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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan 

Pelanggan dilakukan secara sengaja (purposive) di Dapoer Mie Galau Jalan Selorejo 

No. 83, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65143. Pemilihan lokasi 

dipilih karena sedang maraknya makanan pedas di Kota Malang dengan bahan dasar 

mie. Dapoer Mie Galau merupakan salah satu tempat yang menyajikan kuliner 

makanan mie warna warni dengan cita rasa pedas dengan berbagai macam level yang 

saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat Kota Malang. Waktu Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2018. Lokasi Dapoer Mie Galau ini 

letaknya tidak terjangkau yang jauh dari jalan raya, namun hal tersebut tidak menjadi 

masalah, melainkan dapoer Mie Galau mempromosikan produknya melalui media 

sosial salah satunya melalui Instagram, selain itu Dapoer Mie Galau juga menerima 

pesanan dalam acara wedding, hal tersebut secara tidak langsung memperkenalkan 

produknya kepada para tamu undangan wedding, kemudian Dapoer Mie galau juga 

memasang spanduk kecil sebagai petunjuk jalan masuk untuk mempermudah yang di 

pasang di jalan raya tepat di gang masuk menuju Jalan Selorejo No. 83. 

3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Populasi dalam penelitian ini 
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adalah konsumen Dapoer Mie Galau Kota Malang dengan kriteria minimal 3 kali 

mengkonsumsi produk tersebut, usianya lebih dari 16 tahun, disebabkan karena umur 

16 tahun sudah cukup dewasa dan mengerti uang yang akan dibelanjakannya. 

Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara  non probability sampling. 

Non probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilh 

menjadi sampel. Non Probability Sampling terdapat berbagai cara dalam 

pengambilan sampel salah satunya adalah accidental sampling. Accidental sampling 

adalah bentuk pengambilan sampel yang tidak diketahui jumlah populasinya secara 

pasti, berdasarkan kebetulan dimana, siapa saja yang kebetulan bertemu dan dianggap 

cocok serta tanpa ada pertimbangan apapun untuk menjadi sumber data yang akan 

menjadi sampel penelitian (Malholtra, 2014). Responden dalam penelitian ini adalah 

konsumen Dapoer Mie Galau dengan kriteria minimal pernah 3 kali mengkonsumsi 

produk tersebut. 

 (Malholtra, 2010) menjelaskan bahwa jumlah responden minimal adalah 5 

kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuisioner. Indikator dalam penelitian 

ini terdiri dari 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah 23 pertanyaan sehingga minimal jumlah sampel penelitian 

adalah:   

23 x 5 = 115 

Maka Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 115 responden, namun 

besarnya sampel yang ditetapkan adalah 120 orang untuk mengurangi kesalahan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, yaitu 

konsumen Dapoer Mie Galau Malang, pemilik dan beberapa karyawan yang bekerja 

pada rumah makan tersebut. Pengukuran pada kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert. Kegiatan wawancara ini merupakan percakapan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau responden, dengan mencari informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah 

tersusun dalam bentuk literatur, penelitian terdahulu, jurnal, buku maupun data dari 

internet. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu 

data yang diperoleh dari internet yang memberikan informasi tentang hal yang 

berkaitan dengan penelitian.  

3.4 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatori. Explanatory 

Reasearch, yaitu menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel kualitas pelayanan 

dan tingkat kepuasan pelanggan Dapoer Mie Galau Kota Malang.  

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Metode analisis data 

kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka dan menggunakan rumus-

rumus tertentu yang didapat dari suatu proses pengujian, seperti data responden yang 

berhubungan dengan identitas responden, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 

masa kerja, serta data lainnya yang menunjang penelitian (Sugiyono, 2015). 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang dihadapi. 

b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

dialog langsung dengan pelanggan pada rumah makan Dapoer Mie Galau. 

c. Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan topik dan diberikan kepada 

responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 

3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala 

ordinal dengan teknik pengukuran menggunakan Likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang akan 

suatu atau gejala fenomena. 

Angka penilaian empat (4) butir indikator-indikator instrumen di atas diukur 

menggunakan skala likert yang mempunyai empat tingkat preferensi yang masing-

masing memiliki skor 1-4 dengan rincian sebagai berikut : 
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Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  = 1 

2. TS = Tidak Setuju = 2 

3. S  = Setuju = 3 

4. SS  = Sangat Setuju = 4 

3.7 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

3.7.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah kepuasan pelanggan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan adalah bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam 

memberikan nilai terhadap harapan pembeli. 

3.7.2 Variabel Independen 

Berdasarkan kerangka pemikiran, terdapat 5 (lima) variabel independent, 

yaitu  bukti fisik (tangiable), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (emphaty) yang akan diuji untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel terhadap kepuasan pelanggan. 

  



32 
 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Bukti Fisik 
(Tangibles) 

Fokus elemen - elemen 
yang mempersentasikan 
pelayanan secara fisik 

yang meliputi fasilitas 
fisik, lokasi, 

perlengkapan dan 
peralatan yang 
dipergunakan 

(teknologi), serta 
penampilan pegawainya. 

1. Tampilan desain 
interior rumah makan 
yang baik. 

2. Peralatan, 
perlengkapan dan 

sarana yang modern 
3. Kondisi lingkungan 

yang bersih dan 

nyaman 
4. Penampilan karyawan 

yang rapi dan 
professional, serta 

menggunakan tanda 
pengenal.  

Likert 

Kehandalan 
(Reability)  

Kemampuan untuk 
memberikan pelayanan 
sesuai dengan yang telah 

dijanjikan dengan tepat 
yang meliputi kesesuaian 

kinerja dengan harapan 
pelanggan yang berarti 
ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama 
untuk semua pelanggan, 

sikap simpatik dan 
akurasi yang tinggi. 

1. Ketepatan dan 
kecepatan pelayanan 

2. Pelayanan yang ramah 

serta selalu siap 
menolong 

3. Jam kerja yang tepat 
waktu 

4. Perlakuan terhadap 

pelanggan tidak 
diskriminatif 

Likert 

Ketanggapan 

(Responsiveness) 

Kemampuan untuk 

membantu dan 
memberikan pelayananan 

yang cepat (responsif) 
dan tepat kepada 
pelanggan dengan 

informasi yang jelas, 
dimensi ini menekankan 

pada perilaku personel 
yang memberi pelayanan 
untuk memperhatikan 

permintaan, pertanyaan. 

1. Kemampuan karyawan 

untuk selalu tanggap 
terhadap masalah yang 

timbul 
2. Respon cepat karyawan 

terhadap pelanggan 

yang datang 
3. Karyawan memberi 

informasi yang jelas 
dan mudah dimengerti 
oleh pelanggan 

4. Kesiapan karyawan 
dalam melayani 
pelanggan 

Likert 
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 Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (lanjutan) 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Jaminan 
(Assurance) 

Kemampuan untuk 
melahirkan 
kepercayaan dan 

keyakinan pada diri 
pelanggan yang 

meliputi pengetahuan, 
kesopansantunan dan 
kemampuan para 

pegawai perusahaan 
untuk menumbuhkan 

rasa percaya para 
pelanggan kepada 
perusahaan.  

1. Karyawan mampu 
menanamkan kepercayaan 
kepada pelanggan 

2. Karyawan mampu menjawab 
setiap pertanyaan pelangan 

3. Pengetahuan dan kecakapan 
karyawan. 

4. Bertanggung jawab atas 

keamanan dan 
mengutamakan pelanggan 

Likert 

Empati 
(Emphaty) 

Menekankan pada 
perlakuan konsumen 

sebagai individu yang 
meliputi syarat untuk 
peduli, memiliki 

pengertian dan 
pengetahuan tentang 

pelanggan spesifik, 
serta memiliki waktu 
pengoperasian yang 

nyaman bagi 
pelanggan. 

1. Karyawan dapat memahami 
kebutuhan spesifik pelanggan 

2. Kayawan memperlakukan 
pelanggan dengan penuh 
perhatian 

3. Karyawan mudah dihubungi 
oleh pelanggan untuk 

kepentingan pelanggan. 

Likert 

Kepuasan 
Pelanggan 
(Customer 

Satisfaction) 

Kepuasan Pelanggan 
merupakan respons 
pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara 
tingkat kepentingan 

sebelumnya dan 
kiinerja aktual yang 
dirasakannya setelah 

pemakaian. 

1. Memberikan pelayanan jasa 
yang memuaskan dan sesuai 
dengan yang diharapkan 

2. Keramahan karyawan dalam 
memberikan pelayanan 

3. Menanggapi keluhan dengan 
cepat dan tepat 

4. Memiliki citra yang positif 

dan baik di mata masyarakat. 

Likert 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2018 
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3.8 Metode Analisis Data 

1.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat gambaran dan diskripsi 

terkait dengan fakta-fakta, sifat-sifat terkait dengan fenomena yang diteliti secara 

sistematis aktual dan akurat (Nazir, 2014). Analisis deskriptif juga digunakan 

mendeskripsikan hasil penelitian dan karakteristik konsumen atau pelanggan Dapoer 

Mie Galau yang meliputi jenis kelamin, usia responden, dan pekerjaan, dari sebaran 

jawaban responden maka akan diperoleh satu kecenderungan dari jawaban responden, 

yang dikategorikan berdasarkan rentang skor sebagai berikut: 

Rentang skala = 
                          

               
 =  

   

 
 = 0,75 

Kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut: 

1,00 – 1,75 = sangat tidak baik  2,51 – 3,25 = baik  

1,76 – 2,50 = tidak baik   3,26 – 4,00 = sangat baik 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi, 

yang salah satunya adalah Regresi Linier Berganda Sehubungan pendekatan 

penelitian adalah penelitian kuantitatif maka analisis data yang digunakan adalah :

1.8.2 Analisis Data Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Ghozali (2013), menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
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oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membanding r hitung dengan 

rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dan taraf signifikan 5% (0,05), dalam hal ini  

n adalah jumlah sampel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika rhitung ≤ dari rtabel dengan 

nilai positif, serta nilai signifikansi ≤ 0,05. Uji validitas berguna untuk mengetahui 

apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti 

karena dianggap tidak relevan. Berikut merupakan tabel uji validitas variabel: 

Tabel 3. 2 Uji Validitas Variabel 

item r hitung Sig. r tabel Keterangan 

X1.1 0.639 0.000 0.3 Valid 

X1.2 0.710 0.000 0.3 Valid 

X1.3 0.625 0.000 0.3 Valid 

X1.4 0.165 0.071 0.3 Tidak Valid 

X2.1 0.840 0.000 0.3 Valid 

X2.2 0.850 0.000 0.3 Valid 

X2.3 0.806 0.000 0.3 Valid 

X2.4 0.654 0.000 0.3 Valid 

X3.1 0.704 0.000 0.3 Valid 

X3.2 0.841 0.000 0.3 Valid 

X3.3 0.852 0.000 0.3 Valid 

X3.4 0.727 0.000 0.3 Valid 

X4.1 0.797 0.000 0.3 Valid 

X4.2 0.803 0.000 0.3 Valid 

X4.3 0.844 0.000 0.3 Valid 

X4.4 0.861 0.000 0.3 Valid 

X5.1 0.680 0.000 0.3 Valid 

X5.2 0.789 0.000 0.3 Valid 

X5.3 0.796 0.000 0.3 Valid 

Y1 0.769 0.000 0.3 Valid 

Y2 0.883 0.000 0.3 Valid 

Y3 0.802 0.000 0.3 Valid 

Y4 0.558 0.000 0.3 Valid 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa terdapat 22 item pertanyaan yang valid 

dan 1 item pertanyaan yang memiliki nilai tidak valid karena hasil sig (0,071) > sig 

(0,05). Butir item tidak valid dapat terjadi karena tidak adanya perbedaan jawaban 

dari responden, oleh karena itu item yang tidak valid tidak digunakan sebagai data 

penelitian. Hal ini karena bagi sebagian konsumen tidak terlalu mementingkan 

penampilan karyawan yang rapi dan professional, serta menggunakan tanda pengenal.  

Tabel 3. 3 Tabel Uji Validitas Variabel 

item r hitung Sig. r tabel Keterangan 

X1.1 0.768 0.000 0.3 Valid 

X1.2 0.880 0.000 0.3 Valid 

X1.3 0.741 0.000 0.3 Valid 

X2.1 0.840 0.000 0.3 Valid 

X2.2 0.850 0.000 0.3 Valid 

X2.3 0.806 0.000 0.3 Valid 

X2.4 0.654 0.000 0.3 Valid 

X3.1 0.704 0.000 0.3 Valid 

X3.2 0.841 0.000 0.3 Valid 

X3.3 0.852 0.000 0.3 Valid 

X3.4 0.727 0.000 0.3 Valid 

X4.1 0.797 0.000 0.3 Valid 

X4.2 0.803 0.000 0.3 Valid 

X4.3 0.844 0.000 0.3 Valid 

X4.4 0.861 0.000 0.3 Valid 

X5.1 0.680 0.000 0.3 Valid 

X5.2 0.789 0.000 0.3 Valid 

X5.3 0.796 0.000 0.3 Valid 

Y1 0.769 0.000 0.3 Valid 

Y2 0.883 0.000 0.3 Valid 

Y3 0.802 0.000 0.3 Valid 

Y4 0.558 0.000 0.3 Valid 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi r indikator 

pertanyaan lebih kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap indikator variabel 

adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Jika jawaban terhadap semua indikator ini acak, maka dapat 

dikatakan tidak reliabel. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau 

pengukuran sekali saja. Uji reliabilitas yang banyak digunakan pada penelitian yaitu 

metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas 

menggunakan batasan 0,6”. Uji validitas ini akan dihitung dengan menggunakan 

program SPSS for Windows. 

Kriteria pengujian yaitu: 

a. Jika nilai alpha ≥ 0,60 berarti pernyataan reliabel 

b. Jika nilai alpha ≤ 0,60 berarti pernyataan tidak reliabel 
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Tabel 3. 4 Uji Reabilitas Variabel 

No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 X1 (Bukti Fisik) 0,714 Reliabel 

2 X2 (Kehandalan) 0,796 Reliabel 

3 X3 (Ketanggapan) 0,789 Reliabel 

4 X4 (Jaminan) 0,844 Reliabel 

5 X5 (Empati) 0,627 Reliabel 

6 Y (Kepuasan Pelanggan) 0,758 Reliabel 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2018 

Berdasarkan tabel 3.4 yang disebar kepada 40 responden pemebeli produk 

Dapoer Mie Galau menunjukkan bahwa variabel bukti fisik (tangible), kehandalan 

(reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) empati (emphaty) 

dan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) mempunyai Cronchach Alpha diatas 

0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari 

kuesioner adalah reliabel, dengan demikian menunjukkan bahwa item pernyataan 

tersebut mempunyai data yang konsisten dalam arti jika pernyataan tersebut 

mempunyai data yang konsisten dalam arti jika pernyataan tersebut diajukan kembali, 

maka akan diperoleh jawaban yang relative sama dan konsisten dari waktu ke waktu. 

3.9  Teknis Analisis Data 

3.9.1 Asumsi Klasik 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda, setelah dilakukan perhitungan regresi berganda 

melalui alat bantu SPSS, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi.  
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Uji asumsi klasik untuk menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak 

layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas  

Menurut (Ghozali, 2013) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. 

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut 

Pengujian normalitas dalam penelitian inii menggunakan analisis grafik 

melalui SPSS for windows. Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas 

menurut (Ghozali, 2013) adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

menunjukan asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2013), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
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independent. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel. variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi 

antar sesama variable independent sama dengan nol. 

Mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat 

juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta variance inflantion factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1 / Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10 dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2013) uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai 

salah satu variabel bebas atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 

meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. 

Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
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dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di – studentized. Dasar 

analisis adalah sebagai berikut :  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tdak terjadi heteroskedastisitas. 

3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda menurut (Ghozali, 2013) bertujuan untuk 

menguji untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel independent (variabel X) 

terhadap variabel dependent   (variabel Y). Analisis regresi berganda variabel 

independent (variabel X) yang dihitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependent 

(variabel Y), jumlahnya lebih dari satu.  

Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah bukti fisik (X1), 

kehandalan (X2), ketanggapan (X3), jaminan (X4), dan empati (X5), sedangkan 

variabel dependent adalah kepuasan pelanggan (Y) sehingga persamaan regresi 

bergandanya adalah sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan :  

Y : kepuasan konsumen   b3 : koefisien regresi Ketanggapan 

a : konstanta     b4 : koefisien regresi Jaminan  

b1 : koefisien regresi Bukti Fisik  b5 : koefisien regresi Empati 

b2 : koefisien regresi Kehandalan 

X1 : Variabel Bukti Fisik   X4 : Variabel Jaminan 

X2 : Variabel Kehandalan   X5 : Variabel Empati 

X3 : Variabel Ketanggapan   e   :  Variabel yang tidak di teliti 

1.   Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Koefisien Determinan (  ) 

Ghozali (2013), menjelaskan bahwa Koefisien Determinan (    merupakan alat 

untuk mengukur berapa besar persentase pengaruh antara variabel bebas (X1,X2,X3,X4, 

dan X5) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien Determinan (  ) semakin besar 

(mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel 

bebas (X1,X2,X3 X4, dan X5,) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Model yang 

digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Sebaliknya jika Koefisien Determinan (  ) semakin kecil (mendekati 

nol) maka sapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3 X4, dan X5,) 

terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan 

tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel 

terikat. 
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2. Uji Simultan (Uji-F) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

serempak atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y).. Toleransi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 5% (α = 0,05), 

dengan batasan: 

a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

H0 ; b = 0 

(tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama 

antara seluruh variabel independent terhadap variabel dependent) 

H0 ; b ≠ 0 

(terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

seluruh variabel independent terhadap variabel dependent 

b. Menghituing nilai F 

Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel yang tersedia pada α tertentu 

misalnya, 5%; df = k; n - (k-1). Misal  n = 120 dan k = 5 → jumlah df = 5;  

120 – (5 - 1), jadi df = 5;144 artinya pada  tabel distribusi F dengan df untuk 

pembilang (N1) berada pada kolom 3 dan df untuk penyebut  (N2) berada 

pada baris 144 yaitu dengan Ftabel  sebesar 2,294 sedangkan untuk Fhitung  

berdasarkan hasil dari program SPSS for windows. 

c. Mengambil keputusan berdasarkan kriteria berikut. (gunakan salah satu 

kriteria) 
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- Jika Fhitung ≤ Ftabel ; maka H0 diterima 

- Jika Fhitung ≥ Ftabel; maka H0 ditolak, atau 

- Jika nilai Signifikan  ≥ α = 5%; maka H0  diterima  

- Jika nilai Signifikan ≤ α = 5 % maka H0  ditolak 

Dimana:   n = jumlah sampel; k = jumlah variabel bebas; α = tingkat signifikansi = 

0,05; dengan penjelasan : 

a. Ho akan diterima bila signifikan ≥ 0,05 atau F hitung ≤ F tabel yang artinya 

terdapat pengaruh antara tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty terhadap kepuasan pelanggan secara bersama-sama. 

b. Ho akan ditolak bila signifikan ≤ 0,05 atau F hitung ≥ F tabel  yang artinya tidak 

terdapat pengaruh tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty 

terhadap kepuasan pelanggan secara bersama. 

3. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara individu. Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan uji t adalah 

H1, H2, H3, H4 dan H5.  

Toleransi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 5% (α = 0,05), dengan 

batasan: 

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

H0 : bi = 0 

(suatu variabel independent tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent) 
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H1 : bi ≠ 0 

(suatu variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen) 

b. Menghitung nilai t dengan menggunakan rumus t menggunakan SPSS for

Windows

c. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel yang tersedia pada α

tertentu; misalnya 5% ; df [α/2; n – (k -1)]

n = 120; k = 5; dan α = 0,05  0,05/2 ; 120 – ( 5-1 ) sehingga diperoleh

0,025;114 artinya pada tabel distribusi nilai ttabel   pada kolom t0,025  dan

pada baris 144 yaitu dengan ttabel 1,981 sedangkan untuk thitung berdasarkan

hasil dari program SPSS for window dengan penjelasan : 

- Ho akan diterima bila signifikan ≥ 0,05 atau tidak terdapat pengaruh antara

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty secara pasial.

- Ho akan ditolak bila signifikan ≤ 0,05 atau terdapat pengaruh tangibles, reliability,

responsiveness, assurance dan emphaty secara parsial.
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