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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi ini untuk memudahkan peneliti mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan persoalan penelitian, oleh karena itu, 

penelitian ini mengambil lokasi di Hotel Kartika Graha Malang yang berlokasi 

di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 17 Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data, 

peneliti hanya mencatat data seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan 

data tersebut. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:3), penelitian survey 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, oleh karena 

itu penelitian ini juga disebut pengujian hipotesis yang nantinya akan diketahui 

pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Pada  
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penelitian ini populasi adalah adalah tamu-tamu yang sedang menginap di Hotel 

Kartika Graha Malang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakili (Sugiyono, 2010:116). Teknik sampling yang 

digunakan adalah accidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemui 

cocok dan memenuhi kriteria sebagai sumber data. 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 konsumen yang menginap 

di Hotel Kartika Graha Malang. Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada 

teori Freankel dan Wallen dalam Widayat (2004:105), yang menyatakan besar 

sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian 

korelasional sebanyak 50, penelitian kausal 30/15 group dan untuk penelitian 

eksperimental sebanyak 30/15. Alasan penggunaan sampel ini karena keterbatasan 

waktu dan lebih efisien. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variebel 

yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi 

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama 

atau mengembangkan cara pengukuran construct lebih baik (Indriantoro dan 

Supomo, 2011:69). Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 
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1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel kualitas pelayanan (X) adalah setiap kegiatan atau manfaat 

yang dapat diberikan pihak Hotel kepada konsumen yang menginap di Hotel 

Kartika Graha Malang. 

Beberapa dimensi yang dapat mengukur kualitas pelayanan 

didasarkan pada Parasuraman dkk (1985) dalam Tjiptono (2012:174-175) 

diantaranya yaitu : 

a. Tangible atau bukti fisik (X1) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. Tangibel diukur dengan menggunakan indikator 

penelitian yaitu: 

1) Kenyamanan lingkungan Hotel 

2) Interior hotel selalu terlihat rapi serta menarik 

3) Kelengkapan fasilitas yang ditawarkan 

b. Reliability atau Kehandalan (X2) adalah kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Reliability diukur dengan menggunakan indikator penelitian 

yaitu: 

1) Prosedur pelayanan yang tidak berbelitbelit. 

2) Lokasi yang strategis untuk berbagai keperluan  

3) Tarif akomodasi hotel yang sesuai dengan pelayanan  
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c. Responsiveness atau tanggapan (X3) adalah suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada konsumen, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Responsiveness diukur dengan menggunakan indikator penelitian yaitu: 

1) Tanggap terhadap keluhan konsumen 

2) Kesiapan karyawan membantu konsumen atau tamu 

3) Kecepatan dalam menyelesaikan masalah 

d. Assurance atau jaminan (X4) adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para konsumen kepada perusahaan. Assurance diukur dengan 

menggunakan indikator penelitian yaitu: 

1) Pengetahuan yang luas 

2) Keamanan konsumen atau tamu terjamin 

3) Kualitas pelayanan yang baik 

e. Emphaty atau empati (X5) adalah memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Emphaty diukur dengan 

menggunakan indikator penelitian yaitu: 

1) Perhatian secara personal  

2) Kemudahan dalam melakukan komunikasi 

3) Mengetahui keinginan konsumen atau tamu 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (Y) 

adalah kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang. Kepuasan 



28 

 

konsumen (Y) adalah respon konsumen terhadap ketidaksesuaian antara 

tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja actual yang dirasakan setelah 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

Kepuasan konsumen diukur dengan menggunakan indikator penelitian 

yaitu: 

1) Keyakinan pelanggan atas pelayanan yang diberikan 

2) Berminat untuk kembali menginap 

3) Perasaan puas atas perhatian serta pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data   

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 

secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan (Widayat, 

2004:110). Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner 

yang diberikan kepada konsumen Hotel Kartika Graha Malang. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2009:69). Dilihat 

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang 

akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner 

merupakan alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang kemudian disebarkan kepada responden secara langsung 

sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Daftar pertanyaan atau 
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pernyataan dibuat untuk mendapatkan tanggapan responden mengenai gambaran 

umum, perhatian dan pendapat responden tentang kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen. 

 

3.7 Teknik Pengukuran Variabel  

Teknik pengukuran variabel dengan menggunakan skala likert untuk 

memberikan nilai terhadap jawaban responden. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2010:132). Sehingga untuk mengetahui pengukuran 

jawaban responden pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa 

kuesioner, peneliti menggunakan metode skala likert. 

Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan skala likert 

yang dilambangkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Dalam hal ini 

jawaban responden dibagi menjadi 5 kategori skala likert seperti dalam tabel 3.1 

berikut ini. 

Tabel 3.1  

Pemeringkatan Skala Likert 

 

Skala Pilihan Jawaban Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Netral N 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Riduwan (2009:87) 
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3.8 Uji Instrumen 

3.8.1 Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

Validitas dihitung dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Jika rhitung 

> rtabel berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika rhitung < rtabel berarti 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji Realibilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan 

jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha (α) (lebih besar dari) > 0.60, dan apabila nilai Cronbach Alpha (α) (lebih 

kecil/ sama dengan) < 0.60 maka tidak reliabel. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisa Deskriptif (Rentang Skala) 

Analisis deskriptif adalah analisis data yang bersifat memberikan 

keterangan penjelasan dari hasil kuesioner yang diperoleh dan dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam memberikan saran. Analisa ini menggunakan skala likert 



31 

 

dengan bobot tertinggi di tiap pernyataan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1. 

Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka: 

Rs=
n(m-1)

m
= 

100(5-1)

5
= 80 

Keterangan: 

Rs :  Rentang skala 

m :  Jumlah alternatif jawaban item 

n : Jumlah responden 

Skala penilaian tiap kategori: 

100 – 180 = Sangat Rendah 

181 – 261 = Rendah 

262 – 342 = Cukup 

343 – 423 = Tinggi 

424 – 500 = Sangat Tinggi 

3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan 

konsumen (Y). Persamaan regresi linier ganda dalam penelitian ini menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan: 

Y  : Kepuasan konsumen X3 : Responsiveness 

b0  : Konstan  X4 : Assurance 

b1, ... b5 : Koefisien Regresi  X5 : Emphaty 

X1  : Tangible  e : Standar error 

X2 : Reliability  
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3.9.2 Uji Hipotesis 

1. Uji F (Pengujian secara Simultan) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test di atas, yaitu: 

1) H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0  

Artinya: tidak ada pengaruh secara simultan dari variabel independen 

(tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) terhadap 

variabel dependen (kepuasan konsumen). 

2) Ha : b1 – b5 > 0  

Artinya: ada pengaruh secara simultan dari variabel independen 

(tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) terhadap 

variabel dependen (kepuasan konsumen). 

b. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

atau taraf signifikansi sebesar 5 %, maka :  

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak, berarti masing-masing variabel 

independen (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

(kepuasan konsumen).  

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima, berarti masing-masing variabel 

independen (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

emphaty) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(kepuasan konsumen). 
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2. Uji t (Pengujian secara Parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang dipakai 

adalah: 

a. H0 : bi = 0 : Variabel independen (tangible, reliability, responsiveness,

assurance, dan emphaty) tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen (kepuasan konsumen) 

b. Ha : bi > 0 : Variabel independen (tangible, reliability, responsiveness,

assurance, dan emphaty) berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen (kepuasan konsumen) 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan 

sebagai berikut : 

a. Apabila thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima

b. Apabila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak

3. Pengaruh Dominan

Untuk menguji pengaruh dominan menggunakan coefficients beta, 

dimana masing-masing nilai coefficients beta tersebut dbandingkan dan 

diambil yang terbesar, maka variabel yang mempunyai coefficients beta 

terbesar adalah variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Jika β4 > β1, β2, β3, dan β4
 maka hipotesis yang mengatakan bahwa 

assurance mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan konsumen 

terbukti kebenarannya. 


