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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu penyedia layanan premium shoes 

treatment di Malang yaitu Sepatu Bersih Malang yang terletak di Jalan Mayjen 

Panjaitan 225B, Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang sifatnya 

penjelasan (eksplanatif). Penelitian ini ingin menjelaskan hubungan antara variabel 

kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas melalui pengujian hipotesis. Metode 

penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif dengan desain penelitian kausalitas. 

Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, 

menguji hipotesis dan variabel-variabel penelitian. Menurut Bungin (2008) bahwa 

eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan suatu 

variabel dengan variabel yang lain untuk menguji suatu hipotesis. Penelitian ini 

dilakukan terhadap sampel dan hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan 

terhadap populasinya. Menurut Ferdian (2008) desain penelitian kausalitas digunakan 

untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dan beberapa variabel. 

1. Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini adalah 

loyalitas pelanggan. Variabel mediasi adalah kepua.san pelanggan, dan 
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variabel independen (variabel bebas) adalah kualitas layanan. Berikut ini 

adalah definisi operasional masing-masing varibel penelitian: 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No Variabel 
Definisi 

Operasonal 
Dimensi Indikator Pengukuran 

1 Loyalitas 
Pelanggan 
 

sebuah sikap yang 

menjadi dorongan 

perilaku untuk 

melakukan 

pembelian 

produk/jasa dari 

suatu perusahaan 

yang menyertakan 

aspek perasaan 

didalamnya, 

khususnya yang 

membeli secara 

teratur dan 

berulang-ulang 

dengan konsistensi 

yang tinggi 

 1. Tidak memiliki 

keinginan untuk 

berpindahke jasa 

cuci sepatu lain 

2. Selalu me-

rekomendasikan 

jasa cuci Sepatu 

Bersih kepada 

orang lain 

3. Akan selalu 

menggunakan 

Sepatu Bersih 

sebagai jasa 

cuci sepatu 

Skala 

Likert 1-5 

2 Kepuasan 

Pelanggan 
 

Suatu tanggapan 

perasaan senang 

yang dirasakan 

pelanggan dengan 

diperoleh melalui 

pengorbanan yaitu 

saat mengguna-kan 

jasa pada Sepatu 

Bersih Malang. 

 

 

 

 1. Hasil 
pencucianSepat
u Bersih cepat, 
tepat, dan bersih 
pelanggan 

2. Hasil pencucian 
sepatu dapat 
selesai sesuai 
dengan waktu 
yang ditetapkan 
pelanggan 

3. Hasil pencucian 
di Sepatu Bersih 
sesuai keinginan 
pelanggan 

4. Sepatu Bersih 
memberikan 
layanan pickup 
delivery 

Skala 

Likert 1-5 

3 Kualitas 

Layanan 
 

total fitur dan 

karakteristik 

produk atau jasa 

yang bergantung 

pada kemampuan 

1. Bukti fisik 

(tangibles) 

berupa 

fasilitas toko 

yang 

menggambar

1. Ruangan toko 

bersih  

2. Tersedianya kursi 

dan meja 

pelayanan 
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No Variabel 
Definisi 

Operasonal 
Dimensi Indikator Pengukuran 

untuk memuaskan 

kebutuhan yang 

dinyatakan atau 

tersirat. 

kan secara 

fisik juga 

layanan yang 

akan 

diterima oleh 

pelanggan. 
 

customer  

3. Pencahayaan 

toko yang terang 

4. Tersedianya toilet 

dengan fasilitas 

seperti tissue dan 

sabun  

 2. Kehandalan 

(Reliability)

berupa 

penyelesaian

masalah jika 

ditemui 

pelanggan. 
 

1. Sigap menangani 

masalah 

pelanggan (cara 

menggunakan 

jasa, atau sekedar 

menanyakan info 

tentang jasa pada 

Sepatu Bersih 

Malang)  

2. Selalu 

memberikan 

informasi kepada 

pelanggan 

tentang 

pelayanan  

3. Memberikan 

pelayanan seperti 

yang telah 

dijanjikan 

4. Kinerja dan 

profesionalisme 

karyawan  

 

3. Daya tanggap 

(respon-

siveness) 

berupa 

keinginan 

karyawan 

membantu 

pelanggan 

dan memberi 

jasa dengan 

cepat dan 

tepat 
 

1. Kesediaan 

karyawan  

Sepatu Bersih 

Malang dalam 

merespon apa 

yang dibutuhkan 

pelanggan.  

2. Karyawan Sepatu 

Bersih Malang 

tanggap terhadap 

keluhan 

pelanggan.  

3. Karyawan Sepatu 

Bersih Malang 

tanggap dengan 

saran yang 

diberikan oleh 

pelanggan. 
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No Variabel 
Definisi 

Operasonal 
Dimensi Indikator Pengukuran 

4. Kepastian 

(Assurance) 

berupa 

kesopanan 

karyawan dan 

kemampuan 

karyawan 

menimbul-

kan 

keyakinan, 

kepercayaan 

dan membuat 

pelanggan 

merasa aman 

dan terjamin. 

1. Sepatu Bersih 

Malang tepat 

waktu dalam 

membuka toko 

jam 09.00-1.00. 

2. Mendapat-kan 

pelayanan yang 

nyaman. 

 

5. Empati 

(Empaty) 

berupa 

kepedulian 

maupun 

perhatian 

kepada 

pelanggan 

Sepatu Bersih 

Malang 

1. Tersedianya 

layanan complain 

melalui customer 

service.  

2. Memberikan 

layanan 

pelengkap untuk 

pembayaran 

seperti kartu 

debet 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Kuncoro (2003:103) adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau 

subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dalam penelitian ini, populasi 

penelitian adalah pelanggan Sepatu Bersih Malang.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dan populasi tersebut. Maka dari itu 

sampel yang diambil dan populasi harus betul-betul tepat, Sugiyono (2012). 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pelanggan 

Sepatu Bersih Malang. Pengambilan sampel penelitian saya sebanyak 150 

responden dengan diperkuat dari pernyataan Roscoe (1975) juga 

memberikan beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel yaitu : 

ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. Penarikan sampel pada penelitan ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik non-probability sampling yang artinya setiap 

anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama bagi 

unsur anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Metode 

yang digunakan adalah teknik Accidental Purposive Sampling, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini yang dipilih 

sebagai responden adalah pelanggan yang pernah menggunakan jasa 

Sepatu Bersih Malang dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut 

dapat digunakan sebagai sampel, dalam teknik penarikan sampel peneliti 

menggunakan accidental purposive sampling karena jumlah data pelanggan 

bisnis dalam populasi. Batasan dalam pengambilan sampel adalah: 
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a. Orang-orang yang berkunjung dan menggunakan jasa laundry Sepatu 

Bersih Malang, sebanyak lebih dari 2 kali 

b. Batas lingkupnya hanya jasa cuci Sepatu Bersih di Kota Malang.  

Setelah itu dilakukan pengambilan sampel pelanggan Sepatu 

Bersih Malang untuk penelitian ini. 

 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Dimana sumber 

tersebut didapatkan langsung dari responden dengan membagikan kuesioner 

kepada pelanggan yang mencucikan sepatunya di Sepatu Bersih Malang agar 

mendapatkan data yang diharapkan yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

E. Pengukuran Data 

Data yang berkaitan dengan kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas pelanggan 

pada pelanggan Sepatu Bersih Malang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. 

Kuesioner yang disebarkan merupakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar 

mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pembuatan 

kuesioner menggunakan skala likert diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi nilai 1 

2. Tidak Setuju (TS)   diberi nilai 2 

3. Cukup Setuju (CS)   diberi nilai 3 

4. Setuju (S)    diberi nilai 4 

5. Sangat Setuju (SS)   diberi nilai 5 
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Dimana untuk jawaban dari responden dikaitkan dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

1. Sangat tidak setuju (STS) diberinilai 1, sebagai jawaban dan kulitas 

layanan sangat buruk, kepuasan pelanggan sangat buruk dan juga loyalitas 

pelanggan mempunyai indikasi sangat buruk dalam pengukurannya. 

2. Tidak setuju (TS) diberinilai 2, sebagai jawaban dari kualitas layanan 

mempunyai indikasi buruk, kepuasan pelanggan tidak puas dan loyalitas 

pelanggan tidak loyal dalam pengukurannya. 

3. Cukup setuju (CS) diberinilai 3, sebagai jawaban dari kualitas layanan 

mempunyai indikasi cukup baik, kepuasan pelanggan cukup puas, dan 

loyalitas pelanggan cukup loyal dalam pengukurannya. 

4. Setuju (S) diberinilai 4, sebagai jawaban dari kualitas layanan mempunyai 

indikasi baik, kepuasan pelanggan puas dan loyalitas pelanggan yang loyal 

dalam pengukurannya. 

5. Sangat setuju (SS) diberinilai 5, sebagai jawaban dan kualitas layanan 

mempunyai indikasi sangat balk, kepuasan pelanggan sangat puas dan 

loyalitas pelanggan sangat loyal dalam pengukurannya. 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu 

kuesioner (Ghozali, 2006). Satu kuesioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 
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yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Sugiyono (2008) untuk 

menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor butir pentanyaan dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan untuk 

menguji validitas instrument ini adalah Product Moment dari Karl 

Pearson, sebagai berikut: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy = koefisiensi korelasi 

n =jumlah sampel (responden) 

X = skor tiap butir pertanyaan 

Y = skor total butir 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis 

productmoment (r tabel), apabila hasil yang diperoleh r hitung> r tabel, 

maka instrument tersebut valid. Dalam praktiknya untuk menguji validitas 

kuesioner sering menggunakan bantuan software Microsoft Office Excel 

dan Statistical Product and Service Solution (SPSS). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

konsisten atau stabil dan waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai α > 0,60 (Nunnally, 1967 
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dalam Ghozali, 2006). Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus cronbach 

alpha sebagai berikut: 

    [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
 
 =jumlah vanan butir 

  
  = varian total 

Koefisien reliabilitas Alpha beragam antara 0 hingga 1, semakin 

besar nilai (mendekati angka 1), maka semakin tinggi pula tingkat 

reliabilitasnya. Oleh karena itu, suatu butir pertanyaan dapat dikatakan 

reliabel jika nilai koefisien Alpha α≥ 0,6. Uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten 

apabila pengukurannya diulangi dua kali atau lebih. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis Rentang skala dan mediation 

regression analysis. Analisis rentang skala likert sebagai penelitian untuk 

menentukan posisi penilaian dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. 

Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel exogen 

terhadap variabel endogen. 
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1. Statistik Deskriptif dan Rentang skala 

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala digunakan 

untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan pada pelanggan Sepatu Bersih Malang dengan 

menggunakan rumus rentang skala (Umar,2001) sebagai berikut: 

RS =
      

 
 

Keterangan: 

Rs  = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

maka akan terjadi : 

RS = 
        

 
= 120 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 120, dengan 

demikian skala penelitian tiap kriteria diawali dengan menentukan rentang skor 

terendah dan tertinggi. Didapat nilai rentang skala 120 sebagai nilai terendah dan 

nilai tertinggi adalah 750 maka dapat dibuat tabel penilaian variabel yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

Rentang Skala Kualitas 

Layanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

150-270 Sangat buruk Sangat tidak 

puas 

Sangat tidak 

loyal 

271-391 Buruk  Tidak puas Tidak loyal 

392-512 Cukup baik Cukup puas Cukup loyal 

513-633 Baik Puas loyal 

634-754 Sangat baik Sangat puas Sangat loyal 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam  penelitian ini terdapat tiga 

uji, diantaranya : 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal. Jika data berdistribusi normal, maka data harus dianalisis 

secara parametrik atau nalisis data untuk data parametrik. Ada beberapa 

cara untuk melakukan uji ini, diantaranya: menggunakan nilai skewness 

dan kurtosis, menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan menggunakan P-

P Plot regresi.  

1. Uji Normalitas dengan menggunakan nilai skewness dan 

kurtosisSkewness adalah kemiringan dari curva normal, sedangkan 

kurtosis merupakan keruncingan dari curva normal yang terbentuk 

berdasarkan data penelitian. Suatu data dikatakan berdistribusi 

normal, pada taraf nyata 5%, jika nilai hasil rasio antara nilai 

skewness terhadap Std. Error of Skewness dan nilai hasil 

perbandingan antara nilai kurtosis terhadap Std. Error of Kurtosis 

kurang dari nilai Z-score pada taraf nyata 5%, yaitu, kurang dari 1,96.  
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2. Uji Normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Cara lain melakukan uji normalitas adalah dengan melihat nilai Sig. 

Komogorov-Smirnov seperti yang disajikan dalam Tabel 4.13. Jika 

nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari taraf nyata yang 

diambil (α=0.05), maka keseluruhan data berdistribusi normal. 

3. Uji Normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plot Regresi 

Selain kedua cara di atas, uji normalitas yang paling sederhana 

adalah dengan menggunakan P-P plot regresi seperti yang disajikan 

dalam Gambar 4.1. jika titik-titik atau plot pada gambar menyebar 

disekitar garis regresi, tidak ada satu titik pun yang menjauh, maka 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

2)  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan 1). Konsekuensi jika suatu regresi terjadi multikolinearitas 

adalah koefisien korelasi variabel menjadi tidak tertentu dan kesalahan 

menjadi sangat besar atau tidak terhingga. 

Sehingga, data yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

adalah data yang tidak terjadi multikolinearitas antar variabelnya.  

Dalam kasus Mediation Regression Analysis, antara Variabel 

Independent dengan Variabel Intervening atau variabel mediasi tidak 

boleh terjadi Multikolinearitas. Terjadi tidaknya multikolinearitas dapat 
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dilihat dari nilai Tolerance dan VIF pada Tabel Coefficient output 

SPSS. Jika tolerance > 0,1 atau Inflation Factor (VIF) < 10 maka 

TIDAK terjadi multikolinearitas.  

3) Uji Linearitas  

Uji Linearitas digunakan untuk menguji linieritas antara dua 

variabel. Jadi, dalam penelitian ini dilakukan 3 kombinasi uji, yaitu uji 

linearitas antara variabel kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan, 

uji linearitas antara variabel kualitas layanan dengan loyalitas 

pelanggan dan uji linearitas antara variabel kualitas layanan dengan 

loyalitas pelanggan. Salah satu cara melakukan uji linearitas adalah 

dengan menggunakan Curve Estimation. Hubungan antar variabel 

dikatakan terpenuhi linear jika nilai Sig. dari Linear Equation kurang 

dari taraf nyata (α=0,05) dan Equation Model yang lain diabaikan atau 

nilai Sig. semua model lebih besar dari taraf nyata (α=0,05). 

4) Mediation Regression Analysis (MRA) 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dan variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009) 

yaitu: 

1) Model 1 yaitu pengaruh Kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. 

2) Model 2 yaitu pengaruh Kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3) Model 3 yaitu pengaruh Kualitas layanan terhadap Loyalitas pelanggan. 
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Model pengaruh tersebut disusun dalam fungsi atau persamaan 

sebagai berikut: 

Loyalitas pelanggan =  al + b1 Kualitas layanan + el 

Loyalitas pelanggan =  a2 + b1 Kepuasan pelanggan + e2 

Loyalitas pelanggan =  a3 + b1 Kualitas layanan + b2 Kepuasan 

pelanggan + e3 

Keterangan: 

al dan a2 = Konstanta 

b1 dan b2 = Koefisien Regresi 

e1 dan e2 = Standard Error 

3. Uji Mediasi 

Analisis regresi variabel mediasi dilakukan dengan menguji 

kekuatan pengaruh tidak langsung kualitas layanan (X1) terhadap loyalitas 

pelanggan (Y) melalui variabel mediasi kepuasan pelanggan (X2). Jika 

kualitas layanan tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan setelah mengontrol variabel mediasi kepuasan pelanggan, maka 

dinyatakan terjadi perfect atau complete mediation. Jika pengaruh kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan berkurang tetapi masih berbeda dari 

0, setelah mengontrol variabel mediasi, maka dinyatakan terjadi partial 

mediation (Kenny., 2008; Preacher and Hayes., 2004). 

a. Uji Sobel 

Di dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu 

kepuasan pelanggan. Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam 

Ghozali (2009) suatu variabel disebut variabel intervening jika 
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variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor 

(independen) dan variabel kriterion (dependen). Pengujian hipotesis 

mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel 

(1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). 

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh 

tidak langsung variabel independen (X1) ke variabel dependen (Y) 

melalui variabel intervening (X2). Pengaruh tidak langsung X1 ke Y 

melalui X2 dihitung dengan cara mengalikan jalur X XM (a) 

dengan jalur X2Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab (c – c’), dimana c 

adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol X2, sedangkan c’ 

adalah koefisien pengaruh X1 terhadap Y setelah mengontrol X2. 

 

H. Uji Hipotesis 

1. Uji T (parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen dan variabel mediasi secara sendiri-sendiri 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.  

Kriteria :  

a. Apabila Thitung > Ttabel dan Sign <∝(0,05) maka H0 ditolak,    

H1 Diterima , artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

b. Apabila Thitung < Ttabel dan Sign <∝(0,05) maka H0 diterima, 

H1 Diterima , artinya tidak ada antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 


