menggeneralisasikan sampel terhadap populasi, serta menguji hipotesis 

penelitian (Bungin, 2010, h. 181). Melalui uji korelasi ini diharapkan peneliti 

dapat melihat seberapa besar hubungan antara variabel kualitas pelayanan 

dengan  niat beli. 
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Menurut Sugiyono (2009, h. 260) korelasi dan regresi memiliki hubungan 

yang fungsional sebagai alat untuk menganalisis suatu penelitian. Menurut 

Bungin (2010, h. 221) analisis regresi adalah analisis untuk mengetahui 

bagaimana variabel lain memengaruhi variabel lainnya. Analisis regresi juga  

digunakan sebagai pembuat keputusan apakah naik turunnya variabel 

dependen dipengaruhi oleh peningkatan variabel independen (Sugiyono, 

2009, h. 260). 

Menurut Sugiyono (2009, h. 261, 275), regresi terbagi menjadi dua, 

regresi linear sederhana dan regresi ganda. Dikatakan regresi linear sederhana 

jika terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Lalu, dikatakan 

regresi ganda jika terdapat satu variabel terikat dan minimal terdapat dua 

variabel bebas. 

Dikarenakan penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat, maka regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana. 

Regresi linear sederhana ini memiliki persamaan umum yaitu (Sugiyono, 

2009, h. 261): 

 

 

Keterangan: 

Y = variabel dependen (Niat Beli) 

X = variabel independen (Kualitas Layanan) 
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a = konstanta regresi 

b = koefisien regresi 

      Selanjutnya, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada 135 responden 

dengan kriteria/syarat responden tersebut berbelanja di Alfamart Jakarta pada 

tiga bulan terakhir. Setelahnya, akan dilakukan analisis terhadap data tersebut 

dengan menggunakan sistem SPSS. Lalu, akan ditarik kesimpulan, apakah 

variabel kualitas pelayanan memengaruhi variabel niat beli dan seberapa 

besar pengaruhnya. 
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