
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek penelitian 

Menurut Sekaran (2014) subjek dalam penelitian ini adalah anggota dari 

sampel, sebagaimana elemen adalah satu anggota dari populasi. Subjek 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan service 

di Dealer Nissan-Datsun Bantul. Objek dalam penelitian ini adalah Dealer 

Nissan-Datsun Bantul. 

 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

karena data yang diperoleh merupakan data langsung dari tangan pertama 

tanpa melalui sumber lain oleh peneliti yang berkaitan dengan topik yang 

akan kita teliti. Sumber pertama untuk pengambilan data ini adalah semua 

konsumen yang sudah pernah menggunakan service di Dealer Nissan-

Datsun Bantul. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 



 

 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang datang ke 

Dealer Nissan-Datsun Bantul untuk melakukan service kendaraan roda 

empat. 

Menurut Sekaran, Uma (2014), sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian konsumen yang minimal sudah 

dua kali menggunakan service di Nissan-Datsun Bantul. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

non probality sampling yang digunakan adalah purposive sampling atau 

pengambilan sampel bertujuan yaitu sampel ditentukan dalam jumlah dan 

kriteria tertentu. Kriteria yang diambil adalah responden yang 

menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul dengan minimal 

melakukan service 1 kali dalam 6 bulan dengan asumsi dapat memahami 

pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan kuesioner dengan baik. 

Menurut Sekaran (2014) purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang di 

inginkan, entah karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki, atau 

memenuhi beberapa kriteria yang di tentukan oleh peneliti. Konsumen 

dealer Nissan-Datsun Bantul harus memenuhi kriteria-kriteria: 

1. Responden pernah melakukan atau menggunakan service di Nissan-

Datsun Bantul. 



 

 

2. Responden yang memiliki kendaraan dari produk Nissan-Datsun yang 

minimal telah menggunakan service sebanyak satu kali di Nissan-

Datsun Bantul. 

Pedoman pengukuran sampel menurut Hair (2013), dapat ditentukan 

berdasarkan pada jumlah indikatornya yang di estimasi. Pedomannya 

adalah 5-10 kali jumlah indikator yang di estimasi. Pada penelitian ini 

jumlah indikator yang digunakan adalah sebanyak 19 indikator, oleh karena 

itu jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 19 dikali 5 sama dengan 95 

sampel atau responden. Lalu dibulatkan menjadi 100 sampel atau 

responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain 

penelitian. Data bisa diperoleh dari berbagai cara, dalam lingkungan 

berbeda dan dari sumber yang berbeda. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu kuesioner (questionnaire). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan kuesioner atau angket yang diberikan kepada sumber 

utama. Kuesioner yang merupakan pernyataan atau pertanyaan tertulis di 

sebarkan kepada konsumen yang sedang menggunakan service di Nissan-

Datsun Bantul. Dalam kuesioner tersebut terdapat rangkaian-rangkaian 

pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen. Pertanyaan atau pernyataan yang terdapat di 



 

 

dalam kuesioner tersebut dibuat dengan menggunakan skala Likert untuk 

menelaah seberapa kuat Subjek dan untuk mendapatkan data yang bersifat 

interval (interval scale), dengan skala 1-5 atau 5 titik. 

Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada konsumen 

Dealer Nissan-Datsun Bantul dengan menggunakan skala likert. Skala ini 

menggunakan 5 kategori dari Sugiyono (2005), yaitu:  

1. Kategori sangat tidak setuju diberi skor 1 

2. Kategori tidak setuju diberi skor 2  

3. Kategori netral diberi skor 3  

4. Kategori  setuju diberi skor 4  

5. Kategori sangat  setuju diberi skor 5  

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

 
 

Nama 

Variabel 

Definisi Dimensi Indikator 

Kualitas 

Layanan 

Presepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan 

kualitas atau 

keunggulan suatu 

produk atau jasa 

relatif terhadap 

alternatif yang 

relevan dan berkaitan 

dengan tujuan yang 

dimaksud. 

Keller(2003) 

1. Tangible 

(X1) 

1. Kebersihan fasilitas fisik 

perusahaan. 

2. Kerapian penampilan 

karyawan. 

3. Kemuktahiran sarana fisik 

yang dimiliki. 

 

 



 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 

Nama 

Variabel 

Definisi Dimensi Indikator 

  2. Reliability 

(X2) 

 

 

 

3. Responsiven

ess 

 (X3) 

 

 

 

4. Assurance 

  (X4) 

 

 

 

5. Empathy 

(X5) 

4. Menyediakan jasa pelayanan 

dengan baik dariawal hingga 

akhir. 

5. keakuratan penanganan atau 

pengadministrasian  dokumen. 

6. Pelayanan sesuai dengan apa 

yang dijanjikan. 

7. Kesediaan karyawan dalam 

memberikan layanan yang cepat. 

8. Kesediaan karyawan dalam 

membantu kesulitan pelanggan 

dengan cepat. 

9.waktu karyawan untuk 

menanggapi  permintaan 

konsumen dengan cepat. 

10. Reputasi perusahaan yang 

terjamin. 

11. kompetensi (Kemampuan) 

karyawan dalam bidang 

pelayanan yang diberikan. 

12. Keramahan karyawan dalam 

memberikan layanan. 

13. Perhatian sercara personal 

oleh karyawan. 

14. Mudah diakses (Kemudahan 

dalam menghubungi) 

15. Memperhatikan kebutuhan 

pelanggan dengan sungguh-

sungguh. 

Cronin & Tylor (1992) dalam 

Aryani & Rosinta (2010) 

 



 

 

Lanjutan Tabel 3.1 

Nama 

Variabel 

Definisi Dimensi Indikator 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Perasaan senang 

atau kecewa 

seseorang yang 

dihasilkan dari 

membandingkan 

suatu produk atau 

kinerja yang 

dirasakan terhadap 

harapan. Kotler & 

Keller (2016) 

Costumer 

Satisfaction 

16. Berdasarkan pengalaman, 

pelanggan merasaa senang. 

17. Telah memenuhi harapan 

pelayanan 

18. Pelanggan percaya akan 

mendapatkan pengalaman yang 

memuaskan. 

19. Secara keseluruhan, 

pelanggan percaya, akan 

menyenangkan hati pelanggan. 

Cronin & Tylor (1992) dalam 

Aryani & Rosinta (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Uji Kualitas Instrumen  

1. Uji Validitas 

Menurut Sekaran (2014) validitas adalah bukti bahwa 

instrument, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur 

sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan. 

Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Pearson Correlation , yaitu dengan menghitung 

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor. Pertanyaan dikatakan valid jika signifikansinya < 5% atau < 

0,05, uji validitas dapat diukur dengan softweare SPSS. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran, Uma (2014), bahwa pengukuran reabilitas 

adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran 

tersebut dilakukan tanpa bias, serta indicator pertanyaan dikatakan 

reliable jika nilai cronbach’s alpha ≥ 0,6, uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan software SPSS. 

3. Alat Analisis 

a. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis kuantitatif data yang menggunakan Regresi Linier 

Berganda dengan menggunakan software SPSS (Statistical 



 

 

Package for Social Science) for Windows. Analisis data 

menggunakan metode kuantitatif melalui beberapa tahap. 

b. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis 

pengaruh dua independent variabel (X) atau lebih dengan 

dependent variabel (Y). Dengan demikian persamaan regresi 

yang akan digunakan adalah :  

Y = a + b1X1+ b2 X2+ b3X3+ b4 X4+ b5 X5+ €  

Keterangan:  

Y = varibel kepuasan konsumen  

X1 = variabel fisik  

X2 = variabel kehandalan  

X3 = variabel ketanggapan  

X4 = variabel jaminan kepercayaan  

X5 = variabel empati  

a = konstanta 

b1, b2 , b3 , b4 , b5 = koefisien regresi 

e = error 

 

 

 

 

 



 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam mode 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat menurut Rahmawati, dkk (2015).   

b. Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji statistik t  dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variable dependen. 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara terpisah atau bersama-sama, 

menurut Rahmawati, dkk (2015) kriteria pengujian uji adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika signifikan <0,05 maka Ho ditolak Ha diterima 

berarti ada pengaruh signifikan variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. 

2) Jika signifikan >0,05 maka Ho diterima Ha ditolak 

berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel 

independen secara individual terhadap variabel 

dependen. 

 

 



 

 

c. Analisis Koefisien Diterminasi (R2)  

Menurut Rahmawati, Fajarwati dan Fauziyah (2015), 

koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 


