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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif 

deskriptif komparatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

menggunakan data berupa angka-angka, data yang diambil terfokus pada populasi 

dan sampel yang ditetapkan (Istijanto, 2007:39). Penelitian deskriptif adalah riset 

untuk menggambarkan karakteristik atau gejala atau fungsi suatu populasi 

(Sarwono, 2008:58). Penelitian komparatif merupakan tipe penelitian dengan 

membedakan karakteristik penelitian (Sugiyono, 2009:27), dalam hal ini 

membandingkan persepsi konsumen Autowash, M21, dan Cs One.  

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar perbedaan 

persepsi konsumen akan kualitas layanan, harga, dan promosi pada Autowash, 

M21, dan Cs One. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau saat masyarakat tertarik untuk mempelajarinya atau 

menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). Secara umum, populasi diartikan 

sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik dan memiliki elemen 

populasi atau anggota individual dari populasi itu sendiri (Sarwono, 2008:124).  
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Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah konsumen yang 

pernah menggunakan jasa Autowash, M21, dan Cs One di Kota Palembang. 

Besarnya jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jumlah konsumen Autowash, M21, dan Cs One pada bulan Februari 2011.  

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah order jasa Autowash pada bulan Februari 

2011 untuk pencucian mobil sebanyak 881 unit dan motor sebanyak 310 unit. 

Akan tetapi jumlah real pengguna jasa pada bulan tersebut adalah 772 konsumen 

untuk pencucian mobil dan 269 konsumen untuk pencucian motor. Selisih yang 

terjadi pada kedua data tersebut dikarenakan adanya order jasa berulang yang 

dilakukan oleh konsumen yang sama pada periode bulan tersebut. Jumlah real 

konsumen M21 dan Cs One pada periode Februari 2011 akan dihitung dengan 

model yang sama seperti Autowash, hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam 

mendapatkan data dari M21 dan Cs One. 

Tabel 3.1 
Tabel Jumlah Konsumen Periode Februari 2011 

Perusahaan Jumlah Order (Unit) Jumlah Konsumen Selisih (Unit) 
Autowash Mobil = 881 Mobil = 772 109 (12%) 

Motor = 310 Motor = 269 41(13%) 
M21 Mobil = 1711 Mobil = 1499 212 (12%) 

Motor = 195 Motor = 169 26 (13%) 
Cs One Mobil = 1006 Mobil = 882 124 (12%) 

Motor = 22 Motor = 19 3 (13%) 
Sumber: Data Primer Diolah  

 Tabel 3.1 menunjukkan jumlah konsumen Autowash, M21, dan Cs One 

periode Februari 2011. Jumlah konsumen M21 dan Cs One didapatkan dengan 

menggunakan model perhitungan yang dimiliki oleh Autowash.  

 

 



 

39 
 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian (Kuncoro, 2009:122). Secara umum, sampel didefinisikan 

sebagian kecil dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsumen Autowash, M21, dan Cs One yang telah menggunakan jasa ketiga  

perusahaan tersebut minimal satu kali pencucian. 

Terdapat dua metode dalam pengambilan sampel yaitu metode probabilitas 

dan nonprobabilitas (Ariestonandri, 2006:93). Adapun teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, dengan tipe 

kuota proporsional, menggunakan sistematik random sampling. Teknik ini 

digunakan bila populasi memiliki anggota yang tidak homogen. Banyaknya 

sampel yang akan diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus Slovin (Umar, 2008:78): 

n = 
21 Ne

N
+   

Keterangan: 

n  : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Persentase Tingkat Kesalahan sebesar 10 %, yaitu 0,1 
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Tabel 3.2 
Jumlah populasi  tiap perusahaan 

Perusahaan Autowash M21 Cs One Total 

Populasi 1041 1668 901 3610 

Sumber: Data Primer Diolah 
 
 Pada Tabel 3.1 jumlah populasi untuk Autowash 1041 konsumen, M21 

1668 konsumen, dan Cs One 901 konsumen, sehingga total populasi dari ketiga 

perusahaan ini adalah 3610 konsumen. Jumlah sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini  dihitung menggunakan rumus slovin, sehingga total jumlah 

sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah (Umar, 2008:78):  

n = 21 Ne
N

+  

n = 
2)1,0(36101

3610
+  

n =  97,30 (dibulatkan) dalam penelitian ini 97 responden 

 Dari perhitungan sampel di atas, jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 97 responden. Adapun perhitungan jumlah sampel untuk tiap 

perusahaan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.3 
Jumlah Sampel yang Diambil untuk Tiap Perusahaan 

Perusahaan Jumlah Sampel yang Diambil 

Autowash 2897
3610
1041

=x

M21 4597
3610
1668

=x

Cs One 2497
3610
901

=x

Total 97 
 Sumber: Data Primer Diolah 
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 Dari perhitungan pada Tabel 3.3, diperoleh jumlah total responden sebesar 

97 responden, dengan rincian 28 responden berasal dari konsumen Autowash, 45 

responden berasal dari M21, dan  24 responden berasal dari Cs One. 

 
 
3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya 

Variabel adalah sebuah karakteristik dari suatu barang atau jasa yang dapat 

diukur secara terus menurus dengan menggunakan skala tertentu, misalnya 

panjang, berat, waktu, tempat, dan lain sebagainya (Oxford Management and 

Business Dictionory, 2010).  Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau 

apa saja menjadi perhatian utama suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kualitas Layanan atau Jasa (X1) 

Kualitas jasa diartikan sebagai perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

merupakan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan (Hamdani dan Lupiyoadi, 2009:179). Indikator dari kualitas 

layanan adalah (Lovelock dan Wright 2007:98): 

a. Kebersihan hasil cucian 

b. Kelengkapan fasilitas 

c. Keramahan pegawai 

d. Ketanggapan pegawai 

e. Kehandalan pegawai 

f. Empati pegawai 
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2. Harga (X2) 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan bagi perusahaan; unsur-unsur lainya menghasilkan biaya (Tjiptono 

dkk, 2008:501). Adapun indikator dari harga yaitu: 

a. Harga berdasarkan nilai (Lovelock dan Wright, 2007:98). 

b. Tarif jasa (Sujoko, 2007:6) 

c. Harga kompetitif dengan harga yang ditawarkan pesaing (Pujiastuti, 

2008:6) 

3. Promosi (X3) 

Promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka 

jual (Kotler dan Keller, 2009:175). Adapun indikator dari variabel promosi 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2009:120): 

a. Menimbulkan awareness 

b. Menambahkan informasi 

c. Memberi perbedaan dengan perusahaan lain 

 

3.4 Prosedur dan Metode Pengumpulan Data 

1.4.1 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan semua metode pengumpulan data yang orisinal (Kuncoro, 

2009:148). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung 

dengan menggunakan kuesioner, observasi, maupun wawancara langsung 

kepada pihak terkait yang menjadi sampel dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder  

Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan pada masyarakat pengguna data (Kuncoro 2009:148). Oleh 

karena itu data sekunder tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya 

informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian (Sarwono, 2008:158). 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan.  

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner tertutup, 

wawancara terhadap owner dan konsumen, dan observasi. Penelitian ini 

menggunakan aras pengukuran interval, yaitu suatu ukuran yang mempunyai jarak 

yang sama, sehingga sifatnya homogen. Kuesioner tertutup dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Skala ini sering diaplikasikan dalam pengukuran 

perilaku, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok dalam suatu 

fenomena. Skala Likert memiliki bobot jawaban  berupa skor 1 – 5 untuk setiap 

pertanyaan yang diberikan. Adapun pemberian bobot nilai yang diberikan sebagai 

berikut: 
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Sangat Setuju (SS)    : nilai lima (5)  

Setuju (S)          : nilai empat (4) 

Cukup Setuju (CS)  : nilai tiga (3) 

Tidak Setuju (TS)   : nilai dua (2)   

Sangat Tidak Setuju (STS)    : nilai satu (1) 

 

3.5 Uji Kualitas Instrumen 

Metode pengujian instrumen dimaksudkan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian sehingga dapat 

diketahui sampai sejauh mana kuesioner dapat menjadi alat pengukur yang valid 

dan reliabel dalam mengukur suatu gejala yang ada. 

3.5.2 Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Aaker et al., 2007:206) Tujuan dari pengukuran 

validitas pada data-data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada 

responden adalah untuk mengecek apakah isi kuesioner tersebut telah cukup 

dipahami untuk semua responden, yang diindikasikan oleh kecilnya persentase 

jawaban dari responden yang terlalu menyimpang dari rata-rata jawaban 

responden lain.  

Uji validitas digunakan pada instrumen variabel kualitas layanan, harga, 

dan promosi. Penelitian ini menggunakan validitas internal yang merupakan 

pengamatan pada efek variabel experimental yang tidak dipengaruhi oleh faktor 

lainnya (Lacobucci & Churchill, 2010:107). Penelitian ini menggunakan faktor-
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faktor yang dihubungkan antara jumlah skor tiap fakta dan jumlah skor masing-

masing variabel. Dengan demikian apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, 

instrumen itu dinyatakan valid dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5%. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas 

dari suatu skor atau skala pengukuran (Kuncoro, 2009:175). Penelitian ini 

menggunakan reliabelitas internal yang diperoleh dengan menganalisis data dari 

satu kali hasil pengujian. Apabila nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha lebih 

besar dari 0,6, instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.2 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 

Manova merupakan teknik multivariant yang menafsir antara dua atau 

lebih variabel dependen dan variabel klasifikasi atau faktor (Kuncoro, 2009:253). 

MANOVA digunakan dalam menguji hipotesis tentang perbedaan tiga rata-rata 

populasi dengan lebih dari dua buah indikator, dalam penelitian ini kualitas 

layanan, harga, dan promosi dari Autowash, M21, dan Cs One. Sebelum pengujian 

hipotesis yang ada, terlebih dahulu dilakukan pengujian outlier, normalis data, 

dan pengujian asumsi varians-covariances. 

Pengujian outlier pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan 

membandingkan nilai rata-rata (mean) dengan nilai standard deviation. Data 

dinyatakan tidak memiliki outlier apabila nilai mean lebih besar daripada 

standard deviation. 



 

46 
 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas data yang dilakukan 

menggunakan uji kolmogorov smirnov terhadap semua variabel penelitian yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis. Normal atau tidaknya variabel penelitian 

ini dapat dilihat dari nilai asymptotic significan-nya. Jika nilai lebih besar dari 

0,05 atau 5%, data tersebut telah terdistribusi secara normal. Akan tetapi, bila nilai 

dari asymptotic significan-nya kurang dari atau sama dengan 0,05 atau 5%, data 

tersebut tidak terdistribusi secara normal. Kemudian jika nilai asymptotic 

significan berada di atas 5%, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan t-tes,. 

Namun jika datanya kurang dari atau sama dengan 5%, pengujian dilakukan 

dengan uji U (Mann-Whitney test). 

Pengujian variance-covariances dilakukan dengan General Linear Model 

Box’s Tes of Equality of Covariance Matrices dan Levene’s Tes of Equality Eror 

Variances dan bertujuan mengetahui apakah proses analisis dapat dilanjutkan 

dengan MANOVA atau tidak. Apabila nilai signifikan pada pengujian variance-

covariances menunjukkan angka di atas 5%, analisi dapat dilanjutkan dengan 

MANOVA. Namun, apabila kurang dari 5%, analisis tidak dapat dilanjutkan 

dengan MANOVA. 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

3.6.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Adapun langkah–langkah yang digunakan dalam pengujian MANOVA ini 

adalah: 

1. Uji signifikansi Multivariance 

Uji signifikansi variabel dalam uji MANOVA menggunakan  uji Wilk’s 

Lambda, Pillai’s Trace, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Larges Root. Uji 

signifikansi tersebut akan terlihat secara bersamaan dalam uji MANOVA. 

Aturan uji beda (MANOVA) adalah apabila signifikansi < 0,05, berarti 

signifikan (Ghozali, 2008:80). 

2. Uji Signifikansi Multiple Comparision 

Uji signifikansi variabel dalam multiple comparision menggunakan Turkey 

HSD (Honesty Significant Differently), bila hasil perbandingan menunjukkan 

nilai signifikansi > 0,05 atau 5 %, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

(Ghozali, 2008:82).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


