
 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen Flosland dari semester 3 sampai 

semester 6 yaitu berjumlah 121 orang.  

3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

(Sugiyono, 2015:8). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

random sampling yaitu dari konsumen Flosland yang pernah menggunakan jasa 

Flosland minimal satu kali. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin yaitu: 

n = N / ( 1 + Ne2 ) 

 Keterangan:  
 n = ukuran sampel  
 N = ukuran populasi 
 e = error tolerance (0,05) 
 
    n = 121 / (1 + 121 x 0,052 ) = 93 

 Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93 sampel 



penelitian. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dan data sekunder 

diperoleh dari buku referensi, jurnal dan data internal Flosland.  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei berupa 

kuesioner. Pengajuan kuesioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara 

tertulis kepada responden. Kuesioner ini menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk 

pertanyaan yang disertai alternatif jawaban dan responden memilih salah satu dari 

alternatif jawaban tersebut. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai tanggapan 

responden dari variabel kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. 

 Pertanyaan dibuat dalam bentuk angket dengan menggunakan skala Likert. 

Skala likert adalah teknik yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2015:136). Skala tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Sangat Tidak Setuju = 1  4. Setuju =  4 

2.  Tidak Setuju = 2    5. Sangat Setuju = 5 

3.  Cukup Setuju = 3 

  



3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 
Variabel Definisi Operasional Indikator  
Kepuasan 
Konsumen (Y) 

Menurut Nurlinda (2013:172), kepuasan 
konsumen adalah tingkat perasaan 
seseorang setelah membandingkan 
kinerja dan hasil yang dirasakan 
dibandingkan dengan harapannya. 

 

-‐ Kualitas layanan yang memuaskan 
-‐ Kualitas layanan memenuhi harapan 
-‐ Kualitas layanan memenuhi kebutuhan 

Reliability 
(X1) 

Sasongko & Subagio (2013:2) 
menjelaskan bahwa reliability adalah 
kemampuan untuk memberikan jasa 
yang dijanjikan sesuai dengan handal 
dan akurat. 

-‐ Ketepatan waktu 
-‐ Hasil produk sesuai pesanan 
-‐ Harga yang dibayarkan tepat 
-‐ Kualitas produk konsisten 

Responsiveness 
(X2) 

Sasongko & Subagio (2013:2), 
responsiveness adalah kesadaran dan 
keinginan untuk membantu konsumen 
dan memberikan jasa yang cepat dengan 
menekankan pada perhatian dan 
ketepatan dalam berhubungan dengan 
konsumen. 

 

-‐ Kecepatan pelayanan 
-‐ Proses pembayaran yang mudah 
-‐ Kesiapan perusahaan dalam menerima 

pesanan 

Assurance 
(X3) 

Sasongko & Subagio (2013:2), 
assurance didefinisikan sebagai 
pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan dari pekerja suatu 
perusahaan dan pekerja ini memberikan 
kepercayaan serta keyakinan pada 
pelanggan sehingga merasa aman. 

 

-‐ Pengetahuan akan produk jelas 
-‐ Keakuratan informasi  
-‐ Penjelasan mengenai promosi jelas 
-‐ Penjelasan meyakinkan 

Empathy (X4) Menurut Sasongko & Subagio 
(2013:2), empathy adalah kemampuan 
perusahaan memberikan kemudahan 
dan kenyamanan dalam melakukan 
hubungan, perhatian secara individu 
yang baik dan memahami kebutuhan 
pelanggan 

-‐ Kesediaan untuk membantu 
-‐ Pelayanan fokus 
-‐ Inisiatif menawarkan menu favourite 
-‐ Memahami kebutuhan konsumen 

Sumber: Data diolah (2016) 
 
 
3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

 Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria validitas dapat 



ditentukan dengan melihat nilai Pearson Correlation dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi. Apabila nilai Sig < 0.05 maka pernyataan di kuesioner dinyatakan valid 

(Augustine & Kristaung, 2013:70). 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan akurasi suatu alat ukur. 

Reliabilitas dapat diukur menggunakan Cronbach Alpha untuk menyatakan bahwa 

suatu dimensi dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih besar daripada 

0,6 (Augustine & Kristaung, 2013:72). 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk 

menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi linear berganda dalam 

penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono, 2015:303): 

    Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ε 

Dimana: 
Y = Kepuasan Konsumen 
α  = Konstanta 
β1 = Koefisien regresi reliability 
X1 = Variabel reliability 
β2 = Koefisien regresi responsiveness 
X2 = Variabel responsiveness 
β3 = Koefisien regresi assurance 
X3 = Variabel assurance 
β4 = Koefisien regresi empathy 
X4 = Variabel empathy 
ε   = Residual 



 
3.5.2 Uji F 

 Menurut Ghozali (2011), uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan 

untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara 

statistik. Model goodness of fit dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian: 

1.  Pvalue < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada 

penelitian. 

2. Pvalue > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan 

pada penelitian. 

3.5.3 Uji t 

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial atau individual. Jika nilai Sig. uji t < 0,05 maka variabel bebas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial (Kuncoro, 

2013:244). 

3.5.4 Koefisien Korelasi (R) 

 Koefisien kolerasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan secara linear 

antara dua variabel. Jika R semakin mendekati angka 1 maka tingkat hubungan antara 

dua variabel semakin kuat (Sugiyono, 2015:268). 

3.5.5 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 



bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. 

Nilai yang semakin mendekati angka 1 maka variabel bebas semakin baik dalam 

menjelaskan variabel terikat (Sugiyono, 2015:268). 

 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji hipotesis didasarkan pada anggapan 

boleh atau dapat dilakukan pengujian atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

   Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam 

variabel yang digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki 

distribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai 

sig > 0,05 maka data dalam variabel tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 

2011:160). 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dengan menggunakan 

variable inflation factor (VIF). Jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2015:185). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

   Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji perbedaan varian 



dari residual dengan menggunakan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai 

signifikan masing-masing variabel bebas di atas 5% maka disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Sujarweni, 2015:190). 

4. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi menguji kekuatan hubungan antara residual 

dengan menggunakan uji statistic Durbin-Watson. Jika nilai d hitung berada 

diantara du dan (4-du) maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2011:110). 

5. Uji Linieritas 

 Uji linieritas menguji hubungan antara sekelompok variabel bebas 

dan variabel terikat bersifat linear. Uji ini menggunakan test of linearity. Jika 

nilai signifikan pada linearity lebih kecil 0,05 maka terdapat hubungan linear 

antara variabel bebas dan variabel terikat. (Sugiyono, 2015:323). 


