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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang merupakan 

salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang 

berkaitan dengan angka dan program statistik. Metode penelitian kuantitatif menurut 

Sugiyono (2014) adalah metode yang dapat digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu. Analisis data yang digunakan bersifat statistik yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan menurut 

Suharsaputra (2012) metode penelitian kuantitatif adalah analisis yang menggunakan 

statistik untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang diteliti. Dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif ini dapat mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Bungin (2013) populasi penelitian merupakan seluruh objek penelitian 

yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Populasi yang diteliti pada penelitian 

ini adalah seluruh pelanggan butik AL-FI 5 sejak bulan November 2019 hingga 

Desember 2019 yang telah mengikuti kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan 

oleh butik AL-FI 5 sejumlah 141 orang.  
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3.2.2 Sampel 

Menurut Bungin (2013) sampel merupakan kesimpulan populasi yang dapat 

digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi, kesimpulan ini dapat menjadi 

perwakilan dari keseluruhan populasi. Penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian penulis menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu menggunakan 

keseluruhan populasi. Sampel yang diambil pada penelitian penulis adalah seluruh 

responden yang mengikuti pengajian pada bulan November hingga Desember 2019 

sejumlah 141 responden.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner 

dengan daftar pernyataan yang berkaitan dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, 

dan kepuasan konsumen dari butik AL-FI 5. Kuisioner disebarkan secara langsung 

kepada seluruh responden. Menurut Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber 

data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti. Sumber primer yang peneliti 

gunakan didapatkan dari respon konsumen butik AL-FI 5 ketika mengisi kuesioner 

yang dibagikan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2014) kuesioner merupakan sebuah 

cara atau metode pengumpulan data yang responden memberikan jawaban kepada 

pernyataan yang diberikan kemudian dikembalikan kembali kepada peneliti jika sudah 

selesai mengisinya. 

Skala yang digunakan untuk penelitian ini adalah skala Likert. Menurut 

Suharsaputra (2012) kuantifikasi yang dilakukan dalam skala Likert adalah dengan 
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menghitung respon dari responden yang setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

pertanyaan dan pernyataan. Alasan peneliti mengambil skala Likert adalah skala ini 

lebih mudah dipahami dan dimengerti sehingga memudahkan responden dalam 

mengisi kuesioner. Untuk mengukur variabel tersebut peneliti menggunakan skala 

likert dengan 5 poin seperti berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

N  : Netral 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel dapat dihindari dengan melakukan analisa mengenai 

permasalahan yang ada. Penelitian yang diteliti oleh penulis, membahas tentang 

variabel independen (variabel bebas), yaitu kualitas produk (X1) dan kualitas 

pelayanan (X2), variabel dependent (variabel terikat), yaitu kepuasan pelanggan (Y) 

pada butik AL-FI 5. 

Operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah: 

1) Variabel Bebas (independent variable) merupakan suatu variabel yang 

memiliki nilai tetapi tidak bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian 

ini variabel bebasnya adalah kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2).  
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2) Variabel terikat (dependent variable) merupakan suatu variabel yang memiliki 

nilai dan dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel terikat penelitian ini 

adalah kepuasan pelanggan (Y).  

Tabel 3. 1 Operasionalisasi variabel  

Variabel Definisi variabel Indikator variabel 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsinya, yaitu mencakup 

daya tahan keseluruhan produk, 

presisi, realibilitas, perbaikan dan 

kemudahan operasi, dan atribut 

bernilai. 

1. Fitur (features)  

Suatu fungsi yang diberikan perusahaan 

untuk membantu konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya sehingga 

konsumen dapat merasa puas dengan 

produk perusahaan. Fitur diciptakan 

perusahaan untuk membuat produk 

terkesan istimewa atau berbeda dari 

perusahaan lain. 

2. Kinerja (performance)  

Kualitas digunakan untuk membedakan 

nilai yang didapat, apakah kinerja tersebut 

sudah baik atau kurang baik. 

3. Daya tahan (durability) 

Berhubungan dengan periode waktu yang 

telah ditentukan untuk suatu produk 

sebelum tergantinya produk tersebut  

4. Kesesuaian dengan kualitas 

Terkait dengan spesifikasi produk, apakah 

produk tersebut memiliki kecacatan atau 

gagal produksi. 

5. Reliabilitas  

Memperbaiki produk ketika terdapat 

kegagalan fungsi atau kecacatan. 
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Variabel Definisi variabel Indikator variabel 

6. Repairability 

Memperbaiki produk ketika terdapat 

kegagalan fungsi atau kecacatan. 

7. Style 

Menjelaskan tampilan produk dan nuansa 

kepada pembeli sehingga menciptakan 

suatu perbedaan diantara produk yang lain. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2012) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2)  

Kualitas pelayanan didefinisikan 

sebagai tingkat keberhasilan 

pemasaran atas suatu perusahaan, baik 

perusahaan besar, menengah, atau 

perusahaan kecil tetap tidak akan bisa 

melupakan pelayanan kepada 

pelanggan karena pada dasarnya tugas 

perusahaan adalah melayani 

1. Bukti fisik (tangible)  

Merupakan penampilan fisik dari jasa 

yang ditawarkan, peralatan, personil dan 

fasilitas komunikasi. 

2. Kehandalan  (reliability) 

Menunjukkan pada kemampuan untuk 

mewujudkan pelayanan yang dijanjikan 

secara akurat, tepat waktu dan dapat 

dipercaya. 

3. Daya Tanggap (responsiveness) 

Kemampuan untuk membantu pelanggan 

dengan memberikan layanan yang baik 

dan cepat 

4. Empati (empathy) 

Berusaha untuk mengetahui dan mengerti 

kebutuhan pelanggan secara individual. 

5. Keyakinan (assurance) 

Merupakan pengetahuan dan 

keramahtamahan personil dan 

kemampuan mereka untuk dapat dipercaya 

dan diyakini. 

 

Menurut Tjiptono (2011)  
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Variabel Definisi variabel Indikator variabel 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y)  

 

 Kepuasan pelanggan adalah 

perbandingan yang dirasakan 

setelah merasakan kinerja yang 

diberikan dari suatu perusahaan 

dengan harapan yang dimiliki oleh 

pelanggan. 

 

1. Barang dan jasa berkualitas 

2. Relationship Marketing 

3. Program promosi loyalitas 

4. Fokus pada pelanggan terbaik 

5. Sistem penanganan komplain secara 

efektif 

6. Garansi 

7. Program pay for performance 

 

Menurut Fandy Tjiptono (2012) 

Sumber: Diolah Penulis, 2019 

3.5. Validitas dan Reliabilitas  

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur pernyataan atau pertanyaan yang 

telah dibuat oleh peneliti valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner 

yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. Validitas dapat 

mengukur apakah pertanyaan yang sudah dibuat dapat benar-benar mengukur apa yang 

ingin kita ukur Ghozali (2013). Pengujian validitas yang digunakan adalah 

menggunakan program komputer SPSS dengan mengambil nilai dari signifikansi yang 

digunakan sebesar 0,05. Apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan 

tersebut valid dan apabila lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid. 
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) mengatakan bahwa reliabilitas adalah tolak ukur dari 

sebuah kuesioner yang akan menjadi indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan sama dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas dapat diukur menggunakan uji statistik Alpha Cronbach dengan program 

komputer SPSS. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai dari Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,60. 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah prasyarat yang digunakan pada analisis regresi linear 

berganda menurut Priyatno (2014). 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk membuktikan apakah data yang dianalisis 

terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal (Asiah et al., 2016) Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig. ≥ 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

b. Jika nilai sig. < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. 
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2) Uji Multikolinieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi linear ditemukan adanya korelasi atau hubungan timbal balik antara variabel 

independen. Model regresi yang ideal adalah ketika tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen Untuk membuktikan ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi, maka nilai VIF (variance inflation factor) < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1 (Darmawan, 2015). 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terdapat adanya perbedaan varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi heterokedastisitas digunakan metode Rank 

Spearman Correlation yaitu dengan meregresikan variabel-variabel independen 

dengan variabel residual (pengganggu), jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, 

maka tidak terjadi heteroskedasitas. Dalam mendeteksi heterokedasitas dapat juga 

dilihat dari plot gambar residual yang acak atau tidak memiliki pola, yang 

mengandung maksud bebas dari heteroskedasitas (Asiah et al, 2016). 

4) Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk menguji kebenaran spesifikasi model yang 

digunakan. Data yang ideal seharusnya memiliki hubungan linear antara variabel 

terikat dan variabel bebas. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel 

bebas dan varibel terikat adalah linear (Ghozali, 2016) 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1. Uji Regresi Linear Berganda  

Menurut Kristianingsih et al., (2018) bahwa regresi linier berganda 

digunakan ketika jumlah variabel independen lebih dari satu dan data variabel 

independen maupun dependen berupa interval atau rasio. Tujuan digunakannya 

regresi linier berganda adalah untuk menguji pengaruh beberapa variabel 

independent atau variabel bebas pada variabel dependent/variabel terikat. Dalam 

penelitian ini persamaan regresi linear yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 

Keterangan: 

Y : Variabel Kepuasan Pelanggan 

α : Konstanta 

X1 : Variabel Kualitas Produk 

X2 : Variabel Kualitas Pelayanan 

β1 : Koefisien Variabel Kualitas Produk 

β2 : Koefisien Variabel Kualitas Pelayanan 

3.7.2. Uji Koefisien Korelasi R dan Koefisien Determinasi R2 

Menurut Ghozali (2013)  uji ini melihat kemampuan model saat menerangkan 

variasi dari suatu variabel terikat. Apabila nilai R2 semakin mendekati angka 1, artinya 

variabel – variabel bebas tersebut dapat memberikan sebagian besar informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel terikat. Sedangkan jika nilai dari 
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R2 semakin mendekati angka 0, artinya kemampuan yang dimiliki oleh variabel-

variabel bebas terbatas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. 

3.7.3. Uji F 

Menurut Ghozali (2016) tujuan digunakannya uji kelayakan model (Hosmer and 

Leweshow Goodness of Fit Test) adalah untuk mengetahui apakah bentuk yang 

dianalisis mempunyai bentuk yang sangat layak, dimana semua variabel yang dipakai 

dapat menjabarkan fenomena yang akan dianalisis. Jika signifikansi pada uji f 

memiliki nilai diatas 0,05 maka model tidak layak untuk digunakan begitu juga 

sebaliknya jika model yang dimiliki memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 maka 

model layak untuk digunakan. 

3.7.4 Uji t 

Menurut Ghozali (2013) uji t melihat sejauh mana dampak dari satu variabel 

bebas secara individual dalam menjelaskan atau menerangkan variasi yang ada dari 

variabel terikat. Penulis menggunakan 2 cara pengujian, yaitu membandingkan nilai 

sig. dengan taraf sig. 5%. Jika nilai sig. dari uji t kurang dari 0.05, artinya hipotesis 

diterima dan kalau nilainya lebih dari 0.05 artinya hipotesis ditolak. Cara lainnya 

adalah membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel, jika lebih besar t hitung maka 

terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan jika t tabel yang lebih besar dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 
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3.7 Model Analisis 

Model analisis merupakan penjabaran fenomena yang sedang diteliti. Sesuai 

dengan judul yang diambil yaitu “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan” maka model analisis yang dapat digambarkan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3. 1 Model Analisis 

Sumber: Diolah Penulis, 2019 

 

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah kualitas produk (X1) 

dan kualitas pelayanan (X2), sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian 

ini adalah kepuasan pelanggan (Y). 
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