
BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Sugiyono (2015) 

memaparkan bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode 

penelitian yang memiliki landasan positivisme, dan digunakan untuk menguji 

populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

random, instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data, analisis data 

bersifat statistic/kuantitatif dan memiliki tujuan untuk meneliti hipotesis yang telah 

dibuat. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Margono (2016) Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah 

ditentukan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

telah menggunakan jasa ParkirQ di area UC pada periode September hingga 

Desember 2019, yaitu sebanyak 133 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017) “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 

mengunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5% yang akan 

dijadikan sampel pada penelitian ini dari populasi pengguna ParkirQ yang 

berjumlah 133 orang dari rentang waktu yang telah ditetapkan, jadi totalnya adalah 



100 orang yang akan dijadikan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu teknik random sampling.  

Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Margono 

(2016) menyampaikan bahwa simple random sampling yaitu suatu teknik yang 

digunakan demi mendapatkan sample dan langsung dilakukan pada unit sampling. 

Dengan demikian setiap unit sampling mendapatkan peluang yang sama untuk 

mewakili populasi. Cara ini digunakan apabila anggota populasi bersifat homogen. 

Populasi dari penelitian ini terdiri dari 133 responden. Jumlah sampel ditentukan 

dengan rumus slovin dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%. Selanjutnya 

diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas, usia dan jenis kelamin. Menurut 

Sujarweni (2017) rumus slovin adalah sebagai berikut: 

Rumus Slovin 

dimana: 

 

 

 

n = Ukuran sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih diinginkan 

 

n = 133 / 1 + ( 133 x 0,052 ) 

n = 99,8 

n = N / 1 + (N x e2)  

 

 



 

Apabila dibulatkan, maka n akan menjadi 100 responden sebagai sampel 

pada penelitian ini.  

 

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2017) Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Moehar (2017) mengatakan 

bahwa data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. 

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data pada para pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan cara 

membagikan kuisioner dan pilihan jawaban pada kuisioner tersebut, serta dari data 

internal ParkirQ yaitu dari tabel perbandingan Value Proposition antara ParkirQ 

dan competitor yang menjelaskan keunggulan dari aplikasi ParkirQ yang tidak 

dimiliki oleh aplikasi parkir online lainnya, lalu dari pendapatan ParkirQ di periode 

yang ditentukan pada masa penelitian yaitu dari bulan September hingga November 

2019. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu mulai dari laporan 

pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan sejumlah artikel yang saya 

temukan dari internet. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

 



Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi 

Operasional 

Sumber 

Kualitas 

Layanan (X₁)   

 

 

 

 

 

Menurut 

Parasuraman (2015) 

kualitas pelayanan 

didefinisikan 

sebagai seberapa 

jauh perbedaan 
antara kenyataan 

dan harapan 

pelanggan atas 

pelayanan yang 

mereka 

terima/peroleh. 

 

 

 

 

1.Fasilitas Fisik, 

Perlengkapan 

Pegawai, dan 

Sarana 

Komunikasi 

2.Membantu dan 
memberikan 

pelayanan dengan 

tanggap 

3.Pengetahuan, 

Kemampuan, 

Kesopanan, 

Trustworthy. 

 

 

 

1. Fasilitas fisik 

adalah segala 

sesuatu yang 

mempunyai 

peranan dapat 

memudahkan dan 
melancarkan suatu 

usaha. 

Perlengkapan 

pegawai 

merupakan 

barang-barang 

yang digunakan 

untuk melengkapi 

suatu pekerjaan 

agar berjalan 

dengan baik. 
Sarana 

komunikasi adalah 

cara yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

pesan dari 

komunikator 

kepada khalayak. 

2.Keinginan para 

staf untuk 

membantu para 

pelanggan dan 
memberikan 

pelayanan dengan 

tanggap. 

3. Mencakup 

pengetahuan, 

kemampuan, 

kesopanan, dan 

sifat dapat 

dipercaya yang 

dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, 
risiko, atau 

keragu- raguan. 

Meliputi 

kemudahan dalam 

melakukan  

Journal of 

Retailing 

(2015). 



Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi 

Operasional 

Sumber 

Kualitas 

Layanan (X₁)   
 

  hubungan, 

komunikasi yang 
baik, perhatian 

pribadi kepada 

pelanggan. 

 

Kualitas 
Produk (X2) 

Kotler dan 
Amstrong (2017) 

menyatakan bahwa 

kualitas produk 

adalah karakteristik 

produk yang 

bergantung pada 

kemampuannya 

untuk memuaskan 
kebutuhan 

pelanggan yang 

dinyatakan atau 

diimplementasikan. 

1.Performance 
(performa) 

2.Features (Fitur) 

3.Conformance to 

Spesification 

(kesesuaian 

dengan 

spesifikasi) 

4.Esthetica 

(estetika) 

1.Adalah 
karakteristik 

operasi pokok dari 

produk inti (core 

product) yang 

dibeli  

2.Adalah 

karakteristik 

sekunder atau 

pelengkap. 

3. Yaitu sejauh 

mana karakteristik 
desain dan operasi 

memenuhi 

standar-standar 

yang telah 

ditetapkan 

sebelumnya. 

4. Yaitu daya tarik 

produk terhadap 

panca indera. 

  

Prinsip-
prinsip 

Pemasaran, 

Jilid 1 

(2017). 

 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

 

Menurut Irawan 

(2018), kepuasan 

pelanggan adalah 
hasil akumulasi dari 

konsumen atau 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk dan jasa. 

1.Price (Harga) 

2.Service Quality 

(Kualitas 
Layanan) 

3.Product Quality 

(Kualitas Produk) 

4.Emotional 

Factor 

(Faktor 

Emosional) 

5.Efficiency 

(Kemudahan) 

1.Untuk 

pelanggan yang 

sensitif, biasanya 
harga murah 

adalah sumber 

kepuasan yang 

penting karena 

mereka akan 

mendapatkan 

value for  

money yang tinggi.  

2.Service quality 

sangat tergantung 
dari tiga hal yaitu 

sistem, teknologi 

dan manusia.  

3.Kepuasan 

pelanggan setelah 

membeli dan 

menggunakan 

suatu produk. 

4.Emotional 
Factor konsumen 

menunjukkan  

Kepuasan 

Pelayanan 

Jasa (2018). 

 



Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi 

Operasional 

Sumber 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

  kepuasan yang 
mereka peroleh 

dalam 

menggunakan 

suatu produk/jasa 

yang menciptakan 

rasa percaya diri. 

5.Pelanggan 

memperoleh suatu 
produk atau jasa 

dengan mudah, 

dan dalam 

pembayarannya 

dapat membuat 

pelanggan puas 

apabila dalam 

mendapatkan 
produk atau jasa 

tersebut terbilang 

mudah, efisien dan 

nyaman bagi 

pelanggan. 

 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas mempunyai arti sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas dapat diukur dengan menggunakan Pearson 

Correlation, yang berarti tiap indikator terhadap total indikator mempunyai tingkat 

kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 5%, jika sig0,05 maka dikatakan valid. 

Menurut Priyanto (2017) Uji validitas merupakan uji instrument data yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Item yang diukur dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang 

signifikan dengan skor totalnya. 

3.5.2 Uji Keandalan 



Menurut Priyanto (2017) Uji realibilitas ini merupakan uji yang digunakan 

untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner. 

Sedangkan Ghozali (2018) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah alat konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Metode yang sering digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan seperti Skala likert 1-5. Menurut 

Sugiyono (2017) Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah metode Cronbach’s Alpha. Metode ini digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti reliabel. Metode pengambilan 

keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan untuk 0,7 menyatakan bisa diterima, dan untuk 0,8 menyatakan baik. 

Variabel bisa disimpulkan reliabel jika Cronbach’s Alpha > 0,6. 

 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Uji Multikolinearitas 

Imam Ghozali (2017) berpendapat bahwa uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji ditemukannya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi 

atau tidak. Untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari matriks 

yang berisikan korelasi variabel-variabel bebas. Dalam matriks korelasi, apabila 

antar variabel bebas ditemukan korelasi yang tinggi (diatas 0,9) maka hal tersebut 



adalah indikasi dari adanya multikolinearitas. Nilai tolerance dan variance inflation 

centre (VIF) juga dapat dijadikan bukti adanya multikoliearitas atau tidak. Nilai 

tolerance memiliki batas ≤ 0,1 atau nilai VIF senilai ≥ 10 (Imam Ghozali, 2015). 

 

3.6.1.2 Uji Heteroskedastistas 

  Menurut Imam Ghozali (2017) Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah 

untuk menguji adanya kesamaan variansi dari residual di berbagai pengamatan 

dalam model regresi. Heteroskedastisitas sendiri ialah kondisi dimana varians 

residual (error) data tidak sama (tidak konstan) pada semua data amatan yang akan 

diuji menggunakan regresi linier. Heteroskedastisitas juga kebalikan dari 

homoskedastisitas, yaitu suatu keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian 

dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Imam 

Ghozali (2017) juga mengutip bahwa Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser, yang mana indikator tidak terjadinya heteroskedastisitas 

ialah nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas yaitu semuanya diatas 

0,05. Dikatakan heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel dependen secara statistik. Akan terjadi heteroskedastisitas 

apabila variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen secara 

statistik. 

3.6.1.3 Uji Normalitas 

Imam Ghozali (2017) memaparkan bahwa uji normalitas memiliki tujuan 

untuk meneliti apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal dalam model regresi. Uji normalitas juga berguna untuk menentukan data 

yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji 



normalitas dapat dilakukan dengan cara uji kolmogrov-smirnov yang tujuannya 

yaitu untuk membandingkat tingkat kesesuaian sampel dengan suatu berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini menetapkan apakah skor dalam sampel dapat secara 

masuk akal dan dianggap berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoritis itu. 

3.6.2 Uji Linearitas 

Menurut Ghozali (2017) Tujuan dari Uji Linearitas adalah untuk 

mengetahui keakuratan dari spesifikasi model yang digunakan. Dengan uji 

linearitas dapat diperoleh informasi mengenai model empiris yaitu linear, kuadrat 

atau kubik. Dua variabel dinyatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikansi (Linearity) > 0,05. 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Ghozali (2017) memaparkan bahwa analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji kekuatan hubungan yang dimiliki antar beberapa 

variabel, dan untuk menunjukkan arah dari hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen. Analisis regresi linier berganda juga diartikan hubungan yang 

secara liner antara beberapa variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y), dan juga digunakan untuk melihat apakah adanya penurunan atau kenaikan dan 

apakah adanya hubungan yang positif atau negative pada masing-masing nilai 

variabel. 

Y =  +  ₁X ₁ +  ₂X ₂ + e 

Y       = Keputusan Pembelian  ₁  = Koefisien Kualitas Layanan 

X ₁     = Kualitas Layanan   ₂  = Koefisien Kualitas Produk 



X ₂  = Kualitas Produk     = Konstanta 

e  = error 

 

3.6.4 Uji Hipotesis  

3.6.1.2 Uji Signifikansi (Uji F) 

Ghozali (2017) memaparkan bahwa uji statistik F menunjukkan apakah 

adanya pengaruh pada variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. 

Uji F juga 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. Menurut Junaidi (2016), TAMBAHKAN DI 

REFERENSI! Rumus untuk mencari F tabel yakni: 

     F (k;n-k) 

n = jumlah sampel penelitian 

k = jumlah variabel penelitian 

  

3.6.1.3 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Imam Ghozali (2017) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,05 (α=5%). Rumus untuk mencari uji t yakni 

        t tabel = t (α/2;df) 



 

3.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mendapatkan pengetahuan 

dari presentasi perubahan yang disebabkan variabel dependen pada variabel 

independen. Apabila R2 semakin meningkat, maka presentasi yang ada pada 

perubahan variabel dependen (Y) yang dibuat oleh variabel independen (X) 

semakin besar. (Sujarweni, 2015).   
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