
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:8), 

pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

1.2. Populasi dan Sampel 

1.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen Auto Perfection+  yang berjumlah 41 orang.  

 

1.2.2. Sampel 

Pengambilan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan sampling sensus atau 

jenuh. Sugiyono (2011:80) menjelaskan bahwa sampling sensus atau jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel, dimana seluruh bagian dari populasi dijadikan sampel dalam penelitian. 

Penelitian ini ingin memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan variabel penelitian, sehingga 

konsumen yang diteliti memiliki kriteria sebagai berikut:  

1. Konsumen tersebut pernah melakukan pembelian lebih dari 1 kali di Auto Perfection. 



2. Konsumen tersebut merupakan konsumen yang termasuk dalam pola business to 

consumer. 

 Konsumen yang pernah melakukan pembelian lebih dari satu kali dianggap lebih layak 

menjawab pertanyaan yang diajukan sebab para konsumen tersebut punya potensi besar untuk 

sudah cukup paham dengan karakter layanan dari Auto Perfection+. Sejauh ini, terdapat 34 

konsumen yang pernah melakukan pembelian lebih dari 1 kali dan termasuk dalam pola 

business to consumer di Auto Perfection+ dan sudah memenuhi kriteria yang ada yaitu 

melakukan pengerjaan dalam hal kerapian, kebersihan, ketelitian, dan kreatifitas. 

 

1.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban responden yang 

diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada para responden yang bersangkutan. Di 

samping itu, pada penelitian ini terdapat pula data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan 

mengambil data maupun informasi dari literatur-literatur maupun referensi-referensi yang ada 

kaitannya dengan variabel penelitian maupun dengan perusahaan yang diteliti. 

 

1.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut ini adalah pemaparan mengenai definisi operasional pada penelitian ini: 

 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 

VARIABEL INDIKATOR 



Kualitas Layanan 

(Variabel bebas/X) 
 

adalah perbedaan antara 

apa yang diinginkan 

konsumen dengan apa 

yang sebenarnya 

didapatkan (Alex dan 

Thomas, 2011:308) 

Didasarkan pada pandangan Tjiptono dan Chandra (2011:232-233) 

1. Reliabilitas (Reliability): 

a. Perusahaan menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. 

b. Perusahaan dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa 

konsumen. 

c. Perusahaan menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali 

d. Perusahaan menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan. 

e. Perusahaan menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. 

2. DayaTanggap (Responsiveness): 

a. Perusahaan menginformasikan kepada konsumen tentang kepastian 

waktu penyampaian jasa. 

b. Perusahaan memberikan layanan yang segera atau cepat kepada 

konsumen. 

c. Perusahaan bersedia membantu konsumen. 

d. Perusahaan memiliki kesiapan untuk merespon permintaan 

konsumen. 

3. Jaminan (Assurance): 

a. Karyawan perusahaan mampu menumbuhkan rasa percaya para 

konsumen. 

b. Perusahaan mampu membuat konsumen merasa aman sewaktu 

melakukan transaksi. 

c. Karyawan perusahaansecara konsisten bersikap sopan kepada 

konsumen 

d. Karyawan perusahaan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan 

konsumen. 

4. Empati (Empathy): 

a. Perusahaan memberikan perhatian individual kepada para 

konsumen. 

b. Karyawan perusahaan memperlakukan konsumen dengan penuh 

perhatian. 

c. Karyawan perusahaan sungguh-sungguh memperhatikan 

kepentingan konsumen. 

d. Karyawan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. 

e. Waktu beroperasi (jam kantor) perusahaan terasa nyaman untuk 

konsumen. 

5. Bukti Fisik (Tangibles): 

a. Peralatan yang digunakan untuk melayani konsumen terlihat 

optimal. 

b. Karyawan berpenampilan rapi saat melayani konsumen. 

c. Karyawan berpenampilan profesional saat melayani konsumen. 

 

 

 

Lanjutan Tabel 

 

Kepuasan Konsumen 

(Variabel terikat/Y) 

 
adalah tanggapan atas 

pemenuhan konsumen 

terhadap sebuah 

pengalaman konsumsi atau 

sebagian kecil dari 

pengalaman itu 

 

Didasarkan pada pandangan Saidani dan Arifin (2013:6): 

1. Konsumen puas produk modifikasi mobil yang disediakan 

perusahaan (attributes related to product). 

2. Konsumen puas dengan detail layanan perusahaan (misalnya: 

pengerjaan rapi, tidak merusak body mobil) (attributes related to 

service) 

3. Konsumen mau melakukan pembelian ulang untuk produk ataupun 

layanan yang disediakan oleh perusahaan (attributes related to 

purchase). 



(Hermawan, 2011:11) 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 

 

1.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dari item-item pada 

kuesioner. Validitas menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Peneliti dapat menggunakan Pearson 

correlation antara nilai jawaban tiap item pertanyaan dengan nilai total jawaban tiap pertanyaan 

serta dengan memperhatikan nilai sig. dibandingkan dengan tingkat signifikansi untuk 

mengetahui validitas item pertanyaan di kuesioner. Jika nilai sig. lebih kecil dari nilai tingkat 

signifikansi (sig< 0,05), maka item pada kuesioner dikatakan valid. 

 
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen 

No Instrumen Pearson Correlation Nilai Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

Kualitas Layanan 

1. Kualitas Layanan 1 0,740 0,000 VALID 

2. Kualitas Layanan 2 0,736 0,000 VALID 

3. Kualitas Layanan 3 0,850 0,000 VALID 

4. Kualitas Layanan 4 0,860 0,000 VALID 

5. Kualitas Layanan 5 0,851 0,000 VALID 

6. Kualitas Layanan 6 0,525 0,001 VALID 

7. Kualitas Layanan 7 0,584 0,000 VALID 

8. Kualitas Layanan 8 0,703 0,000 VALID 

9. Kualitas Layanan 9 0,556 0,001 VALID 

10. Kualitas Layanan 10 0,654 0,000 VALID 

11. Kualitas Layanan 11 0,566 0,000 VALID 

12. Kualitas Layanan 12 0,493 0,003 VALID 

13. Kualitas Layanan 13 0,513 0,002 VALID 

14. Kualitas Layanan 14 0,567 0,000 VALID 

15. Kualitas Layanan 15 0,481 0,004 VALID 

16. Kualitas Layanan 16 0,423 0,013 VALID 

17. Kualitas Layanan 17 0,657 0,000 VALID 

18. Kualitas Layanan 18 0,774 0,000 VALID 

19. Kualitas Layanan 19 0,826 0,000 VALID 

20. Kualitas Layanan 20 0,554 0,001 VALID 

21. Kualitas Layanan 21 0,748 0,000 VALID 

Kepuasan Konsumen 
1. Kepuasan Konsumen 1 0,835 0,000 VALID 

2. Kepuasan Konsumen 2 0,858 0,000 VALID 

3. Kepuasan Konsumen 3 0,786 0,000 VALID 

Sumber: Lampiran C 



 

1.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan dijalankan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah 

alat ukur dapat diandalkan (konsisten). Suatu alat ukur dikatakan reliable atau handal apabila 

jawaban pada kuesioner menunjukkan hasil yang relatif konsisten ketika dilakukan secara 

berulang. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Cronbach Alpha. Kriteria yang digunakan adalah jika koefisien Cronbach 

Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6), maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan reliable. Akan tetapi, apabila koefisien 

Cronbach Alpha < 0,6, maka pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan tidak 

reliable. Metode Cronbach Alpha digunakan sebab metode ini adalah metode yang paling umum 

digunakan dan cukup detail dalam upaya untuk mengukur realibilitas item-item pernyataan 

penelitian (Kuncoro, 2010:175). 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Instrumen Cronbach 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

1. Kualitas Layanan X1 0,927 

0,932 

RELIABEL 

  X2 0,927 RELIABEL 

  X3 0,924 RELIABEL 

  X4 0,925 RELIABEL 

  X5 0,924 RELIABEL 

  X6 0,931 RELIABEL 

  X7 0,930 RELIABEL 

  X8 0,928 RELIABEL 

  X9 0,930 RELIABEL 

  X10 0,929 RELIABEL 

  X11 0,931 RELIABEL 

  X12 0,931 RELIABEL 

  X13 0,931 RELIABEL 

  X14 0,930 RELIABEL 

  X15 0,932 RELIABEL 

  X16 0,932 RELIABEL 



  X17 0,928 RELIABEL 

  X18 0,926 RELIABEL 

  X19 0,925 RELIABEL 

  X20 0,931 RELIABEL 

  X21 0,927 RELIABEL 

2. Kepuasan Konsumen Y1 0,674 

0,768 

RELIABEL 

  Y2 0,638 RELIABEL 

  Y3 0,560 RELIABEL 

Sumber: Lampiran C. 

 

1.6. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode untuk mempelajari suatu kejadian yang 

dipengaruhi oleh satu variabel. Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = α + β.X + ε 

 

Keterangan: 

Y : Variabel kepuasan konsumen  

X : Variabel kualitas layanan  

β : Koefisien regresi variabel kualitas layanan 

α : Konstanta 

ε : Residual  

 

 

 

1.6.1. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013:126), uji t dijalankan untuk membandingkan 

(membedakan) apakah kedua variabel bebas tersebut sama atau berbeda. Pada penelitian ini, uji t 

dapat digunakan untuk menguji secara parsial (individual) pengaruh masing-masing variabel 

bebas (promosi dan harga)  terhadap keputusan pembelian konsumen. Apabila hasil uji t dengan 

nilai signifikan ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara individual atau parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Riduwan dan Sunarto, 2013:340). 

 

1.6.2. Uji Koefisien Korelasi (R) 



Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas 

yang diteliti terhadap variabel terikat dengan nilai R antara 0-1. Jika R = 0, maka tidak ada 

hubungan antar variabel. Jika R = 1, maka hubungan antar variabel sangat erat (Sugiyono, 

2011:340). 

 

1.6.3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat, dengan nilai R
2
 antara 0-1. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat (Sugiyono, 2011:154). 

 

 

 

 

 

 

1.6.4. Uji Asumsi Klasik 

1.6.4.1. Uji Heteroskedastisitas 

Santoso (2010:208) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas dijalankan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji Glejser) > tingkat signifikansi 

(0,05 atau 5%), maka artinya varian residual sama (homokedastisitas) atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Santoso, 2010:209). 

 
Tabel 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients   



Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .522 .272  1.915 .064 

Kualitas Layanan -.078 .082 -.166 -.954 .347 

a. Dependent Variable: Abs_res 

Sumber: Lampiran D 
 

1.6.4.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2010:213) uji autokorelasi dijalankan untuk menguji apakah pada 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang 

sebelumnya. Dengan kata lain, uji autokorelasi berupaya menghindarkan penelitian yang 

dilakukan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dijalankan dengan mengadakan pengujian 

Durbin Watson (DW). Kriteria yang berlaku adalah: 

 

Tabel 3.5 Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW  Kategori 

< dL Terjadi autokorelasi 

dL – dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak ada autokorelasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokorelasi. 

Sumber: Sudarmanto (2013:271) 

 

Tabel 3.6 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .795
a
 .632 .621 .39181 2.130 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber: Lampiran D 

 

1.6.4.3. Uji Normalitas 

Santoso (2010:214) menjelaskan bahwa uji normalitas dijalankan untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Peneliti dapat menggunakan uji Kolmogorov-



Smirnov one sample untuk menjalankan uji normalitas, karena uji Kolmogorov-Smirnovone 

sample ini memang dapat mengukur permasalahan normalitas dengan hasil yang lebih detail dan 

akurat. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai signifikansi > tingkat signifikansi (0,05 atau 

5%), artinya  residual berdistribusi normal. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z .752 

Asymp. Sig. (2-tailed) .624 

Sumber: Lampiran D 

 

 

 

 

 

1.6.4.4. Uji Linearitas 

Riduwan dan Sutanto (2011:338) menjelaskan bahwa uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Untuk melakukan uji linearitas, peneliti dapat menggunakan test of linearity. Kriteria yang 

berlaku, jika nilai sig. pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel 

bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

 
Tabel 3.8 Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Y * X1 Between Groups (Combined) 12.946 22 .588 15.472 .000 

Linearity 8.452 1 8.452 222.216 .000 

Deviation from Linearity 4.494 21 .214 5.627 .003 

Within Groups .418 11 .038   

Total 13.364 33    

Sumber: Lampiran D 



 


