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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang 

yang berlokasi di Jl. Letjen Sutoyo No.25, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dan kuantitatif, 

karena didalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel mediasi, dimana perolehan data dalam penelitian ini berupa angka 

(Sugiyono 2014 ; 7) 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti (Sugiyono, 2014 ; 80). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

pelanggan Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014 ; 81). Penelitian ini 

menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode accidental 
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sampling, dimana accidental sampling merupakan teknik penentuan 

sampel dengan berdasarkan kebetulan, adapun bentuk accidental sampling 

yang akan dilakukan peneliti di lapangan yaitu dengan menyebarkan 

kuesioner kepada pelanggan – pelanggan yang dianggap memenuhi 

karakteristik sebagai sumber data penelitian, dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Pelanggan yang telah melakukan pemakaian jasa service rutin 

minimal 3 kali pada Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang. 

b. Pelanggan adalah pemilik dari mobil yang di service, bukan sopir 

atau orang yang diperintahkan pemilik kendaraan untuk melakukan 

service di Bengkel Toyota Auto2000 Sutoyo Malang. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 25 kali 

variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel independen, 

sehingga membutuhkan setidaknya 25 sampel. Ukuran sampel yang 

memadai untuk analisis statistik parametrik adalah lebih besar dari 30 dan 

kurang dari 500. (Ferdinand, 2014 ; 173). Jadi untuk dapat memenuhi 

ketentuan jumlah sampel, maka penelitian ini menentukan 100 sampel 

pelanggan sebagai responden. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel merupakan konsep 

dari definisi variabel yang dibuat untuk memperoleh data yang diharapkan 

dari penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu 
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kualitas layanan, satu variabel mediasi yaitu kepuasan pelanggan, dan satu 

variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan.  

                Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Konsep Definisi Operasional Dimensi Indikator 
Kualitas Layanan (X)  
 
Pemenuhan atas 
kebutuhan dan 
keinginan pelanggan 
diiringi dengan 
ketepatan 
penyampaian dalam 
mengimbangi 
harapan pelanggan, 
yang diberikan suatu 
pihak untuk 
menghasilkan 
manfaat tak berwujud 
kepada pihak lain. 
(Tjiptono, 2014 ; 256) 

Upaya dari Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang untuk 
memenuhi kebutuhan 
dan keinginan 
pelanggan atas jasa 
otomotif yang 
disediakan. 

5 Dimensi 
SERVQUAL 

 
1. Bukti Fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Keandalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang memiliki ruang 
tunggu dengan 
tampilan/penataan 
(layout) yang menarik. 

2. Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang menggunakan 
mesin antrian modern. 

3. Karyawan service 
advisor Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang berpenampilan 
rapi. 

4. Fasilitas yang tersedia 
di ruang tunggu 
Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang sesuai dengan 
keinginan pelanggan. 

 
1. Pelanggan merasa 

karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
melakukan layanan 
sesuai dengan waktu 
yang dijanjikan. 

2. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
melakukan layanan 
sesuai dengan standar 
yang telah ditentukan. 

3. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang dapat 
diandalkan dalam 
menangani kebutuhan 
pelanggan. 
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Definisi Konsep Definisi Operasional Dimensi Indikator 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ketanggapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jaminan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
memberikan pelayanan 
prima. 
 

1. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang cepat 
melayani pelanggan. 

2. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
memberitahu kapan 
layanan akan dimulai. 

3. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
menyampaikan seluruh 
tindakan yang akan 
dilakukan dengan jelas. 

4. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang selalu 
siap untuk segera 
merespon kebutuhan 
pelanggan. 
 

1. Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang memberikan 
jaminan 15 hari 
terhadap service berkala 
yang dilakukan. 

2. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
menunjukkan seluruh 
spare-part yang telah 
diganti. 

3. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
memiliki sikap sopan 
santun yang baik. 
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Definisi Konsep Definisi Operasional Dimensi Indikator 
 
 
 
 
 
 
 

5. Empati 

4. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
memiliki kemampuan 
yang baik. 
 

1. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang mampu 
memahami keinginan 
pelanggan secara 
spesifik melalui 
diagnosa permasalahan 
kendaraan. 

2. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang selalu 
mengingatkan jika 
waktu service kendaraan 
telah dekat. 

3. Pelanggan merasa 
karyawan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang 
memberikan perhatian 
dengan tulus. 

4. Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang memiliki jam 
buka yang sesuai 
dengan kebutuhan 
pelanggan. 

 
Sumber : Parasuraman et al., 
(1998) dalam Lupiyoadi (2013 
; 216), Zeithaml et al., (1990) 
dalam Al-Shammari & Kanina 
(2014) 
 

Kepuasan Pelanggan 
(M) 
 
Kepuasan pelanggan 
merupakan suatu 
perasaan senang atau 
kecewa seseorang 
yang timbul karena 
membandingkan 
kinerja yang 
dipersepsikan produk 
(atau hasil) terhadap 
ekspektasi mereka. 

Tingkatan perasaan 
yang dirasakan oleh 
pelanggan sebagai hasil 
dari perbandingan 
antara kenyataan dan 
harapan yang diterima 
setelah menggunakan 
layanan di Bengkel 
AUTO2000 Toyota 
Sutoyo Malang. 

 1. Pelanggan merasa 
kinerja Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang sesuai dengan 
harapan. 

2. Pelanggan merasa 
layanan yang diberikan 
Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang memuaskan 
secara keseluruhan. 
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Definisi Konsep Definisi Operasional Dimensi Indikator 
(Kotler dan Keller, 
2009 ; 138) 

3. Pelanggan berminat 
untuk berkunjung 
kembali ke Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang. 

4. Pelanggan merasa 
terkesan dengan layanan 
yang diberikan oleh 
Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang. 
 
Sumber : Hawkins & 
Looney dalam Tjiptono 
(2004 ; 101), Ratnasari & 
Aksa (2015) dalam Zuhri 
et al., (2018), Colognesi & 
Suryani dalam Mulyadi et 
al., (2018) 
 

Loyalitas Pelanggan 
(Y) 
 
loyalitas pelanggan 
merupakan komitmen 
pelanggan terhadap 
suatu pemasok, toko 
dan merk tertentu 
yang didasari oleh 
sikap yang sangat 
positif dan biasanya 
dinyatakan dalam 
penggunaan ulang 
jasa secara konsisten. 
(Seth & Mittal, 2004. 
Dalam Tjiptono, 
2014) 

Komitmen dari 
pelanggan Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang untuk 
selalu menggunakan 
jasa yang disediakan 
serta menunjukkan 
sikap-sikap positif 
terhadap layanan. 

 1. Pelanggan 
menggunakan layanan 
Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang secara teratur 
dan terus menerus. 

2. Pelanggan 
menggunakan jasa 
selain service rutin yang 
disediakan oleh Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang. 

3. Pelanggan 
merekomendasikan 
layanan Bengkel Toyota 
AUTO2000 Sutoyo 
Malang pada orang lain. 

4. Pelanggan tetap 
memilih Bengkel 
Toyota AUTO2000 
Sutoyo Malang, 
walaupun ada bengkel 
lain yang memberikan  
penawaran-penawaran 
menarik. 
 
Sumber : George (2007) 
dalam Mustafadjuhaefa et 
al., (2018), Griffin (2003) 
dalam Putri (2015), 
Lovelock & Wright (2007) 
dalam Waskito & Sudjatno 
(2014) 

 
Sumber : Data diolah, 2019 



53 
 

 
 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka yang dapat diolah 

menggunakan skoring (Sugiyono, 2014 ; 7). 

2. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya 

Terdapat dua sumber data yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

yang diberikan kepada pelanggan Bengkel Toyota AUTO2000 

Sutoyo Malang. 

b. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

dengan cara pengumpulan data informasi dari GAIKINDO, BPS 

Kota Malang, Samsat Kota Malang dan jurnal yang berkaitan 

dengan pembahasan masalah penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden (Sugiyono, 2014 ; 225). Kuisioner terdiri dari identitas diri 

responden dan pertanyaan yang bersifat tertutup yaitu pertanyaan-

pertanyaan yang telah disediakan dan jawaban yang diberikan dibatasi. 
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Penyebaran kuisioner dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Bengkel Toyota 

AUTO 2000 Sutoyo Malang. 

Pertanyaan yang bersifat tertutup  diukur menggunakan skala likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan tanggapan 

seseorang mengenai suatu kegiatan (Sugiyono, 2014 ; 132). Adapun kriteria 

pengukuran skala likert dalam penelitian ini yaitu : skor lima untuk jawaban 

sangat setuju, skor empat untuk jawaban setuju, skor tiga untuk jawaban 

netral, skor dua untuk jawaban tidak setuju, dan skor satu untuk jawaban 

sangat tidak setuju. 

G. Deskripsi Nilai Indikator Variabel 

Kuesioner penelitian ini menggunakan 3 variabel yang didalamnya 

terdapat 28 indikator dan disebar kepada pelanggan service rutin Bengkel 

Toyota AUTO 2000 Sutoyo Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan kepada 100 responden pasien, maka dapat diperoleh jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan kriteria interpretasi 

menggunakan skor 1 sampai dengan 5 dan angka indeks dimulai dari angka 

10 sampai dengan 100 dimana dalam distribusi frekuensi jawaban 

responden menggunakan kriteria tiga kotak (Three- box Method) (Ferdinand 

2014 ; 231). Kriteria iterpretasi angka indeks dapat dilihat pada tabel tabel  

3.2  
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  Tabel 3.2 
       Kriteria Interpretasi Angka Indeks 

No. Nilai Indeks Interpretasi 
1. 10 sampai dengan 40 Rendah 
2. 40,01 sampai dengan 70 Sedang 
3. 70,01 sampai dengan 100 Tinggi 

 Sumber : Ferdinand, 2014 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, angka indeks digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden, dimana nilai indeks memberi 

gambaran deskripsi mengenai karakteristik responden dalam suatu 

penelitian. Nilai Indeks Variabel didapat dari hasil penjumlahan nilai indeks 

perindikator, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Nilai Indeks dari indikator berasal dari perkalian antara skor 

penilaian responden, dikalikan dengan nilai persentase jumlah responden 

yang memilih  setiap item pernyataan.  Penelitian ini menggunakan 

rentang skor 1 sampai  5, dimana skor 1 menggambarkan “Sangat Tidak 

Setuju”, dan skor 5 mencerminkan “Sangat Setuju”, maka contoh 

perhitungan sebagai berikut: 

   

 

 Keterangan: 

%  frekuensi I1.1   = Presentase responden yang memilih skor 1 pada   

indikator 1 

Nilai Indeks Variabel (NIV) = (Indeks Indikator 1) + (Indeks Indikator 2)..  

                                                   ...... +  (Indeks Indikator ke n) / n. 
 

Nilai Indeks Indikator (NII) I1   =  
                          (%frekuensi I1.1 x skor1).......+ (%frekuensi I1.4 x skor 5) 
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%  frekuensi I1.5  = Presentase responden yang memilih skor 5 pada 

indikator 1.  

Skor jawaban = 1 sampai dengan 5 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan 

valid bilamana kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang 

ingin diukur oleh peneliti. Rumus dasar dari uji validitas adalah sebagai 

berikut :  

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑𝑋𝑋𝑋𝑋

�𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋2){𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋2)}}
𝜋𝜋𝑟𝑟2 

Keterangan:  

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥   = Koefisien Korelasi  

N   = Jumlah Responden. 

∑𝑋𝑋      = Jumlah skor butir 

∑𝑋𝑋2    = Jumlah skor butir kuadrat 

∑𝑋𝑋      = Skor total 

∑𝑋𝑋2    = Jumlah skor total kuadrat 

∑𝑋𝑋𝑋𝑋   = Jumlah perkalian skor butir dngan skor total 

Validitas kuesioner dapat diukur dengan cara melakukan korelasi 

antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Untuk menguji 

apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat ditunjukkan melalui 

output Cronbach Alpha pada kolom Correlation Item – Total Correlation 

kemudian bandingkan nilai Correlation Item – Total Correlation dengan 

hasil pengujian r table, apabila r hitung lebih besar daripada r table dan nilai 
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positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali 

2018 ; 51). 

2. Uji Reliabilitas 

Umar (2008 ; 57) menyatakan bahwa uji realibilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrumen kuesioner dapat digunakan lebih dari satu 

kali, dengan responden yang sama. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

reliabilitas data digunakan teknik analisis formula Alpha Cronbach dengan 

bantuan komputer yang rumusnya sebagai berikut : 

 

𝑟𝑟11 = �
𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 1
� �1 −

∑𝜎𝜎𝑏𝑏2
𝜎𝜎𝑡𝑡2

� 

Keterangan: 

𝑟𝑟11  = Reabilitas Instrument  

k   = Banyaknya butir pertanyaan  

∑𝜎𝜎𝑏𝑏2  = Jumlah varians butir  

𝜎𝜎𝑡𝑡2  = Varian total 

Pengukuran sampelnya hanya diambil sekali saja kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain unutk mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,70. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian 

ini juga akan dilakukan dengan menggunakan komputer dengan program 

SPSS for Windows (Ghozali 2018 ; 45). 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda dalam memperkirakan hubungan kausalitas antara 

variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Suyana, 2016 

; 159). Pengujian Analisis Jalur dalam paket aplikasi SPSS di hitung dengan 

cara penghitungan koefisien jalur. Koefisien jalur adalah standardize dari 

koefisien regresi. Koefisien jalur di hitung dengan  membuat dua persamaan 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang di 

hipotesiskan (Ghozali, 2018 ; 245). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis). Analisis Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis). 

Sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, dan uji 

heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018 ; 161) Uji normalitas ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu 

atau variable residual memiliki distribusi normal. residual dari 

model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah berdistribusi normal, dimana pengujian ini 
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dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik nonparametric 

Kolmogorof – Smirnov (K-S) pada aplikasi SPSS for windows. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians 

dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk 

varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Adapun cara untuk 

mengetahui dalam pengujian ini dengan menggunakan cara uji 

glejser (Ghozali 2018 ; 137). 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Ghozali (2018 ; 98) menyatakan bahwa Uji t atau dapat 

dijabarkan menjadi uji signifikan parameter individual adalah 

pengujian yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1) Apabila probabilitas signifikansi (Sig.) > 0,05 dan nilai t hitung 

< t tabel maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Apabila probabilitas signifikansi (Sig.) < 0,05 dan nilai t hitung 

> t tabel maka variabel independen tersebut berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Uji Sobel  

Menurut Ghozali (2018 ; 244), Uji Sobel dilakukan untuk 

menguji hipotesis mediasi. Caranya dengan meguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel kualitas layanan (X) ke loyalitas 

pelanggan (Y) lewat kepuasan pelanggan (M). Uji Sobel dapat di 

hitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  �𝑠𝑠2𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠2𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑠𝑠𝑠𝑠2 

Keterangan : 

Sa = Standart error X-M 

Sb = Standart error M-X 

b = Koefisien regresi M-Y 

a = Koefisien regresi X-M 

 

Pengujian signifikansi pengaruh tidak langsung, perlu 

adanya perhitungan nilai z dengan rumus sebagai berikut: 

𝑧𝑧 =  
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 

Apabila hasil pengujian z menunjukkan nilai di atas 1,96 

(standar nilai z mutlak) maka terjadi pengaruh mediasi. Uji Sobel 

memerlukan jumlah sampel yang besar, jika sampelnya kecil, 

pengujian Sobel ini menjadi kurang tepat. 


