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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Veeva Rent Car yang berada di jl. Tirto 

Rahayu 34 Landungsari Dau, Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiono, 2017:8)  

C. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Varibel 

No. Variabel Dimensi Indikator Skala 

1. Kualitas Pelayanan (X) 

Merupakan bentuk aktivitas 

yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memenuhi 

harapan konsumen 

Bukti Fisik 

(Tangibles) 

Mobil yang 

disediakan veeva 

rent car selalu 

dalam kondisi 

yang prima 

Skala 

Likert 
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  Kehandalan 

(Reability) 

Ketepatan 

karyawan dalam 

menangani 

pelanggan 

 

  Daya Tanggap 

(Responsivness

) 

Karyawan yang 

cekatan dalam 

menangani 

keluhan 

pelanggan 

 

  Jaminan 

(Assurance) 

Karyawan dapat 

menjamin 

kenyamanan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

jasa veeva rent 

car 

 

  Empati 

(Emphaty) 

Veeva Rent Car 

dapat memenuhi 

apa yang 

diinginkan 

pelanggan 

 

2. Kepuasan Pelanggan (Z) 

Merupakan perasaan senang 

Kesesuaian 

kualitas 

Pelayanan yang 

diberikan Veeva 

Skala 

Likert 
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atau kecewa yang muncul 

setelah perbandingan atas 

hasil kinerja atau produk 

dengan harapannya 

pelayanan 

dengan tingkat 

harapan 

 

 

rent car sesuai 

dengan harapan 

pelanggan 

  Mengatakan 

yang baik 

tentang 

perusahaan 

kepada orang 

lain 

Pelanggan 

mengatakan hal 

yang positif 

tentang Veeva 

rent car kepada 

orang lain 

 

  Membeli 

produk lain 

dari 

perusahaan 

yang sama 

Pelanggan 

menggunakan 

jasa lain yang ada 

di Veeva rent car 

 

3. 

 

 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Merupakan kesetiaan 

konsumen untuk terus 

menggunakan produk yang 

sama dari satu perusahaan. 

Repeat 

Purchase 

(kesetiaan 

dalam 

pembelian 

produk) 

Pelanggan akan 

menggunakan 

Veeva rent car 

tanpa 

pertimbangan 

apapun 

Skala 

Likert 

  Retention 

(ketahanan 

Pelanggan tidak 

mudah berpaling 

 



26 
 

terhadap 

pengaruh 

negatif 

mengenai 

perusahaan) 

dari Veeva rent 

car 

  Referalls 

(mereferensika

n secara total 

eksistensi 

perusahaan) 

Pelanggan 

berusaha menjaga 

nama baik veeva 

rent car 

dihadapan orang 

lain 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menyewa 

mobil di Veeva Rent Car Malang.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
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dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. (Sugiyono, 2013:118). Setelah itu dilakukan 

pengambilan sampel pelanggan Rental Mobil Veeva Rent Car untuk 

penelitian ini. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

pelanggan Veeva Rent Car.  

Pengambilan sampel menggunakan penelitian sampel purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria atau 

persyaratan tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Adapun krteria yang 

ditentukan yaitu pernah melakukan peminjaman minimal dua kali, dan  

usia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki sim A. 

Penentuan jumlah sampel yang dijadikan responden peneliti yakni 

jumlah indikator dikali 10 (Sugiyono, 2017: 91). Dalam penelitian ini ada  

11 indikator, maka besarnya jumlah indikator adalah 11 x 10 = 110 

sampel. Jumlah ini dikuatkan dengan teori penentuan ukuran sampel dari 

(Sekaran, 2006:160) menjelaskan bahwa sampel lebih dari 30 dan kurang 

dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.  

Kriteria utama pemilihan sampel di dalam penelitian ini yaitu 

pengguna jasa rental mobil Veeva Rent Car Malang, Pelanggan yang 

sudah pernah melakukan peminjaman mobil minimal dua kali, karena 

pelanggan yang sudah menyewa minimal dua kali tersebut memang 

sengaja hanya ingin menyewa di Veeva Rent Car Malang bukan yang lain.  
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E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yiatu data 

primer. Data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari 

subyek penelitian melalui survey yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama pada lokasi penelitian atau objek penelitian. Dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 110 pelanggan Veeva Rent Car Malang, di 

mana hasil dari data tersebut dikumpulkan kemudian diolah sendiri oleh 

peneliti. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuisioner. Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner merupakan instrumen untuk mengukur serangkaian 

pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.   

 

G. Teknik Skala Data 

Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017: 93). Teknik 

pengukurannya yaitu dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan 

dalam kuisioner kepada responden. Kemudian responden diminta untuk 
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menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner tersebut. Data yang 

terkumpul, lalu diukur dengan bobot hitung 1 sampai dengan 5 yaitu: 

1) Sangat Setuju  : SS = berbobot 5 poin 

2) Setuju   : S  = berbobot 4 poin 

3) Kurang Setuju  : KS = berbobot 3 poin 

4) Tidak Setuju  : TS = berbobot 2 poin 

5) Sangat Tidak Setuju : STS = berbobot 1 poin 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner (Ghozali, 2011: 52). Tingkat validitas dapat diukur dengan 

cara membandingkan nilai         pada tabel kolom Corrected  product 

moment Correlation dengan nilai         dengan ketentuan untuk degree of 

freedom (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan dan k 

adalah jumlah variabel independennya. Instrumen dikatakan valid apabila 

        dari semua indikator variabel lebih besar dari nilai       . 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indicator dari variabel atau konstruk (Ghozali 2011:47). 

Tingkat reliabilitas suatu konstruk atau variabel penelitian dapat dilihat 

dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel 
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jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. Semakin nilai alphanya 

mendekati 1 maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendaparkan regresi yang baik 

serta harus memenuhi asumsi yang disyaratkan yaitu memenuhi uji asumsi 

normalitas, Uji Multikolinearitas, dan uji Heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengukuran yang dilakukan dalam 

penelitian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau pun residual mempunyai distribusi yang normal. Uji 

normalitas berfungsi  untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lain 

dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, 

jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik yang dilakukan menjadi tidak 

valid dan serta statistik parametrik tidak dapat digunakan.  

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang 

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

normalitas residual digunakan aplikasi spss 23 dengan menggunakan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari hasil 

penghitungan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogrov-Smirnov (K-S) terdapat nilai signifikansi variabel, jika nilai 
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signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi yang terdapat dalam penelitian ditemukannya korelasi antar 

variabel bebas . Model regresi yang bisa dikatakan baik adalah model 

regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.  

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam 

suatu variabel bisa dilihat dari nilai tolerance dan lawannya VIF (Varian 

Inflation Factor) variabel independen suatu model regresi. Jika dalam 

penelitian ini nilai keduanya mendekati 1 atau besaran VIF kurang dari 10 

maka model tidak terkena multikolinearitas. 

 Jika : 

 VIF ≥ 10 terjadi multikolinearitas 

 VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

membuktikan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedasitistas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat terjadi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 

0,05.  
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4. Analisis Rentang Skala 

Untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan yang telah diberikan, 

kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan veeva rent car  rentang skala 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

   
 (   )

 
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dari rumus tersebut, maka diperoleh hasil rentang skala dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

   
     (   )

 
 

   
   

 
    

Dari hasil perhitungan skala dapat dibuat skala penilaian sebagai 

berikut  

Tabel 3.2 Penilaian Variabel Berdasarkan Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

110  198 
Sangat Tidak 

Baik 
Sangat tidak puas Sangat Rendah 

199  287 Tidak Baik Tidak puas Rendah 

288  376 Cukup Cukup Cukup 

377  465 Baik Puas Tinggi 

466  554 Sangat Baik Sangat Puas Sangat Tinggi 
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5. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-

kelompok, karena menggunakan pendekatan analitik yang 

mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk 

mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2011:229). 

Menggunakan variabel MRA dengan satu variabel predictor (X) harus 

dilakukan dengan membandingkan tidak persamaan regresi untuk 

menentukan jenis variabel moderator.  

Untuk menguji dan menganilisis pengaruh signifikan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan digambarkan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

Yi  = α + β1Xi + ε    (1) 

Keterangan:  

α  = Konstanta 

Yi    = Variabel critrrion (variabel loyalitas pelanggan) 

Xi    = Variabel predictor (variabel kualitas pelayanan) 

β  = Koefisien regresi 

ε  = standart error 

Untuk menguji dan mengalisis pengaruh signifikan kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan langsung terhadap loyalitas pelanggan 

digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Yi  =  α+ β1Xi + β2Zi +ε   (2) 
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Keterangan:  

 α  = Konstanta 

Yi    = Variabel critrrion (variabel loyalitas pelanggan) 

Xi   = Variabel predictor (variabel kualitas pelayanan) 

Zi   =Variabel moderator (variabel kepuasan pelanggan) 

β   = Koefisien regresi 

ε  = standart error 

Untuk menguji dan mengalisis maka diperlukan persamaan ketiga 

untuk mengetahui pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepuasan pelanggan, sebagai 

berikut: 

Yi  =  α + β1Xi + β2Zi + β3Xi*Zi + ε  (3) 

Keterangan: 

α   = Konstanta 

Yi  = Variabel critrrion (variabel loyalitas pelanggan) 

Xi     = Variabel predictor (variabel kualitas pelayanan) 

Zi   = Variabel moderator (variabel kepuasan pelanggan) 

Xi*Zi        = Variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan 

pelanggan 

β   = Koefisien regresi 

ε  = standart error 
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H. Uji Hipotesis  

1. Uji t (Parsial)  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variabel 

dependent. Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel 

(Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan) secara individu terhadap 

variabel dependen (Loyalitas Pelanggan). 

Rumus uji t dapat dirumuskan sebagai berikut : 

t = 
 

  
 

Keterangan : 

b = Koefisien Regresi  

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

 

 


