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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, baik 

data yang bersifat data sekunder maupun data primer, dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010). Kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis guna memperoleh data-data 

yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah informasi yang penting dan 

berguna. 

A. Objek Dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta yang 

terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 17 Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta.Letaknya tidak jauh dari pusat Kota Yogyakarta.Subjek 

penelitian ini adalah pasien yang telah menggunakan jasa Asri Medical Center 

Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Menurut 

Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber primer data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Dapat disimpulkan 

bahwa data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya disebut data 

primer.Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian 

kuesioner oleh responden, yaitu pasien Asri Medical Center Yogyakarta. 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel merupakan proses pemilihan jumlah sampel yang cukup dari 

populasi untuk mempelajari dan memahami karakteristik dari subjek sampel, sehingga peneliti 

dapat menggeneralisasikan karakter dari elemen populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling.Pada teknik ini tidak semua sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai sampel 

(Sugiyono, 2010). Jenis dari non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai 

dengan tujuan (Sugiyono, 2010). Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pasien yang telah berumur lebih dari tujuh belas tahun, karena pasien telah dapat 

dikatakan dewasa dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. 

2. Pasien yang telah menggunakan layanan Asri Medical Center Yogyakarta minimal 2 kali.  

3. Pasien yang pernah mengalami keluhan dan melaporkannya kepada pihak Asri Medical 

Center Yogyakarta. 

Sampel dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan dari Hair, et al (1995) yang 

berpendapat bahwa apabila sampel tidak diketahui, maka direkomendasikan jumlah sampel 

minimal adalah 5-10 kali jumlah indikator pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Jumlah 

indikator yang digunakan dalam penelitian adalah14 indikator. Sehingga jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah (5 x 24) = 120 responden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

survei yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagi dalam dua bagian, yaitu: bagian 



 
 

3 
 

pertama merupakan pertanyaan tentang identitas responden dan bagian kedua pertanyaan 

berkaitan dengan variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan 

pertanyaan tertutup dan pengukurannya menggunakan skala likert. Penggunaan skala likert 

dalam penelitian ini menggunakan lima skala poin dimana setiap responden diminta untuk 

memilih salah satu diantara 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

a. Kualitas layanan 

Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan layanan yang dapat memenuhi 

keinginan pelanggan yang diberikan oleh Asri Medical Center Yogyakarta, adapun 

indikator kualitas layanan menurut Cronin & Taylor (1992, 1994) dalam Aryani dan 

Rosinta (2010), sebagai berikut: 

1) Konstruk Tangibility 

a) Kebzersihan fasilitas fisik 

b) Kerapihan penampilan karyawan 

c) Kemutakhiran (kemodernan) sarana fisik yang dimiliki 

2) Konstruk Empathy 

a) Perhatian secara personal oleh karyawan 

b) Mudah diakses 

c) Memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan sungguh-sungguh 

3) Konstruk Realibility 

a) Menyediakan jasa pelayanan dengan baik dari awal hingga akhir 

b) Keakuratan penanganan atau pengadministrasian catatan/ dokumen 
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c) Pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 

4) Konstruk Responsiveness 

a) Kesediaan karyawan dalam memberikan layanan yang cepat 

b) Kesediaan karyawan dalam membantu kesulitan pelanggan dengan cepat 

c) Keluangan waktu karyawan untuk menanggapi permintaan konsumen dengan 

cepat 

5) Konstruk Assurance 

a) Reputasi perusahaan yang terjamin 

b) Kompetensi (kemampuan) karyawan dalam bidang pelayanan kesehatan 

c) Keramahan karyawan dalam memberikan layanan. 

b. Penanganan keluhan 

Penanganan keluhan adalah kemampuan dan kemauan Asri Medical Center Yogyakarta 

untuk melakukan penangnan secara cepat atas setiap keluhan yang masuk dari pelanggan. 

Adapun indikator penanganan keluhan menurut Salay (2013), sebagai berikut: 

1) Kecepatan penanganan keluhan 

2) Penyelesaian masalah secara memuaskan 

3) Kemudahan prosedur pengajuan keluhan 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan, yang merupakan 

keinginan kuat dari pelanggan untuk tetap menggunan jasa layanan kesehatan oleh Asri Medical 

Center Yogyakarta pada saat dibutuhkan saat ini maupun yang akan datang. 

Indikator loyalitas pelangan diantaranya Gremler dan Brown (1996) dalam Aryani dan 

Rosinta (2010): 
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a. Mengatakan hal positif 

b. Rekomendasi ke pihak lain 

c. Akan menggunakan layanan AMC lagi 

d. Jarang melakukan peralihan 

e. AMC merupakan pilihan utama 

f. AMC adalah layanan kesehatan terbaik 

3. Uji Kualitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Suatu instrumen (daftar pertanyaan) dalam kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan 

tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut (Ghozali, 2012) Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yaitu pearson correlations. 

Kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi < 0,05 (5%). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan keterandalan suatu alat ukur. Tujuan dari dilakukan uji 

reliabilitas adalah agar instrumen yang digunakan dapat dipercaya/ handal. Menurut (Ghozali, 

2012) Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan internal 

consistency, yaitu mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Sekaran, 2011). Indikator pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha> 0,6. 

4. Analisis Data Dan Uji Hipotesis 
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1. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk menguji rumusan masalah. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan 

digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Baik yang berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Untuk menganilis hubungan antara variabel kualitas layanan dan 

penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan, maka peneliti menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.0.Menurut Ghozali (2012) 

analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel ataul lebih, 

juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independent dengan dependen. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Pada pengujian uji F pada penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 

Ketentuannya dalam pengujian ini adalah  

1) Jika tingkat signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

2) Jika tingkat signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak 

b. Uji t (Parsial) 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunkan uji t untuk 

melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian 

hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

1) Jika tingkat signifikansi ≤0,05, maka hipotesis diterima 
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2) Jika tingkat signifikansi> 0,05, maka hipotesis ditolak 

3. Koefisien Determinasi 

Selain itu dalam penelitian ini dilakukan uji determinasi, koefisien determinasi 

bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 < R
2
< 1. Koefisien 

determinasi yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan kontribusi 

yang cukup baik untuk menjelaskan variabel dependennya. Nilai determinasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah nilai adjusted R square agar dapat mengevaluasi 

model regresi dengan baik. 

 


