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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positiveme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengambilan sampel dilakukan dengan cara random dan pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Penelitian ini akan 

dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk memperkuat temuan. Analisis 

deskriptif akan menggunakan empat orang responden yang akan diwawancarai 

mengenai kualitas layanan Parani Car Wash. Wawancara tersebut akan 

memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis regresi.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Bungin (2013), populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, siklus hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah 70 konsumen 

Parani Car Wash yang melakukan pembelian produk. Menurut Sugiyono (2014) 

sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 konsumen, sehingga 
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akan lebih presisi apabila semua populasi di ambil hasilnya. Maka sampel dari 

penelitian ini adalah keseluruhan populasi, yaitu 70 konsumen. Dari keseluruhan 

populasi yang menjadi sampel, hanya 60 konsumen yang bersedia mengisi 

kuesioner. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari 

kuesioner yang telah disebarkan dan wawancara kepada empat konsumen Parani 

Car Wash. Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan, 

seperti referensi, teori-teori, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

wawancara kepada konsumen Parani Car Wash, menurut Prasetyo (2011) metode 

kuesioner berisikan daftar pertanyaan yang mengukur variabel-variabel, hubungan 

diantara variabel yang ada, atau juga pengalaman atau opini dari responden.  

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 Berikut ini merupakan paparan mengenai definisi operasional dari 

penelitian yang dilakukan: 

Variabel  Indikator 

Keandalan (X1) 

Keandalan adalah bagaimana perusahaan 

dapat memberikan pelayanan cuci sesuai 

dengan apa yang dijanjikan. 

1. Kehandalan dalam pelayanan. 

2. Melakukan jasa sesuai tepat waktu yang 

dijanjikan. 

Berdasarkan penelitian Isyanto et al (2012) 
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Daya Tanggap (X2) 

Daya tanggap berkaitan dengan bagaimana 

kemampuan perusahaan untuk membantu dan 

merespon para konsumen dengan cepat.  

1. Kemampuan memberikan respon dengan 

cepat kepada konsumen. 

2.  Karyawan yang tanggap dengan 

kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan penelitian Yadi (2015) 

Jaminan (X3) 

Jaminan adalah perusahaan dapat memberikan 

kualitas jasa sesuai apa yang di janjikan. 

Karyawan perusahaan memberikan pelayanan 

aman dari bahaya dan jujur kepada setiap 

konsumen. 

1. Jaminan kualitas layanan jasa. 

2. Karyawan memberikan pelayanan yang 

aman dari bahaya 

3. Kejujuran karyawan Parani Car Wash. 

Berdasarkan penelitian Rahayu (2015) 

Empati (X4)  

Empati merupakan rasa peduli dan kesopanan 

perusahaan terhadap perasaan konsumen, 

bagamiana Parani Car Wash dapat 

memberikan pelayanan yang ramah dan sopan 

kepada setiap konsumen yang dimiliki. 

1. Karyawan bersikap ramah dan sopan 

kepada konsumen Parani Car Wash. 

2. Memberikan kemudahan konsumen untuk 

berkomunikasi kepada Parani Car Wash. 

Berdasarkan penelitian Wusko (2014) 

Bukti Fisik (X5) 

Bukti fisik adalah peralatan cuci dan 

penampilan karyawan, memiliki peralatan 

yang sesuai dengan jasa yang ditawarkan.  

1. Penampilan karyawan Parani Car Wash 

yang baik dan rapi. 

2. Peralatan cuci yang lengkap. 

Berdasarkan penelitian Yadi (2015) 

Kepuasan Konsumen (Y) 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang 

atau kecewa terhadap harapan yang 

dimilikinya dibandingkan dengan kinerja yang 

nyata.  

1. Konsumen merasa puas dengan layanan 

jasa cuci. 

2. Konsumen akan melakukan pembelian 

ulang diwaktu yang akan datang. 



18 
 

3. Ketersediaan konsumen untuk melakukan 

rekomendasi  kepada calon konsumen 

lain. 

Berdasarkan penelitian Yadi (2015) 

 

3.5 Validitas dan Realibilitas 

Menurut Saidani (2012) uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada 

pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti 

karena dianggap kurang relevan. Uji validitas menggunakan metode korelasi 

bivariate pearson, dimana jika nilai signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 

maka variable penelitian dinyatakan tidak valid.  

Menurut Isyanto, et al (2012) uji reabilitas diperlukan untuk 

mendapatkan data sesuai dengan tujuan. Mengukur realibilitas kuesioner 

menggunakan uji statistik Cronbach alpha. Apabila nilai dari Cronbach alpha 

kurang dari 0,6 maka pernyataan tersebut tidak reliabel, tapi jika nilai diatas 

0,6 maka pernyataan tersebut dinyatakan reliabel.  

3.6 Metode Analisis data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh 

keandalan, daya tangap, jaminan, empati dan bukti fisik terhadap kepuasan 

konsumen.  

Y= a +b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e 

Y  = Kepuasan pelanggan yang 

diprediksi  

a  = Konstanta  

b₁  = Koefisien regresi keandalan 
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b₂ = Koefisien regresi daya 

tanggap 

b₃ = Koefisien regresi jaminan 

b₄ = Koefisien regresi empati 

b₅ = Koefisien regresi bukti 

fisik 

X1  = Keandalan  

X2  = Daya Tanggap  

X3 = Jaminan  

X4  = Empati  

X5  = Bukti fisik 

e  = Error 

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas 

berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel terikat. Apabila 

hasil uji F dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat.  

3.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk menunjukan hubungan yang terjadi antara 

variabel-variabel bebas secara individu dalam menerapkan variabel terikat. 

Apabila hasil uji t dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka 

variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap variabel 

terikat.  

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien korelasi (R) bertujuan untuk mengukur seberapa erat 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jarak nilai R adalah 0-

1, jika angka mendekati 0 maka itu berarti semakin lemah, tetapi jika angka 

tersebut mendekati nilai 1 maka hubungan tersebut semakin erat. Sedangkan 

koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model untuk menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien adalah 
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0-1, semakin mendekati 0 maka semakin terbatas dan semakin mendekati nilai 

1 maka semakin baik kemampuan model menerangkan variabel terikat. 

3.6.5 Uji Asumsi Klasik  

3.6.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Pelaksaan uji normalitas dapat menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai signifikasi 

> tingkat signifikansi (0,05), artinya residual berdistribusi normal.  

3.6.5.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan  

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Uji ini dapat dilakukan melalui 

pengujian Durbin-Watson, bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper 

bound, dan batas kritis (0,05) dari tabel DW, maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi. 

3.6.5.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada saat melakukan 

uji multikolinieritas, peneliti dapat menggunakan kriteria yaitu apabila uji VIF 

(Variance Inflation Factor) nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah 

multikolinieritas. 
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3.6.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pelaksaan uji hereroskedastisitas dapat menggunakan 

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

tingkat signifikansi (0,05), maka artinya varian residual sama 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas.  

3.6.5.5 Uji Linieritas 

Uji lineritas ini bertujuan umtuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk 

melakukan uji lineritas, 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.  

  


