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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan diadakan di bengkel Honda Mandalasena yang terletak 

di Jl. Letjen Sutoyo No.75, Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur 65141. 

 

B. Jenis Peneltian 

Jenis penelitian ini adalah Explonatory research. Penelitian explanatory 

merupakan penelitian yang menjelaskan tentang hubungan kausal (sebab-akibat) antara 

variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 2015). Hubungan sebab 

akibat dalam penelitian ini adalah mengungkapkan pengaruh Dimensi kualitas layanan 

terhadap Kepuasan pelanggan bengkel mobil Honda Mandalasena Malang. Pendekatan 

pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka dan 

dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dari penelitian ini 

adalah pelanggan yang sedang melakukan service mobil pada bengkel 

Honda Mandalasena Kota Malang. 
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2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan metode 

sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015). Tehnik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu accidental sampling, 

dimana karakteristik responden yang terpilih merupakan pelanggan yang 

sedang melakukan service di bengkel Honda Mandalasena dan yang pernah 

melakukan service minimal 3 kali setelah penjualan (after sales). Jumlah 

sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 100 karena tidak diketahui 

populasinya dan tidak menggunakan rumus karena teknik yang dipakai adalah 

nonprobability sampling yaitu accidental sampling. Rumus dipakai ketika 

menggunakan probability sampling dan diketahui populasinya. Hal ini dirasa 

cukup karena ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai 500 (Roscoe dalam Sugiyono, 2015). Dan menurut Frankel dan 

Wallen bahwa standart sampel untuk penelitian sebesar 100 (Widayat,2004) 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variable dalam penelitian ini diolah dari beberapa sumber, 

ahli, dan penelitian terdahulu. Definisi operasional variabel dapat di dasarkan pada satu 

atau lebih referensi dengan alasan penggunaan definisi tersebut. Dalam penelitian ini 

variabel independen yang di tetapkan adalah dimensi kualitas layanan (X) dan variabel 

dependen yang ditetapkan yaitu kepuasan pelanggan (Y). Definisi operasional variabel 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No

. 

Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

1 Kualitas 

Layanan 

Bukti langsung 

adalah bukti yang 

ditampilkan oleh 

perusahaan baik 

dari segi fisik 

bangunan, fasilitas, 

perlengkapan 

teknologi 

pendukung, sampai 

penampilan 

karyawan. 

 

Parasuraman 

(1988) 

Bukti  yang 

ditampilakan 

bengkel Honda 

Mandalasena 

baik segi 

fasilitas berupa 

gedung, 

peralatan 

bengkel, dan 

mesin yang 

mendukung 

layanan yang 

diberikan 

kepada 

pelanggan  

Bukti 

Fisik 

(tangible

) 

- Kelengkapan 

fasilitas (ruang 

tunggu yang 

nyaman) 

- Peralatan 

bengkel modern 

- Karyawan 

berseragam 

dengan rapi  

- Jam operasional 

perusahaan 

memudahkan 

pelanggan 

 

Sumber : 

Parasuraman et al 

(1988) 

Kehandalan adalah 

kemampuan 

perusahaan jasa 

dalam memberikan 

pelayanan yang 

sesuai dengan 

harapan pelanggan 

terkait ketepatan 

waktu yang 

dijanjikan dan 

tanpa kesalahan. 

Parasuraman 

(1988) 

Kemampuan 

karyawan 

Bengkel 

Honda 

Mandalasena 

dalam 

memberikan 

layanan tepat 

dan akurat 

sesuai dengan 

yang dijanjikan 

kepada 

pelanggan 

tanpa ada 

kesalahan. 

Kehanda

lan 

(reliable) 

- Proses 

perawatan dan 

perbaikan mobil 

dilakukan dan 

diselesaikan tepat 

waktu, sesuai 

dengan yang 

dijanjikan 

- Perawatan dan 

perbaikan sesuai 

dengan janji yang 

diberikan 

- Mekanik akurat 

dalam melakukan 

perawatan dan 

perbaikan mobil 

- Pelanggan selalu 

diberikan 

informasi 

mengenai layanan 

yang diberikan  

Sumber : 

Parasuraman et al 

(1988) 
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No

. 

Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Ketanggapan 

adalah seberapa 

cepat atau responsif 

suatu pelayanan 

dari perusahaan 

yang juga diiringi 

oleh penyampaian 

yang jelas dan 

mudah dimengerti. 

 

Parasuraman 

(1988) 

kemampuan 

karyawan 

bengkel Honda 

Mandalasena 

dalam 

membantu 

pelanggan dan 

memberikan 

layanan yang 

responsif dan 

tepat. 

Daya 

Tanggap 

(responsi

veness) 

- Keluhan dan 

permintaan 

pelanggan 

direspon dengan 

cepat 

-Keramahan 

karyawan dalam 

menjawab 

pertanyaan 

pelanggan 

- Karyawan siap 

dalam 

menanggapi 

permintaan 

pelanggan 

 

Sumber : 

Parasuraman et al 

(1988) 

Jaminan adalah 

kepastian yang 

dirasakan dan 

diperoleh oleh 

pelanggan dari 

sikap sopan santun 

karyawan, 

komunikasi yang 

baik, dan 

pengetahuan dari 

karyawan dalam 

pelayanannya,, 

sehingga mampu 

menumbuhkan rasa 

aman dan percaya 

dari pelanggan. 

 

Parasuraman 

(1988) 

kepastian yang 

dirasakan oleh 

pelanggan dari 

sikap sopan 

santun 

karyawan 

bengkel honda 

mandalasena, 

komunikasi 

yang baik, dan 

Pengetahuan 

dari karyawan 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

sehingga 

mampu 

menumbuhkan 

rasa aman dan 

percaya dari 

pelanggan 

yang datang ke 

bengkel honda 

Mandalasena. 

 

Jaminan 

(assuran

ce) 

- Perusahaan 

meyakinkan dan 

memberikan 

jaminan dalam 

melakukan servis 

- Perasaan aman 

saat bertransaksi 

dan menggunakan 

jasa 

- Karyawan 

mampu menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh 

pelanggan  

- Karyawan 

secara konsisten 

bersikap sopan 

dalam melayani 

pelanggan 

 

Sumber : 

Parasuraman et al 

(1988) 
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No

. 

Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Empati adalah 

perhatian yang 

tulus dan bersifat 

pribadi yang 

diberikan kepada 

onsumen dengan 

berusaha 

memahami 

keinginan 

pelanggan secara 

akurat dan spesifik. 

Parasuraman 

(1988) 

Perhatian 

secara 

individual 

yang diberikan 

oleh pegawai 

bengkel Honda 

Mandalasena 

kepada 

pelanggan 

dengan 

berupaya 

memahami 

keinginan 

pelanggan 

secara akurat 

dan spesifik. 

Empati 

(empathy

) 

- Karyawan 

memberi 

perhatian secara 

individual kepada 

masing – masing 

pelanggan 

- Pelanggan 

nyaman dengan 

kinerja karyawan 

- karyawan Selalu 

mengutamakan 

kepentingan 

pelanggan 

- Kemampuan 

karyawan 

memahami 

kebutuhan 

pelanggan 

 

Sumber : 

Parasuraman et al 

(1988) 

2 Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan 

(satisfaction) 

adalah perasaan 

senang atau kecewa 

seseorang yang 

timbul karena 

membandingkan 

kinerja yang 

dipersepsikan 

produk/jasa (atau 

hasil) terhadap 

ekspektasi mereka  

 

(Kotler dan Keller, 

2009). 

Tingkat 

perasaan 

senang atau 

kecewa 

pelanggan 

bengkel Honda 

Mandalasena 

setelah 

membandingka

n dimensi 

kualitas 

layanan yang 

dirasakan 

dengan yang 

diharapkan. 

 - Pelanggan puas 

dengan layanan 

yang diberikan 

- Terpenuhinya 

harapan 

pelanggan 

- Merekomendasi-

kan kepada pihak 

lain 

- Akan 

menggunakan 

jasa kembali 

 

Sumber : Ngatmo 

dan Bodroastuti 

(2012) 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan secara langsung dari 

sumber pertama. Menurut (Soegiyono, 2015) sumber data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

dalam hal ini adalah data karakteristik responden dan data jawaban atas 

pernyataan mengenai dimensi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, dan 

data jumlah pengunjung bengkel Honda Mandalasena tahun 2017. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung 

dari sumber pertama. Menurut (Soegiyono, 2015) data sekunder adalah 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa testimoni pelanggan tentang bengkel Honda 

Mandalasena yang didapatkan melalui google reviews. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

Kuisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membagikan seperangkat pertanyaan kepada responden yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015) angket atau 

kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yng dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
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responden untuk dijawab. Kuisioner  digunakan untuk data mengenai 

karakteristik responden dan jawaban atas pernyataan mengenai dimensi 

kualitas layanan dan kepuasan pelanggan di bengkel Honda Mandalasena. 

2. Skala Pengukuran 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2015), Skala Likert 

merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau 

sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, 

rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah 

dikembangkan atau diciptakan. Responden diminta untuk mengisi daftar 

pertanyaan, dan semua jawaban responden dihitung dengan menggunakan 

skor. Misalnya yang dapat di klasifikasikan pada tabel 3.2. sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Setuju/selalu/sangat positif 

Setuju/sering/positif 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiyono (2015) 

 

G. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 
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data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). 

Pengujian validitas menggunakan teknik corrected item-total 

correlation, yaitu dengan cara mengorelasi skor tiap item dengan skor 

totalnya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

(Ghozali, 2011). 

1. Jika nilai             ≥            , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi terhadap skor total , artinya item angket dinyatakan valid. 

2. Jika nilai             ≤            , maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi terhadap skor total yang artinya  item 

angket dinyatakan tidak valid. 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur (dalam hal kuesional) melakukan fungsi ukuran. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini diambil dari nilai corrected item-total 

correlation. Untuk mengatahui valid atau tidaknya suatu item pernyataan 

yaitu dengan melihat rhitung corrected item-total correlation dan 

membandingkan dengan nilai rtabel. Nilai rtabel dengan signifikansi 5% dan 

n = 100 (jumlah responden) memiliki nilai df-98 yang diperoleh dari n-2 

atau 100-2. Maka nilai rtabel sebesar 0,197 . Suatu item pernyataan dapat 

dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indikator cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabel artinya dapat dipercaya 

jadi dapat diandalkan. Reliabilitas digunakan pada satu konsep atau 

indikator yang diturunkan ke dalam beberapa indikator atau variabel yang 

berbeda maka setiap indikator atau variabel tersebut harus menghasilkan 

hasil yang sama (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Penelitian ini 

menggunakan metode Alpha Cronbach’s. Pengukuran validitas dan 

reliabilitas mutlak dilakukan karena jika instrument yang digunakan sudah 

tidak valid dan reliabel maka dipastikan hasil penelitiannya tidak akan 

valid dan reliabel (Sugiyono, 2015). 

Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan 

yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

Jika nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan dimensi 

adalah reliabel. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1.  Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana Bukti fisik, Kehandalan, Daya tanggap, Jaminan dan empati 

terhadap kepuasan pelanggan. Menurut Umar (2010) menentukan rentang 

skala dapat menggunakan rumus: 
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Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

   
         

 
 

   
   

 
 

      

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 

80. Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

Interval 
Bukti 

Fisik 

Kehandalan Daya 

tanggap 

Jaminan Empati Kepuasan 

pelanggan 

100 – 

180 

Sangat 

tidak 

baik 

Sangat tidak 

handal 

Sangat 

tidak 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

Sangat 

tidak baik 

181 – 

261 

Tidak 

baik 

Tidak 

handal 

Tidak 

baik 

Tidak 

baik 

Tidak 

baik 

Tidak baik 

262 – 

342 

Cukup 

baik 

Cukup 

handal 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

343 – 

423 

Baik  Handal  Baik  Baik  Baik  Baik  

424 – 

504 

Sangat 

baik 

Sangat 

handal 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika 

digunakan untuk memprediksi suatu masalah. Model regresi linier, 
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khususnya regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik 

jika model tersebut memenuhi kriteria. Adapun kriteria pengujian asumsi klasik 

yang harus dilakukan dalam model regresi linier berganda yaitu uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas,dan uji multikolinieritas. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan 

dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat 

digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi 

normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik melainkan 

menggunakan analisis non-parametrik. Namun ada solusi jika data 

tidak berdistribusi normal, yaitu dengan menambah lebih banyak 

jumlah sampel. Penggunaan uji Kolmogorof-Smirnov (uji K-S) 

termasuk dalam golongan non parametrik. Pada uji K-S data dikatakan 

normal apabila nilai signifikasi > 0,05 (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi 

atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Dalam analisis regresi, suatu model 

harus terbebas dari gejala multikolinieritas dan untuk mendeteksi apakah 

suatu model mengalami gejala multikolinieritas. Pendeteksian 

multikolinieritas dapat dilakukan pada nilai VIF (Variance Inflaction 

Factor). Model regresi yang baik, jika hasil penghitungan menghasilkan 

nilai VIF < 10 dan bila menghasilkan nilai VIF > 10 berarti telah terjadi 

multikolinieritas yang serius. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pengujian heteroskadastisitas pada penelitian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan glejser test, jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

d.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu 

penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain pada model regresi, dalam model regresi 

tidak diperbolehkan adanya gejala autokorelasi. Gejala auto korelasi 

dapat diukur dengan pengujian Durbin-Watson (d) dengan ketentuan: 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

1) Jika d < dL; maka terjadi autokorelasi potif, namun jika d > 4 – dL; 

maka terjadi autokorelasi negatif. 

2) dU < d < 4 – dU; maka tidak terjadi korelasi namun jika dL ≤ d ≤ dU 

atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL; maka pengujian tidak meyakinkan. 

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin 

Watson yang dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

Durbin Watson dengan nilai yang tertera pada tabel Durbin Watson. 

Regresi linear dapat dikatakan terbebas dari gejala autokorelasi 

apabila nilai dU < DW< 4-dU, (Ghozali, 2011) 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono, (2016) pengertian analisis regresi linier berganda 

adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

dimensi kualitas layanan terhadap variabel dependen kepuasan pelanggan. 

Adapun bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                

Keterangan : 

a = Konstanta 

Y = Kepuasan Pelanggan 

   = Bukti Fisik 

   = Kehandalan 

   =  Daya Tanggap  

   = Jaminan 

   =Empati 

     , = Besaran koefisien regresi masing – masing variabel 

  = standar Error / variabel pengganggu 
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4. Koefisien Determinasi R² 

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang 

memperhatikan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas 

yang dinyatakan oleh prosentase. Koefisien determinasi bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan 

variabel dependen. Nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena 

nilai R square berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R mendekati 1, maka 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y sangat besar. Sebaliknya, jika 

nilai R menjauhi angka 1 maka pengaruh variabel X terhadap Y sanga 

kecil. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji-t menurut Ghozali (2011) bertujuan menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabelterikat secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Uji-t ini digunakan untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini. Pada penelitian ini uji-t yang 

digunakan adalah two tailed atau sering disebut uji dua arah atau uji 

dua sisi. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu 

dalam perumusan hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria 

yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jika                 , maka      ditolak dan    diterima 

2. Jika               , maka      diterima dan      ditolak 
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b. Uji Koefisien Terbesar

Dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui variabel yang 

dominan (memiliki kontribusi terbesar) adalah dengan melihat tabel 

standardized coefficient beta. Standardized coefficient beta adalah 

variabel-variabel yang datanya telah distandarisasi dengan standar 

deviasi masing-masing variabel, baik variabel dependen maupin 

variabel independennya. Standardized coefficient beta digunakan 

untuk persamaan regresi yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh 

dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel independen 

terhadap dependen, namun hanya berlaku pada saat itu juga dengan 

sampel itu pula. Salah satu contoh jika variabel pada   memiliki nilai 

Standardized coefficient beta yang lebih besar daripada variabel  , 

maka variabel memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan 

variabel  . Semakin tinggi nilai Standardized coefficient beta pada 

sebuah variabel maka dapat dikatakan bahawa variabel tersebut 

memiliki kontribusi lebih besar. 


