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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan proses dan langkah-langkah dalam penyelesaian 

masalah terhadap obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini akan memberikan 

jalan atau cara menemukan dan menguraikan pemecahan masalah dengan  

mengumpulkan data dan didukung dengan teori-teori yang bersangkutan dengan 

masalah tersebut. 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitan, jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian yang berupa adalah penelitian explanatory 

research. Penelitian Penjelasan (explanatory research) adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui uji 

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga dapat mengetahui berapa 

besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta 

besarnya arah hubungan yang terjadi (Masri Singarimbun, 2006:5). 

Dalam penelitian ini hubungan yang ingin dilihat adalah pengaruh antara 

variabel-variabel Pelayanan Prima (Service Excellence) wiraniaga yang terdiri 

atas variabel Kemampuan (Ability), Sikap (Attitude), Penampilan (Appearance), 

Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Tanggung jawab (Accountability) 

terhadap kepuasan pelanggan. 
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3.2.  Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian 

ini secara keseluruhan dilakukan di Kantor PT. Astra Internasional Toyota Auto 

2000 Cabang Sukun-Malang yang berlokasi di Jalan S. Supriadi No. 35 Malang. 

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran dengan 

memfokuskan pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang dimaksud disini 

adalah tingkat kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah pelanggan yang 

melakukan pembelian kendaraan merek Toyota di dealer Toyota Auto 2000 PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, terhadap pelayanan 

prima (service excellence) wiraniaga yang diberikan oleh PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

  

 

3.4.   Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data 

sekunder. Menurut Marzuki (2005:59) data dapat dibedakan berdasarkan 

sumbernya, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian 

ini data primer diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. 
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2.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder 

dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Data internal 

merupakan data sekunder yang dikumpulkan di dalam organisasi. Dalam 

penelitian ini, menggunakan data sekunder internal yang berasal dari PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, yaitu berupa 

sejarah perusahaan dan strukutur organisasi. Sedangkan data sekunder 

eksternal merupakan data yang dikumpulkan di luar organisasi. Data 

sekunder ini diperoleh dari literatur,  yaitu berupa kajian teori, penelitian 

terdahulu. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Menurut Nazir (2003:193) yang dimaksudkan dengan wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Pada 

penelitian ini wawancara dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada 

penelitian untuk mendapatkan data yang menunjang, yaitu pelanggan  

yang melakukan pembelian kendaraan merek Toyota di dealer Toyota 

Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang, serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. 
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b. Kuesioner (angket) 

Pengertian kuesioner menurut Nazir (2003:203) adalah sebuah set 

pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan 

tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna 

dalam menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan dua tipe kuesioner 

(angket) yaitu : 

• Kuesioner terbuka, yaitu memberikan kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Pada penelitian ini terdiri 

dari pertanyaan mengenai nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pekerjaan, dan status kepemilikan kendaraan baru. 

• Kuesioner tertutup, yaitu responden tinggal memilih jawaban yang 

telah disediakan. Pada penelitian ini meliputi pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat pada kuesioner penelitian. 

Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden yaitu 

pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan merek Toyota di dealer 

Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-

dokumen mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi 

dan misi, produk dan layanan jasa dan hal-hal yang menunjang penelitian. 

 

 

 

 



 51 

3.6. Populasi dan Sampel 

3.6.1. Populasi 

Menurut Arikunto (2002:108) populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan Sekaran (2006:121) mengemukakan bahwa populasi 

(population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pelanggan yang pernah melakukan pembelian mobil Toyota di PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang.  

3.6.2. Sampel 

Di dalam suatu penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu di 

dalam populasi karena akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar. 

Metode penelitian yang digunakan secara survei yaitu dengan mengambil 

sebagian populasi sebagai sampel. Dengan meneliti sebagian dari populasi 

tersebut, diharapkan dapat menggambarkan hasil yang sesungguhnya dari 

populasi. Menurut Sekaran (2006:123) mengartikan sampel (sample) adalah 

sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. 

Dalam penelitian ini tidak mendapatkan data dengan jelas tentang jumlah 

populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel peneliti berpedoman pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006:160) yang 

mengusulkan aturan sampel dalam penelitian multivariat (termasuk analisis 

regresi berganda) sebaiknya diambil 10 kali dari jumlah variabel dalam studi. 
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Dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel yang akan diukur, yaitu 

Variabel Kemampuan (X1), Variabel Sikap (X2), Variabel Penampilan (X3), 

Variabel Perhatian (X4), Variabel Tindakan (X5), Variabel Tanggung Jawab (X6), 

dan Variabel Kepuasan Pelanggan (Y), sehingga berdasarkan pendapat Roscoe 

tersebut, diperoleh angka 70 orang responden sebagai sampel, yang berasal dari 

perhitungan (7 x 10). Jadi, jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah 

sebesar 70. 

 

 

3.7.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (2005:77), 

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

untuk dipilih menjadi sampel. 

Bagian dari nonprobability samplingnonprobability sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2005:78) yang 

dimaksud purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan cara 

mengambil subyek yang didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan 

dengan beberapa pertimbangan, yaitu adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan 

biaya sehingga penelitian tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Sedangkan menurut Marzuki (2005:53), purposive  sampling adalah sampel 
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dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber data primer pada 

penelitian ini adalah pelanggan yang pernah melakukan pembelian mobil Toyota 

di dealer Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang. 

 

3.8. Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1995:33) adalah 

merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak mengenai suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi 

pusat perhatian ilmu sosial. Konsep-konsep dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Konsep pelayanan prima (service excellence) wiraniaga, merupakan 

seluruh aktivitas yang dijalankan oleh wiraniaga dalam memberikan segala 

bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan perusahaan. 

2. Konsep kepuasan pelanggan, merupakan hasil penelitian dari pelanggan 

tentang pelayanan yang diberikan oleh wiraniaga, apakah telah memenuhi 

harapan pelanggan. 

Konsep-konsep tersebut dapat diteliti, maka harus dijabarkan dengan 

mengubahnya menjadi variabel. Menurut Nazir (2003:123) variabel adalah konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel-variabel dalam penelitian ini, 

yaitu : 
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1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2004:33). Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari, Kemampuan / 

Ability (X1), Sikap / Attitude (X2), Penampilan / Appearance (X3), Variabel 

Perhatian / Attention (X4), Tindakan / Action (X5), dan tanggung jawab / 

Accountability (X6) 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004:33). Dalam 

penelitian ini variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan (Y) 

 Menurut Sugiyono (2004:98) bahwa dari variabel-variabel penelitian 

tersebut selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini 

kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Utuk bisa 

menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan 

wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti, dan teori-teori 

yang mendukungnya. 

Berikut ini tabel 3.1 akan diterangkan lebih jelas tentang konsep, variabel, 

indikator, dan item penelitian, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat 

kuesioner penelitian. 
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Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item 

 
 

Kemampuan/ 
Ability (X1) 

 
 
 

Mengenali 
kebutuhan, 

Berkomunikasi, 
dan 

Menjelaskan. 

1. Kemampuan yang baik dalam mengenali 
kebutuhan pelanggan. 

2. Kemampuan yang baik dalam 
berkomunikasi dengan pelanggan. 

3. Kemampuan yang baik  dalam menjelaskan 
spesifikasi produk Toyota. 

4. Kemampuan yang baik dalam menjelaskan 
dokumen yang diperlukan untuk 
kelengkapan administrasi. 

5. Kemampuan yang baik dalam menjelaskan 
mengenai proses kredit (bunga dan 
administrasi). 

Sikap/ 
Attitude (X2) 

Keramahan, 
Sopan santun, 
dan Kejujuran. 

 

1. Bersikap ramah dalam melayani 
pelanggan. 

2. Menjaga sopan santun terhadap pelanggan. 
3. Bersikap jujur dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

Penampilan/ 
Appearance (X3) 

 
 

Berpenampilan, 
Berpakaian dan 

Menjaga 
Kerapian.  

1. Berpenampilan menarik saat melayani 
pelanggan. 

2. Berpakaian rapi saat melayani pelanggan. 
3. Menjaga kerapian tempat kerja. 
 

Perhatian/ 
Attention (X4) 

 

Perhatian, 
Bantuan. 

1. Memberikan perhatian terhadap semua 
pelanggan tanpa membeda-bedakan. 

2. Memberikan perhatian terhadap keluhan 
yang disampaikan pelanggan. 

3. Menawarkan bantuan berupa informasi 
produk Toyota. 

Tindakan/ 
Action (X5) 

 

Kemudahan, 
Kecepatan, dan 
Memecahkan 

masalah. 

1. Memberikan kemudahan dalam hal 
prosedur atau tata cara pelayanan. 

2. Bertindak cepat dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan. 

3. Membantu memecahkan masalah 
pelanggan apabila diperlukan. 

Variabel  

Bebas : 

Pelayanan  

Prima 

Wiraniaga 

(X) 

 
Tanggung jawab/ 

Accountability (X6) 
 
 

Kegiatan 
transaksi, 

Keluhan, dan 
Kerahasiaan 

1. Bertanggung jawab mengenai rencana 
tanggal penyerahan kendaraan. 

2. Bertanggung jawab atas kebersihan 
eksterior dan interior kendaraan baru 
pelanggan. 

3. Bertanggung jawab dalam menindaklanjuti 
keluhan pelanggan. 

Variabel 

Terikat : 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

Kepuasan 
Pelanggan (Y) 

Kepuasan yang 
diperoleh dari 

kualitas 
pelayanan yang 
diberikan oleh 

perusahaan. 

1. Keyakinan selalu merasa puas terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh wiraniaga 
(salesman) pada dealer Toyota Auto 2000 
cabang Sukun-Malang. 

2. Keyakinan untuk membagi pengalaman 
akan keunggulan dealer Toyota Auto 2000 
cabang Sukun-Malang. 

3. Keyakinan dan keinginan untuk kembali 
membeli kendaraan Toyota di dealer 
Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 
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3.9. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional menurut Nazir (2003:126) adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kemampuan / Ability (X1), yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu 

yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. Dalam 

variabel ini dapat diuraikan item-item yang diteliti berdasarkan indikator 

mengenali kebutuhan, berkomunikasi, dan menjelaskan, yaitu : 

X1.1 Kemampuan yang baik dalam mengenali kebutuhan pelanggan. 

X1.2 Kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan pelanggan. 

X1.3 Kemampuan yang baik dalam menjelaskan spesifikasi produk Toyota. 

X1.4 Kemampuan yang baik dalam menjelaskan dokumen yang diperlukan 

untuk kelengkapan administrasi. 

X1.5 Kemampuan yang baik dalam menjelaskan mengenai proses kredit   

(bunga dan administrasi). 
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2. Sikap / Attitude (X2), yaitu perilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-item yang 

diteliti berdasarkan indikator keramahan, sopan santun, dan kejujuran, 

yaitu : 

X2.1 Bersikap ramah dalam melayani pelanggan. 

X2.2 Menjaga sopan santun terhadap pelanggan.  

X2.3 Bersikap jujur dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

3. Penampilan / Appearance (X3), yaitu penampilan seseorang baik yang 

bersifat fisik saja maupun fisik dan non fisik yang mampu merefleksikan 

kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dalam variabel ini dapat 

diuraikan item-item yang diteliti berdasarkan indikator berpenampilan, 

berpakaian dan menjaga kerapian, yaitu : 

X3.1 Berpenampilan menarik saat melayani pelanggan. 

X3.2 Berpakaian rapi saat melayani pelanggan. 

X3.3 Menjaga kerapian tempat kerja. 
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4. Perhatian / Attention (X4), yaitu kepedulian penuh terhadap pelanggan baik 

yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan 

pelangganmaupun pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan 

pelanggan. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-item yang diteliti 

berdasarkan indikator perhatian dan bantuan, yaitu : 

X4.1 Memberikan perhatian terhadap semua pelanggan tanpa membeda-

bedakan. 

X4.2 Memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan pelanggan. 

X4.3 Menawarkan bantuan berupa informasi produk Toyota. 

5. Tindakan / Action (X5), yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus 

dilakukan dalam  memberikan layanan kepada pelanggan. Dalam variabel 

ini dapat diuraikan item-item yang diteliti berdasarkan indikator 

kemudahan, kecepatan, dan memecahkan masalah, yaitu : 

X5.1 Memberikan kemudahan dalam hal prosedur atau tata cara pelayanan. 

X5.2 Bertindak cepat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

X5.3 Membantu memecahkan masalah pelanggan apabila diperlukan.  
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6. Tanggung jawab / Accountability (X6), yaitu suatu sikap dalam memenuhi 

kewajiban kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian dalam usaha untuk 

menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan 

pelanggan. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-item yang diteliti 

berdasarkan indikator kegiatan transaksi, keluhan, dan kerahasiaan, yaitu : 

X6.1  Bertanggung jawab mengenai rencana tanggal penyerahan kendaraan. 

X6.2  Bertanggung jawab atas kebersihan eksterior dan interior kendaraan 

 baru pelanggan. 

X6.3  Bertanggung jawab dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan. 

7. Variabel Terikat (Y) 

Dalam penelitian ini, variabel terikat (Y) adalah kepuasan konsumen 

(pelanggan). Kepuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih mempunyai kesesuaian 

antara kinerja dan harapan yang sekurang-kurangnya memberikan hasil 

(outcome) sama atau melebihi harapan konsumen. 

Pelanggan adalah orang-orang yang melakukan transaksi pembelian 

kendaraan  dengan pihak dealer. Dalam penelitian ini, pelanggan 

didefinisikan sebagai orang-orang yang telah melakukan transaksi 

pembelian kendaraan merek Toyota di dealer Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang. 
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Indikator dari variabel terikat (Y) kepuasan pelanggan meliputi : 

Y1.1  Keyakinan selalu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh wiraniaga (salesman) pada dealer Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang. 

Y1.2  Keyakinan untuk membagi pengalaman akan keunggulan dealer 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

Y1.3  Keyakinan dan keinginan untuk kembali membeli kendaraan Toyota 

di dealer Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

3.10. Skala Pengukuran Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2004:840) skala pengukuran merupakan kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert, yaitu dengan memberikan pilihan jawaban untuk rata-

rata pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen dari tanggapan responden yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, dan jawaban itu diberi skor. Penentuan skor pada instrumen penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Sangat  Setuju    diberi skor : 5 

Setuju     diberi skor : 4 

 Ragu-ragu / Netral   diberi skor : 3 

 Tidak Setuju    diberi skor : 2 

 Sangat Tidak Setuju   diberi skor : 1 
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3.11. Uji Instrumen Penelitian 

Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya 

maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS 

(Statistical Product and Services Solutions) for Windows Release versi 15. 

3.11.1. Uji Validitas 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana tingkat efektifitas alat pengukur 

didalam melakukan pengukuran. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson 

dengan signifikansi 5%. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka 

instrumen dinyatakan tidak valid. Sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 

0,05 maka instrumen dinyatakan valid.r dapat dirumuskan (Arikunto; 2002) 

r xy  =  

Keterangan :  

N : banyak sample 

X : skor X 

Y : skor Y 

Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung dengan alpha-nya. Bila probabilitas ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. 
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3.11.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. (Singarimbun, 1995:150). 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha. 

Menurut Arikunto (2002:171) rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misal angket atau soal bentuk uraian. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 
r11  =  Reliabilitas instrumen 
k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  =  Jumlah varians butir 

  =  Varians total 
 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien 

keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6. Sehingga apabila α sama dengan 0,6 

maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Menurut Sugiyono untuk dapat memberi 

interprestasi terhadap kuatnya korelasi, maka dapat digunakan pedoman seperti 

yang ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2  
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
       Sumber  :  Sugiyono,  Metode Penelitian Bisnis, 2005:183. 
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3.12. Metode Analisis Data 

3.12.1. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum uji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara 

simultan dan parsial, maka akan dilakukan terlebih dahulu apakah persamaan 

yang telah diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel atau memenuhi 

syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimetes). 

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. 

Asumsi-asumsi tersebut yaitu: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan 

Uji Normalitas. 

3.12.1.1.  Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi (Gujarati, 

1997:45). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. 

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau factor pertambahan ragam. 

Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas. 

3.12.1.2.  Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan asumsi Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians berbeda, tersebut heteroskedastisitas. Menurut 

Santoso (2002:2008), model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Model regresi yang bebas heteroskedastisitas dapat dilihat melalui charts 

scatterplot. Menurut Santoso (2002:210), dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.12.1.3.  Uji Normalitas 

 Tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai 

distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2002:212). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. 

Menurut Santoso (2002:214) metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas dengan melihat penyebaran dua (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal 

atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 
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3.12.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Sugiyono (2005:210) analisis regresi berganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

factor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Metode ini digunakan 

untuk mengetahui variabel yang dominan memberi sumbangan terhadap variabel 

terikat dan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Rumusnya adalah : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+ b6X6 

Keterangan: 
Y = Kepuaaan pelanggan 
b = koefisien regresi 
X1 = variabel Kemampuan 
X2 = variabel Sikap 
X3 = variabel Penampilan 
X4 = variabel Perhatian 
X5 = variabel Tindakan 
X6 = variabel Tanggung Jawab 
 
Tujuan dari regresi berganda menurut Santoso (2002:163) adalah 

memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data variabel bebas 

yang sudah diketahui besarnya. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, 

maka data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti 

harus dapat menemukan persamaan melalui perhitungan. 

3.12.3. Analisis Uji Hipotesis 

 Metode analisis data ini bertujuan untuk melihat atau menentukan 

variabel-variabel manakah yang dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian oleh konsumen. Analisis Uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 
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1. Uji F 

Dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu Kemampuan (X1), 

Sikap (X2), Penampilan (X3), Perhatian (X4), Tindakan (X5), dan 

Tanggung Jawab (X6) yang dihasilkan dari persamaan regresi secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(Y). Uji F dirumuskan sebagai berikut (Rangkuti, 2001:165) : 

    R2/ K 
 F = −−−−−−−−−−− 
         (1-R2)(n-K-1) 
 

Keterangan: 
F = pendekatan distribusi normal 
R = koefisien determinan berganda 
K = jumlah variabel bebas 
n = jumlah sampel 

 

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

Ha ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

 

Uji statistik F dalam penelitian ini diuji dengan tingkat signifikansi ( ) 

sebesar 0,05 atau 5%. Menurut Santoso (2002:119) dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai probabilitas, jika probabilitas > 0,05 maka H0 

diterima (nonsignifikan) dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

(signifikan). 
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2. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh dari 

variabel bebas (X) yang dihasilkan dari persamaan regresi secara individu 

berpengaruh terhadap nilai variabel terikat (Y). 

Rumus uji t adalah: 

        bi 
 t = −−− 
       Sbi 
 

Keterangan: 
bi = koefisien regresi 
sbi = standar error koefisien regresi 
 

 
 

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

Ha ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

 

Uji statistik t dalam hal ini diuji dengan tingkat signifikansi ( ) sebesar 

0,05 atau 5%. Menurut Santoso (2002:97) dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas, jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

(nonsignifikan) dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (signifikan). 
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3. Uji Variabel Dominan 

Uji untuk mengetahui pengaruh variabel paling dominan diuji dengan 

membandingkan nilai standardized coefficient beta dari masing-masing 

variabel independent. Nilai tertinggi dari standardized coefficient beta 

suatu variabel independent menunjukkan pengaruh yang dominan dari 

variabel tersebut terhadap variabel dependent. 

 

 


