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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor GO-JEK Malang di jalan Laksamana 

Martadinata No. 04-06, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118. 

Menyebarkan kuisioner kepada responden untuk mencari informasi guna keperluan 

penelitian. Kuisioner diberikan kepada konsumen GO-JEK di Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode 

survey yang mana informasi dapat melalui kuisioner yang diberikan kepada 

responden.. Penulis bertujuan untuk mengetahui lebih detail bagaimana pengaruh 

kualitas layanan terhadap keouasan pelanggan pada konsumen GO-JEK di Kota 

Malang. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang menyajikan 

gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumah variabel yang berkenaan dengan maslalah dan unit yang 

diteliti antara fenomenayang diuji (Wikipedia, 2019). Pemelitian ini dilakukan di 

Kantor GO-JEK Malang di jalan Laksamana Martadinata No. 04-06, Sukoharjo, 

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan 

jasa GO-JEK . Baik GO-RIDE, GO-FOOD ataupun GO-SEND di Kota Malang. 

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi juga mengandung arti kumpulan dari keseluruhan 

pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Dalam artian lain populasi 

adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi pengertian populasi dalam statistic 

tidak terbatas pada sekelompok/kumpulan orang-orang, namun mengacu pada 

seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus suatu kajian. Dengan 

kata lain populasi juga dapat dikatakan sebagai universal atau sekumpulan 

kelompok pada individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama. (Wiratna 

Suparweni 2010).  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil 

merupakan hal yang penting jika peneliti melakukan penelitian yang menggunakan 

analisis kuantitatif. Anggota populasi yang secara kebetulan dijumpai oleh peneliti 
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dan sesuai dengan ketentuan peneliti (Nur Aswawi dan Masyhuri, 2009). Sampel 

adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian yaitu 100 orang yang pernah menggunakan aplikasi 

GO-JEK di Kota Malang 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiono (2016), jumlah sampel yang baik berkisar antara 30 sampai 

500, karena tidak diketahui jumlah pastinya. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan non probability sampling yaitu purposive sampling. Non 

Probability sampling adalah teknik dalam pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel penelitian. Sedangkan purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut syarat pengambilan 

sampel: 

1. Konsumen pengguna GO-JEK yang pernah menggunakan jasa transportasi 

online GO-JEK 

2. Berusia lebih dari atau sama dengan 17 tahun, dengan pertimbangan bahwa usia 

diatas 17 tahun, responden dianggap telah mampu menentukan pilihan secara 

rasional dan sudah mampu memahami isi dan atribut-atribut yang ditanyakan di 

kuesioner. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel memungkinkan sebuah konsep untuk 

mengetahui lebih jelas dalam penyusunan instrument penelitian. Ada lima 

indikator Servqual (Service Quality) yang dikemukakan oleh Zeithmal dan Bitner 

(2009), sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

Responsiveness 

(Daya 

Tanggap) 

Responsiveness yaitu 

kemauan driver GO-JEK 

untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang 

cepat dan tepat kepada 

pelanggan dengan 

menyampaikan informasi 

yang jelas 

- Tanggapan terhadap keluhan 

pelanggan  

- Kesediaan driver membantu 

pelanggan 

- Menanggapi permasalahan 

pelanggan 

- Kecepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

Assurance 

(Jaminan dan 

Kepastian) 

Assurance yaitu 

pengetahuan, kesopan 

santunan dan kemampuan 

para driver untuk 

menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada 

perusahaan 

- Keramahan dalam melayani 

pelanggan 

- Mampu membantu 

menyelesaikan masalah pada 

saat dijalan 

- Pengetahuan yang luas 

- Keamanan pelanggan terjamin 

Tangible 

(Wujud Fisik) 

Kebutuhan pelanggan yang 

berfokus pada pada fasilitas 

fisik seperti keadaan motor, 

kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan berkendara, 

kelengkapan peralatan, 

sarana konunikasi serta 

penampilan para driver 

- Kendaraan dan interior yang 

bagus dan menarik 

- Kebersihan dan kenyamanan 

- Kelengkapan fasilitas yang 

ditawarkan 

- Kebersihan dan kerapian 

driver 

Emphaty 

(Kepedulian) 

Emphaty yaitu driver GO-

JEK berursaha memberikan 

- Tersedian layanan 24 jam 
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perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan 

kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan 

- Mengetahui keinginan 

pelanggan 

- Mampu berkomunikasi dengan 

baik 

 

Reliability 

(Keandalan) 

Reliability yaitu kemampuan 

driver GO-JEK untuk 

memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya 

- Kecepatan driver dalam 

melayani pelanggan 

- Prosedur pelayanan tidak 

berbelit belit 

- Pelayanan yang memuaskan 

Tingkat 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah 

perasaan seseorang yang 

puas atau sebaliknya setelah 

membandingkan antara 

kenyataan dan harapan yag 

diterima dari sebuah produk 

atau jasa 

- Kesesuaian harapan 

- Minat menggunakan kembali 

- Kesediaan merekomendasi 

 

  Sumber : Dimensi SERVQUAL oleh Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (Utami 2010) 

F. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data 

ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi langsung melalui 

penyebaran kuisioner, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan. Atau 

menggunakan google form yang dapat disebarkan melalui social media. Dalam 

penelitian ini data diperoleh langsung dari konsumen yang pernah menggunakan 

jasa transportasi GO-JEK di Kota Malang 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada pihak lain yang mana 

data tersebut mereka jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri. 

Atau dengan kata lain data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Seperti dari 

website perusahaan GO-JEK dan informasi yang berhubung dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

G. Teknik Pengambilan Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan peneliti untuk 

penguumpulan data adalah:  

 Kuisioner    

Kuisioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. 
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H. Skala Pengukuran 

Skala yang dipakai untuk mengetahui kepuasan pelanggan dari segi kualitas 

pelayanan jasa yang telah diberikan adalah skala likert yang terdiri dari: sangat baik, 

baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Kelima penilaian berikut diberi bobot 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Nilai Skor Berdasarkan Skala Likert 

PENILAIAN SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 

dengan reliabilitas alat ukur itu sendiri. Ini artinya bahwa alat ukur harus lah 

memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut yang digunakan 

sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan 



35 

 

 

peneliti, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin 

diukurnya dengan bantuan SPSS. Untuk mengetahui penelitian valid atau tidak. 

Menurut Duwi,Prayatno (2011) uji validitas item digunakan untuk 

mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala, apakah item-item pada 

kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur, atau bisa 

dilakukan penilaian langsung dengan metode korelasi person atau metode 

corrected item total coralation.  

Untuk mengukur validitas suatu konsep dapat menghitung koefisien 

korelasi dengan rumus berikut (Ghozali dkk, 2014): 

  r = 𝑥 =
n∑XY−(∑X)(∑Y)

√[(n∑x2)−(∑X)2][(n∑Y2)−(∑Y)2
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi person 

n = jumlah responden 

X = variabel bebas (skor masing-masing pertanyaan dari tiap responden) 

Y = variabel terikat (skor total semua pertanyaan dari tiap reponden) 

Metode uji validitas ini dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor 

item dengan skor total item. Skor total item dengan penjumlahan dari keseluruhan 

item. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan SPSS 

Statistic dengan kriteria berikut:  

 Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.  

Jika r hitung ≤ r tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Menurut Duwi Prayatno (2011) uji reliabilitas merupakan tingkat 

kehandalan suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Penguji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics. Butir 

pertanyaan sudah dinyatakan reliable akan ditentukan reliabilitasnya dengan 

kriteria sebagai berikut:   

  Jika r alpha > r tabel, maka pertanyaan reliable   

   Jika r alpha < r tabel, maka pertanyaan tidak reliable   

J. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik. 

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang efisien dan 

tidak bisa, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipennuhi, yaitu:  

a. Uji Normalitas  

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Penelitian 
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yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai 

distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat uji Kolmogorov Smirnov. 

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di 

bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal (Ghozali,2011). 

.     

b. Uji Multikoliniaritas 

Uji Multikoliniaritas digunukan untuk melihat ada atau tidanya korelasi 

yang tinggi antaa vaiabel-vaiabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang 

dapat dikatakan baik atau tidak. Serta menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas, karena jika hal tersebut 

terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal atau terjadi kesalahan. 

Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas dapat diketahui variance 

inflation faktor (VIF) dan toleransi pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolineritas adalah sebagai berikut: 

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka 

kesimpulannya data tersebut memiliki multikolinieritas. Apabila nilai VIF 

dibawah 10, maka kesimpulannya data yang kita uji tidak memiliki 

kolinieritas.  
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- Rumus: VIF = 1/1 – R2 

- Mempunyai angka tolerance mendekati angka 1. Apabila nilai tolerance lebih 

besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Sedangkan nilai tolerance data yang di uji lebih kecil dari 0,10, maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah ada terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan. Salah 

satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatter 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

gelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara 

beberapa variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

regresi linier berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh 

variabel tangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), 

empathy (X5) dan kepuasan konsumen (Y).   
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Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+b2X2 +b3X3 +b4X4 + b5X5 

 Keterangan : 

Y  = Kepuasan Konsumen 

A  = Konstanta 

B  = Koefisien regesi 

X1 = Tangible 

X2 = Reliability 

X3 = Responsiveness 

X4 = Assurance 

X5 = Emphaty 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Secara Parsial  

Uji regresi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui variabel 

bebas yang paling berpengaruh diantara variabel yang lain.Rumus yang digunakan 

menurut Rangkuti (2005:155) adalah: 

𝑡 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Keterangan: 

𝑏  = koefisien regresi 

𝑆𝑏  = standart error untuk koefisien regresi 

𝑡  = regresi parsial 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, tapi jika probabilitas ≥ 0,05 maka Ho 

diterima. Ho ditolak berarti variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh yang 
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signifikan dengan variabel terikat yang artinya bahwa secara parsial kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan GO-JEK di Kota Malang 

b. Uji Secara Simultan 

Untuk mengetahui variabel yang dominan maka dapat diketahui dari hasil analisis 

perbandingan koefiesien regresi masing-masing variabel penelitian (Sugiyono, 

2011:34). Kriteria uji dominan yaitu misalnya apabila nilai koefisien regresi 

aktivitas lebih besar dibandingkan variabel lainnya maka aktivitas memiliki 

pengaruh dominan terhadap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan GO-JEK 

di Kota Malang 

 

 

 


