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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi yang terletak pada  Jl. Raya 

Panjisuroso No. 4, Polowijen, Blimbing, Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015: 11) metode kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pasa filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti. (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pemohon pembuatan paspor selama 2 minggu penelitian.  

2. Teknik Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

secara kebetulan, menggunakan siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan jumlah sampel yang diambil 

dari populasi dengan menggunakan rumus slovin. 

Jika penelitian menggunakan metode deskriptif, maka minimal 

tingkat kesalahan dalam pengambilan anggota sampel ialah 10% dari 

jumlah populasi yang diketahui. sampel pada penelitian ini berjumlah 95 

orang, namun akan digenapkan menjadi 100 orang pengguna jasa.  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel yaitu adalah pengertian dari suatu unsur-unsur 

komponen pembentuk variabel penelitian yang didefinisikan menurut arti 

yang sesungguhnya. Sedangkan definisi operasional adalah merumuskan 

pengertian keseluruhan cakupan penelitian secara umum. Adapun sesuai 
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dengan deskripsi teori di atas, maka definisi variabel penelitian dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Servicescape 

Servicescape merupakan lingkungan yang dibuat manusia bukan 

sesuatu yang terjadi secara natural (Bitner, 1992). Terdapat 4 dimensi 

servicescape yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ambient condition (kondisi sekitar) merujuk kepada karakteristik 

latar belakang yang tidak berwujud dari sebuah lingkungan. 

Ambient condition mempunyai beberapa sub dimensi, yaitu 

pencahayaan, temperatur, kebisingan (noise), musik, dan warna. 

b. Dimensi Tata Letak dan Fungsionalitas: Tata letak merupakan 

cara mengatur peralatan mesin, perlengkapan dan perabotan. 

Sedangkan fungsi merupakan kemampuan benda-benda tersebut 

untuk memfasilitasi pencapaian tujuan konsumen 

c. Dimensi Tanda, Simbol, dan Artifak : merupakan sinyal eksplisit 

dan implisit yang mengkomunikasikan sebuah tempat kepada 

konsumennya.  Tanda-tanda  yang  ditampilkan  pada  eksterior  

dan   interior digunakan sebagai label (misalnya: nama 

perusahaan, nama departemen), untuk petunjuk arah (misalnya: 

pintu masuk, pintu keluar), dan untuk mengkomunikasikan 

aturan-aturan perilaku (misalnya: dilarang merokok, anak-anak 

harus disertai oleh orang dewasa). 
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d. Dimensi Sosial : komponen manusia dalam lingkungan fisik. 

Terdiri dari komponen karyawan, dan komponen konsumen. 

Indikator utama dari komponen karyawan adalah suka menolong 

(helpful) dan ramah (friendly), 

2. Kepuasan Pengguna Jasa 

Westbrook & Reilly berpendapat bahwa kepuasan pelanggan 

adalah respon emosional terhadap pengalaman – pengalaman 

berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli. Respon 

emosional dipicu oleh proses evaluasi kognitif yang membandingkan 

persepsi terhadap obyek, tindakan, atau kondisi tertentu dengan nilai 

nilai individual.  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Servicescape 

adalah 
lingkungan fisik 
dimana jasa 
dilakukan dan 
bagaimana 
lingkungan 
memiliki 
dampak pada 
pelanggan dan 
karyawan 

X 1    Ambient  

         Condition 
X1.1      Suhu udara  
          tidak pengap 

X1.2      Kebisingan dapat 
          diterima 

X1.3      Kebersihan  
          Kantor & Toilet baik 
X1.4      Pencahayaan yang  
          cukup 

Skala Likert 
1-5 

X2      Tata Letak  
          dan Fungsi 

X2.1    Area parkir  
          cukup luas dan mudah 
          diakses 
X2.2     Waiting room cukup  
          luas 

X2.3    Koridor lebar 
X2.4    Kursi mencukupi 

 

Skala Likert 
1-5 

X3      Tanda, Simbol, 
          dan Artifak 

X3.1      Gambar arus  
          prosedur mudah 
          dipahami 
X3.2    nomer pelayanan 
          di banner  
          informasi bekerja 
          dengan baik 

X3.3    Brosur  
          petunjuk  

Skala Likert 
1-5 
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          pelayanan informatif 
X3.5     Aksesoris  
          Interior atraktif 

X4         Sosial X4.1    Karyawan senang  
           membantu 
X4.2    Karyawan ramah 

Skala Likert 
1-5 

Kepuasan 

Pengguna Jasa 

adalah  tingkat 
perasaan di 
mana seseorang 
menyatakan 
hasil 
perbandingan 
atas kinerja 
produk jasa 
yang diterima 
dengan yang 
diharapkan 

 1.  
Y1        Kepuasan pengguna  
          jasa 
Y2     Kesenangan pengguna  
          jasa 
Y3      Kesediaan untuk 
          Merekomendasikan  
          Atau menyarankan 
 

Skala Likert 
1-5 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan 

langsung dari obyeknya. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari 

kuesioner yang diisi oleh pengguna jasa pembuatan paspor Kantor Imigrasi 

Malang. 

 

F. Teknik Pengukuran Data 

Peneliti menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh 

Ransis Likert untuk mengetahui pengaruh Servicescape terhadap kepuasan 

pengguna jasa dengan menentukan skor pada setiap pertanyaan. Skala likert 

merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). 
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Skala ini banyak digunakan karena mudah dibuat, bebas 

memasukkan pernyataan yang relevan, realibilitas yang tinggi dan aplikatif 

pada berbagai aplikasi. Penelitian ini mengunakan sejumlah statement dengan 

skala 5 yang menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap statement 

tersebut.  

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral (ragu ragu) 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan 

digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data–data tersebut 

harus benar– benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2015) 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut (Ghozali, 2016) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang, terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016). Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu 

program komputer yaitu SPSS 23 for Windows  dengan menggunakan 

model Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 

(Ghozali, 2016). 

 

I. Teknik Analisa Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

diteliti adalah servicescape dengan sub variabel ambient condition, tata letak 

dan fungsionalitas, tanda, simbol, artifak, dan dimensi sosial. Variabel 

terikatnya adalah kepuasan pengguna jasa, dengan kata lain rentang skala 

memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan jawaban responden 

tentang suatu variabel. Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut:  

𝑅𝑠 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
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Keterangan : 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternative jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =
100 (5 − 1)

5
=  80 

Berikut kriteria skala penelitian dengan rentang skala sebesar 80. 

 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Sub Variabel Servicescape dan Variabel Kepuasan 

Pengguna Jasa  

Rentang 

Skala 

Ambient 

Condition 

Tata Letak dan 

Fungsionalitas 

Tanda, Simbol, 

dan Artifak 

Sosial Kepuasan 

Pengguna Jasa 

100 – 179 Sangat 
Buruk 

Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat 
Buruk 

Sangat Rendah 

180 – 259 Buruk Buruk Buruk Buruk Rendah 

260 – 339 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

340 – 419 Baik Baik Baik Baik Tinggi 

420 – 500 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: Data primer diolah 

2. Regresi Linear Berganda 

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka 

digunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis 

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 
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dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilainilai variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016).  

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau 

lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel 

independen di atas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi 

dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan Regresi dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen atau bebas yaitu Ambient Condition (X1), Tata Letak dan 

Fungsinya (X2), Tanda, Simbol dan Artifak (X3), Sosial (X4) terhadap 

Kepuasan Pengguna jasa (Y).  Rumus dari regresi berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

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

Keterangan: 

Y = Kepuasan pengguna jasa 

a             = Konstanta 

b1  = Koefesien regresi ambient condition  

b2  = Koefesien regresi tata letak dan fungsinya  

b3 = Koefesien regresi tanda, simbol, dan artifak  

b4   = Koefesien regresi sosial 

X1  = Variabel ambient condition 

X2  = Variabel tata letak dan fungsinya 
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X3 = Variabel tanda, simbol, artifak 

X4  = Variabel sosial  

E  = Error disturbance 

 

3. Analisis Kualitatif 

Menurut Miles (1992) Analisis data kualitiatif terdiri dari 3 alur kegiatan 

yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final 

dapat diambil dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. 

Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke 

dalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis 

matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

c. Verifikasi dan Kesimpulan 

Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan 
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kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian 

kualitatif, prinsip pokok teknik analisanya ialah mengolah dan 

menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, 

teratur, terstruktur dan mempunyai makna.  

 

J. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas ( Ghozali, 

2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari 

grafik distribusi normal (Ghozali,2016). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas data adalah: 
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a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali,2016). Cara mendeteksinya adalah 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

di-standardized. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji 

heteroskedastisitas adalah: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autororelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya.  

 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test . 

Menurut Ghozali (2016:98) “uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen”. uji t dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi thitung dengan ttabel dengan ketentuan : 

a) H0 diterima dan Ha ditolak jika tingkat signifikansi ≥ 5% 

b) H0 ditolak dan Ha diterima jika tingkat signifikansi ≤ 5% 

2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. 

Menurut Ghozali (2016) : “uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua varibel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel 
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dependen/terikat”. uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi 

Fhitung dengan Ftabel dengan ketentuan: 

a) H0 diterima dan Ha jika tingkat signifikansi ≥ 5%

b) H0 ditolak dan Ha diterima jika tingkat signifikansi ≤ 5%



42 
 

42 
 

 


