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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori 

penelitian asosiatif kasual, pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey. Dalam penelitian 

survey dikumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 

kuesioner. Umumnya penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi 

untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Klinik FA Mitra, Jl. Raya Mantup, Kec. Mantup, 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 

C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari - April 2019. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 



 

38 
 

a. Variabel bebas, adalah variabel yang bertindak sebagai 

penyebab dan bisa juga mempengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang 

meliputi bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4) dan empati (X5). variabel tersebut menggunakan 

skala ordinal (skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih 

tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya) dengan 

data-data diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara. 

b. Variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau 

mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel 

terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y) dengan data-data 

diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara di Klinik FA 

Mitra Lamongan. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Berikut adalah definisi masing-masing variabel yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. 

a. Kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat 5 dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu :  

1. Bukti fisik (X1) adalah tampilan dari Klinik FA Mitra yang 

menarik seperti tempat parkir yang aman, ruang tunggu 

yang nyaman dan kebersihan lingkungan sekitar.  
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2. Keandalan (X2) adalah pelayanan para karyawan 

berkompeten dalam bidangnya seperti keandalan ketika 

merawat pasien dan memberikan obat.  

3. Daya tanggap (X3) adalah pelayanan dari karyawan FA 

Mitra cepat yaitu kinerja karyawan yang tanggap dan tidak 

malas-malasan. 

4. Jaminan (X4) adalah karyawan tidak membedakan 

pelanggan yang datang seperti pelanggan yang tidak 

mampu dengan pelanggan yang perekonomiannya ke atas. 

5. Empati (X5) adalah FA Mitra memberikan keramahan atau 

kesopanan karyawan dalam pelayanan pada konsumen 

seperti cara bicara yang sopan, membantu pasien yang 

butuh informasi dan tingkah laku yang sopan. 

(Parasuraman, 1990). 

b. Kepuasan pelanggan (Y) adalah suatu tanggapan emosional 

pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 

atau jasa. Terdapat 3 indikator dalam kepuasan pelanggan, 

yaitu akan menggunakan layanan klinik FA Mitra lagi, 

mengatakan yang baik tentang klinik FA Mitra kepada orang 

lain dan kurang memperhatikan merek dari perusahaan lain 

(Kotler, 2002). 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek 

atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2005:73). Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien rawat inap dan 

keluarga, pasien rawat jalan yang sedang mengantri di ruang tunggu, 

pasien yang sedang mengantri untuk menebus obat pada Klinik FA Mitra 

Lamongan yang tidak diketahui jumlahnya. 

2. Sampel 

Sampel bagian dari karakteristik yang dimiliki dari populasi, 

Sugiono (2005:73)  menyatakan bahwa bila jumlah subjek setidaknya 

antara 30 sampai 500 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah random sampling yaitu pelanggan pada Klinik FA Mitra 

Lamongan yang berjumlah 100 orang, maka teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan random sampling dengan memilih secara 

acak dari seluruh jumlah pelanggan. Adapun dasar pengambilan sampel 

100 orang dilakukan kalau sampel terkait untuk penelitian deskriptif 

adalah 100 orang (Widayat, 2004). 

F. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan mampu 

memberikan informasi. Adanya data primer diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuisioner kepada pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan 



 

41 
 

pasien yang menebus obat pada Apotek FA Mitra Lamongan yaitu 

sebanyak 100 pelanggan yaitu mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan. 

2. Data Sekunder 

Data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

peneliti maupun pihak lain. Yang termasuk data sekunder dalam 

penelitian ini adalah mengenai gambaran umum perusahaan, jumlah 

karyawan dan struktur organisasi perusahaan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Kuesioner 

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan bersifat tertutup 

artinya responden diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada 

dan tidak diberi kesempatan untuk menjawab di luar jawaban yang 

disediakan. Kuisioner ini dilaksanakan untuk memperoleh tanggapan 

tentang fenomena yang diteliti mengenai kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan. 

2. Dokumentasi 

Langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder 

dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap 

berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi, jumlah para karyawan  dan lain-lain. 

H. Skala Pengumpulan Variabel 
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Skala yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah skala Likert. 

Skala Likert adalah suatu cara yang sistematis untuk memberi penilaian pada 

indeks. Salah satu cara yang paling seseorang responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban : Sangat 

setuju, Setuju, Tidak setuju, dan Sangat tidak setuju. Jawaban ini di beri skor 

1 sampai 5 (Singarimbun dan Effendi, 2006:111). Setiap pertanyaan yang 

ditujukan kepada responden merupakan pertanyaan interval suatu konsisten 

sikap dan dinilai dengan jawaban yang diberikan, dengan menggunakan skala 

pengukuran seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Penentuan Skor Jawaban Responden 

Jawaban 

Responden 

Skor Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju 4 Tinggi Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup 

Tidak etuju 2 Rendah Rendah 

Sangat tidak setuju 1 Sangat Rendah Sangat Rendah 

(Sumber: Sugiyono 2006). 

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

b. Jawaban Setuju diberi skor 4 

c. Jawaban Netral diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 
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Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran 

yang mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari 

kesalahan sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid 

sedangkan apabila r hitung ≥ r tabel  terdapat data yang valid. Nilai r hitung 

dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Dimana:  

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang 

mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen 
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tersebut mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah 

pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan 

memberikan hasil yang hampir serupa. 

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

             =     

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2
 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2
 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 

atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

J. Teknik Analisa Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 
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normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

menyebaran data/titik pada sumcu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Model regresi dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis 

diagonal atau grafik histogramnya (Dyah, 2012: 35-36). 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov (Sugiyono, 2008:152) sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

KD = Harga Kolmogorov-Smirnov n2 = Jumlah sampel yang 

diobservasikan atau diperoleh n1  = Jumlah sampel yang diharapkan 

kriteria yang digunakan jika digunakan KD hasil perhitungan lebih 

kecil dari KD label dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 

sebesar jumlah seluruh frekuensi yang diperoleh dikurangi frekuensi 

harapan, maka sebaran datanya berdistribusi normal. Kriteria lain 

dengan menggunakan perbandingan nilai Asymp. Sig (2-Tailed) 

dengan nilai alpha yaitu 5% sehingga apabila nilai Asymp. Sig (2-

Tailed) > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
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korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat 

dengan Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance > 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas 

(Ghozali, 2011). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari resifual pada 

satu pengamatan ke pangamatan yang lain. Jika terdapat varians, maka 

dijumpai gejala Heteroskedastisitas (Santoso 2004: 203). Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser pada 

program SPSS (Statistic Product and Service Solution) for windows.  

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolute resifual 

(AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak 

dapat dijelaskan dengan koefisien signifikan. Koefisien signifikan 

harus dibandingkan dengan tingkat signifikan 5%. 

Jika koefisien signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika koefisien signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan 

yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011;139). 

d. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Imam Ghozali, 

2011: 110). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 3.2 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak Ditolak du < d < 4-du 

Sumber: Imam Ghozali, 2011 

2. Regresi Linier Berganda 

Untuk mencari pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan digunakan model analisa regresi linier berganda 

dengan rumus sebagai berikut: 

Y   = a +  b1.x1 + b2.x2 + b3.x3+ b4.x4 + b5.x5 + E 

Dimana : 
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Y = Kepuasan Pelanggan 

a  =  konstanta 

b
1, b2,...b5 = koefisien regresi variabel bebas  

X1  = Tangiable 

X2  = Reliability 

X3 =  Responsiveness 

X4 = Assurance 

X5 = Emphaty 

E  = Standart error 

K. Pengujian Hipotesis 

Perumusan hipotesis : 

Ho : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

1. Hipotesis I 

Uji t (T-test) 

Perumusan hipotesis : 

Ho   : Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha   : Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan rumus: 
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thitung  = 
Sb

b
 

di mana: 

b = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria sebagai berikut: 

Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan 

pelanggan. 

Jika t hitung ≤ t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Dengan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Dimana : 

R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 
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Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

Perumusan hipotesis: 

Ho : Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha    : Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara simultan antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak ada pengaruh secara simultan antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 

3. Uji Dominan 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, maka dapat dilakukan mengunakan perbandingan 

koefisien regresi masing-masing variabel penelitian (standardized 

koefisien regresi masing-masing dan untuk menentukan variabel yang 

dominan diambil variabel yang terbesar) (Sugiyono, 2007:235). 

 

 

 


