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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa jenis. Menurut Kuncoro (2009:10-18), 

penelitian dibagi menjadi tujuan penelitian, karakteristik masalah, dan jenis data. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current 

status dan subjek yang diteliti. Pada penelitian kali ini akan dipakai jenis 

penelitian deskriptif. Alasannya adalah penelitian ini dilakukan pada masalah-

masalah yang berupa fakta kondisi saat ini terhadap suatu populasinya. Adapun 

penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS dengan analisis regresi linier 

berganda. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Istijanto (2005:116), adalah sekelompok orang, kejadian 

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi 

adalah elemen populasi. Unit analisis bisa berupa : individu, organisasi, atau juga 

produk perusahaan. Dalam penelittian ini populasi yang digunakan adalah 

pengguna jasa dari SMMS yang berjumlah 40 toko. 

Menurut Kuncoro (2009:118), sampel didefinisikan suatu himpunan 

bagian (subset) dari unit populasi. Sampel selalu merupakan bagian yang ditarik 

dari populasi. Dalam penelitian ini metode sampel yang digunakan adalah metode 
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sampel probabilitas sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang untuk 

terpilih sebagai sampel. Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah teknik 

simple random sampling dimana sampel dipilih secara langsung dari populasi 

dengan peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel sama besar 

(Istijanto,2005:116). Sampel yang digunakan berjumlah sebanyak 30 responden 

yang didapatkan dari rumus sebagai berikut (Sarwono,2008:142): 

 n =       N  

             1+N(e)² 

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = populasi 

e = tingkat ketepatan (presisi) 

Dari rumus diatas, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: 

n =       N 

             1+N(e)² 

 =      40 

            1+40(0,1)² 

 = 28,57 responden 

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa ada 28,57 responden yang 

akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yang dibulatkan menjadi 30 

responden karena 30 adalah angka minimum yang dipakai agar dapat melakukan 

pengujian analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan α = 10% 

karena untuk penelitian persepsi seperti kepuasan pelanggan dengan 
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menggunakan α sebesar 5% sampai 30% merupakan tingkat kesalahan yang sudah 

cukup bagus dan juga karena akibat dari keterbatasan waktu dan biaya 

(Malhotra,2005:47). 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variable bebas (independent 

variable)  dan variabel terikat (dependent variable) yang membahas tentang 

pengaruh variabel bebas (lima dimensi kualitas layanan) terhadap varibel terikat 

(kepuasan pengguna jasa). Variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (dependent variable) 

Y = kepuasan pengguna jasa SMMS 

Variabel ini mengukur seberapa besar kepuasan yang dirasakan 

pelanggan SMMS setelah memakai jasa SMMS berdasarkan lima 

dimensi kualitas jasa. Indikatornya adalah penyampaian jasa yang 

sesuai dengan harapan pelanggan seperti kecepatan dalam pelayanan, 

jaminan atas keamanan produk yang akan diantar, harga yang sesuai 

dengan yang didapatkan oleh pelanggan, penanganan yang cepat 

terhadap keluhan pelanggan, kondisi kendaraan yang bagus untuk 

pengiriman dan perhatian atau keramahan pelayanan kepada pelanggan 

2. Variabel Bebas (independent variable) 

a) X1 = Reliability (kehandalan) 

Merupakan kemampuan SMMS untuk memberikan pelayan secara  
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cepat, tepat dan memuaskan kepada pelanggan SMMS. 

Indikatornya adalah penyajian jasa sesuai dengan apa yang sudah 

diminta sebelumnya dan proses transaksi dilakukan dengan mudah. 

b) X2 = Responsiveness (daya tanggap) 

Merupakan kemampuan karyawan dan pegawai SMMS untuk 

membantu pelanggan secara tanggap dan cepat. Indikatornya 

adalah cepat dalam merespon keluhan dari pelanggan dan juga 

permintaan pelanggan. 

c) X3 = Assurance (jaminan) 

Merupakan kesopanan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

oleh karyawan SMMS sehingga pelanggan merasa percaya 

terhadap pelayanan jasa yang disediakan SMMS. Indikatornya 

adalah pengetahuan pegawai mengenai jasa yang disewakan, 

keramahan pegawai dalam melayani pelanggan dan jasa yang 

disewa pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

d) X4 = Empathy (perhatian) 

Merupakan perhatian yang diberikan oleh karyawan SMMS 

terhadap pelanggan, memahami apa yang diinginkan pelanggan dan 

memperhatikan setiap karakteristik pelanggan SMMS. Indikatornya 

adalah menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, adil dalam 

melakukan pelayanan terhadap semua pelanggan dan tidak 

membeda-bedakannya. 
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e) X5 = Tangible (bentuk fisik) 

Merupakan fasilitas fisik milik SMMS yang sudah dapat dilihat 

secara langsung seperti perlengkapan dan peralatan. Indikatornya 

adalah penampilan pegawai, kondisi kendaraan, lokasi gedung. 

Skala pengukuran variabel-variabel tersebut menggunakan skala Likert, 

skala ini meminta responden menunjukkan tingkat persetujuannya atau 

ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu objek 

(Istijanto,2005:88).  

Skala ini banyak digunakan dalam riset pemasaran karena skala ini 

merupakan skala yang sederhana dan tidak membingungkan. Skala Likert 

menggunakan metode survei tuntuk mengukur variabel-variabelnya yang dimana 

diukur berdasarkan lima kategori yaitu: 

Skala 1 memberikan penilaian sangat setuju (SS) 

Skala 2 memberikan penilaian setuju (S) 

Skala 3 memberikan penilaian netral (N) 

Skala 4 memberikan penilaian tidak setuju (TN) 

Skala 5 memberikan penilaian sangat tidak setuju (STS) 

 

3.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data 

Data dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1.  Data Primer 

Data yang diambil langsung dari sumber atau aslinya, data asli 

yang dikumpulkan periset untuk menjawab masalah risetnya secara 
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khusus (Istijanto,2005:45). Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang didapat dari hasi pengisian kuesioner kepada calon 

responden SMMS. 

2. Data Sekunder 

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan bukan dari pihak 

periset sendiri. Periset hanya sekedar mencatat dan meminta data 

tersebut (Istijanto,2005:38). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku, jurnal, dan juga internet sebagai data penunjang 

penelitian. 

 

3.5 Validitas dan Realibilitas 

Suatu alat pengukur dikatakan valid bila alat itu mengukur apa yang harus 

diukur oleh alat itu sehingga validitas memiliki arti proses mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Kuncoro,2009:172). Ketepatan uji dilakukan dengan 

mengkorelasikan masing-masing skor variabel. Apabila variabel mempunyai 

hubungan signifikan dengan totalnya, maka varibel itu dikatakan valid, sedangkan 

bila ada salah satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan totalnya maka 

variabel itu dikatakan tidak valid. 

Reliabilitas adalah konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama 

memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih 

memperhatikan masalah ketepatan (Kuncoro:2009:175). Uji realibilitas 

menunjukan bahwa seberapa jauh sebuah alat uji dapat memberikan informasi 

secara konsisten apabila dipakai secara berulang-ulang. Pada uji reliabilitas 
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menggunakan alat uji Cronbach Alpha yang jika nilainya lebih besar dari 60% 

maka akan dikatakan reliabel. 

 

3.6 Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, akan dilakukan Uji 

asumsi klasik terlebih dahulu agar mendapatkan analisis variabel yang 

akan diuji menjadi lebih tepat. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Otokorelasi, dan Uji 

Normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti ada dua atau lebih variabel X yang 

memberikan informasi yang sama tentang variabel Y. Apabila X1 dan X2 

berkolinearitas, cukup diwakili satu variabel saja sehingga tercipta sebuah 

efisiensi. Adapun tujuan dari Uji multikolinearitas adalah untuk melihat 

ada atau tidak kolinearitas variabel bebas (independent variable) antara 

yang satu dengan yang lainnya (Simamora,2005:55). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Adapun model analisis regresi yang memenuhi syarat adalah terdapat 

kesamaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan lainnya. 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menganalisis terdapatnya 

perbedaan varian dari residual pengamatan yang satu dengan lainnya 

sehingga dapat dipastikan bahwa tercipta kondisi homoskedastisitas. 
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d. Uji Otokorelasi 

Pada analisis regresi, adanya korelasi data observasi sekarang dan 

sebelumnya merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena analisis 

regresi bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Tujuan dari uji otokorelasi untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dapat dilihat ada atau tidaknya 

otokorelasi. Dalam uji D-W dapat diketahui bahwa model regresi yang 

digunakan tidak ada otokorelasi apabila nilai D-W lebih besar dari satu 

dan lebih kecil dari tiga, maka menandakan bahwa tidak terjadi korelasi 

dalam penelitian (Simamora,2005:64). 

e. Uji Normalitas  

Sebuah model regresi diperlukan adanya uji normalitas pada nilai 

residualnya, bukan pada masing – masing variabel penelitian disebabkan 

untuk memastikan apakah nilai residual terdistribusi normal ataukah tidak 

normal. Nilai residual normal menunjukkan bahwa sebuah model regresi 

dapat dikatakan baik. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel independen kualitas pelayanan atara lain 

reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), empathy (X4) dan tangible 

(X5)  terhadap variabel dependen kepuasan pelanggan (Y).  
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Persamaan formulasi regresi linear berganda yand dipakai: 

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

keterangan: 

Y = Kepuasan pelanggan SMMS 

a   = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

X1 = Variabel Realibility 

b2 = Koefisien regresi X2 

X2 = Variabel Responsiveness 

b3 = Koefisien regresi X3 

X3 = Variabel Assurance 

b4 = Koefisien regresi X4 

X4 = Variabel Empathy 

b5 = Koefisien regresi X5 

X5 = Variabel Tangible 

Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linear berganda: 

1. Uji t 

Uji statistik t (test of significance individual parameter) untuk menguji 

pengaruh variabel bebas (independent variable) yaitu kelima dimensi 

dalam kualitas layanan terhadap variabel terikat  (dependent variable) 

yaitu kepuasan pengguna jasa secara parsial dengan hipotesis sebagai 

berikut: 
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Hipotesis atau Ho: bi = 0, artinya variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dimensi-dimensi 

dalam kualitas layanan tidak memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna jasa secara parsial. 

Hipotesis alternatif atau Ha: bi ≠ 0, artinya variabel independent 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dimensi-

dimensi dalam kualitas layanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna jasa secara parsial. 

 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independent variable) yaitu lima dimensi dalam kualitas layanan terhadap 

variabel terikat (dependent variable) yaitu kepuasan pengguna jasa secara 

simultan. Bentuk hipotesis yang dipakai sebagai berikut: 

Ho: b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimensi-

dimensi dalam kualitas layanan secara simultan tidak memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa. 

Ha: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dimensi-dimensi dalam 

kualitas layanan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna jasa 
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3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk seberapa jauh kemampuan 

model menerangkan variasi variabel terikat. Nilai dari koefisien ini adalah 

diantara nol dan satu. Jika nilai koefisien tersebut semakin kecil, maka 

artinya kemampuan variabel – variabel independen (kepuasan pengguna 

jasa) dalam menjelaskan variabel dependen (lima dimensi kualitas 

layanan) amat terbatas dan juga sebaliknya apabila nilai mendekati satu, 

maka variabel independen yaitu kepuasan pengguna jasa memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen yaitu kelima dimensi kualitas layanan.  

 

 

 

 

 


