
                                                                            51 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi 

atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang 

tengah berlangsung. 

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat 

penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada  

perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis 

sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperiman. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Mega Beton Cabang Tangerang Selatan dengan 

pertimbangan bahwa pelanggan yang kebanyakan warga Jabodetabek tersebut  

merupakan orang-orang  yang cukup berpotensi sebagai sumber informasi 

penelitian sebagai pengguna jasa dari Mega Beton. Lokasi Mega Beton cabang 
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Tangerang Selatan berada di Jl. Cirendeu Raya, Tangerang Selatan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (service quality) 

terhadap kepuasan pelanggan di Mega Beton cabang Tangerang Selatan. 

 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2005 : 90). 

Menurut Margono (2004: 118), pengertian populasi adalah seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau 

setiap manusia memberikan suatu data maka, banyaknya atau ukuran populasi 

akan sama dengan banyaknya manusia. 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pelanggan Mega Beton cabang 

Tangerang Selatan yang melakukan pembelian pada toko tersebut, dengan jumlah 

yang tidak diketahui secara pasti atau tak terhingga. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Cooper dan Schindler (2008:711) sampel adalah kelompok kasus, 

partisipan, kejadian, atau bukti yang terdiri atas target populasi, yang dipilih 

secara hati-hati untuk merepresentasikan populasi. Sampel adalah sekelompok 

kecil dari individu yang berpartisipasi dalam studi (Gravetter dan Forzano, 

2009:128). Ditambahkan oleh Pelosi & Sandifer (2003:13) sampel adalah 

sebagian kecil dari populasi. Ada tiga alasan peneliti harus menggunakan sampel 
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dalam penelitiannya adalah sebagai berikut: peneliti tidak memiliki waktu yang 

banyak untuk mempelajari semua populasi, peneliti tidak memiliki uang yang 

banyak atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mempelajari semua populasi, 

peneliti tidak mungkin mengidentifikasi semua populasi. 

Penentuan ukuran sampel penelitian ini mengacu pada pedoman yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) bahwa dalam penelitian 

multivaritate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 

minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan maksimal sebesar 500. Pada 

penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 5 variabel bebas (bukti fisik, 

keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empaty) dan 1 variabel terikat, yaitu 

kepuasan pelanggan. Berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh Roscoe 

(1975) dalam Sekaran (2006) tersebut diatas, maka ukuran sampel minimal 

sebanyak 10 x 6 = 60 responden. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan Mega  

Beton Cabang Tangerang Selatan dengan jumlah total sebesar 60 responden. 

Responden sebanyak 60 dianggap telah mampu memenuhi tingkat keterwakilan 

populasi karena jumlah minimal dari sampel ini sebesar 60 dan maksimal 500 

sampel dalam kebanyakan penelitian. Namun, dengan pertimbangan agar tingkat 

keterwakilan populasi semakin tinggi, maka peneliti menetapkan jumlah 

responden sebanyak 170 orang (17 indikator x 10 = 170). 

3.3.2.1  Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran (2006:127) ada dua tipe utama desain pengambilan 

sampel yaitu pengambilan sampel cara probabilitas dan nonprobabilitas. Dalam 

pengambilan sampel cara probabilitas (probability sampling), besarnya peluang 

atau probabilitas elemen populasi untuk terpilih sebagai subjek sampel diketahui. 
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Dalam pengambilan sampel cara nonprobabilitas (nonprobability sampel) 

besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. Desain 

pengambilan sampel cara probalitias digunakan ketika representasi sampel adalah 

penting dalam rangka generalisasi lebih luas. Bila waktu atau faktor lainnya, dan 

bukan generalisasi menjadi penting, pengambilan sampel cara nonprobabilitas 

biasanya dipakai. 

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling non 

probabilitas dimana tidak semua elemen populasi sasaran memiliki kesempatan 

yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Alasan yang mendasari 

dipilihnya teknik sampling non probabilitas adalah tidak tersedianya data seluruh 

elemen populasi sasaran sehingga penggunaan teknik sampling probabilitas tidak 

dimungkinkan. 

Adapun teknik sampling nonprobabilitas yang dipilih adalah purposive 

sampling (judgement sampling) dimana peneliti secara sadar memilih sampel 

penelitian (responden) yang dianggap paling sesuai untuk dilibatkan dalam 

penelitian. Purposive sampling umumnya tepat digunakan pada penelitian-

penelitian yang memiliki ukuran sampel relatif kecil. Pada ukuran sampel yang 

kecil, penentuan sampel secara teliti dengan purposive sampling bisa jadi lebih 

baik dalam merepresentasikan keseluruhan responden potensial dalam populasi. 

Sampel yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel ini yaitu pelanggan 

yang melakukan transaksi di Mega Beton. 

Responden dipilih oleh peneliti berdasarkan beberapa karakteristik yang 

ditentukan agar dapat memberikan hasil yang akurat. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Responden sudah pernah berkunjung. 
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2. Responden telah melakukan pembelian lebih dari 2 kali. Hal ini 

dikarenakan karakteristik sampel berkunjung lebih dari 2 kali sudah bisa 

merasakan kualitas pelayanan yang diberikan Mega Beton. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi adalah upaya membuat konsep-konsep yang telah 

dikelompokkan dalam variabel agar dapat diteliti dengan rinci, maka diperlukan 

suatu operasioanalisasi variabel-variabel yaitu sebagai berikut : 

 Variabel bebas atau independen variabel (X): Kualitas Pelayanan pada 

Mega Beton cabang Tangerang Selatan, dalam hal ini terkait :  

1 Bukti Fisik (Tangible)  : X1  

2 Keandalan (Reliability)  : X2 

3 Daya Tanggap (Responsivness) : X3 

4 Jaminan (Assurance)  : X4 

5. Empati (Emphaty)  : X5   

 Variabel Dependen (Y): Kepuasan pelanggan Mega Beton cabang 

Tangerang Selatan. 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

Variabel Definisi Operasional Indikator Item 

Variabel 

X 

Bukti 

Fisik 

(X1) 

sebagai fasilitas yang 

dapat dilihat dan di 

gunakan perusahaan 

dalam upaya memenuhi  

X1.1 Fasilitas fisik 

 

 

X1.1.1  Kebersihan 

tempat. 

X1.1.2  Kerapihan dalam 

peletakan barang 
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Lanjutan tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

  kepuasan pelanggan 

seperti fasilitas fisik, 

peralatan kantor. 

 

penampilan karyawan. 

 

 

 

 

X1.2  Penampilan 

karyawan 

 

X1.1.3 Kelengkapan 

produk yang dijual. 

 

 

X1.2.1  Karyawan Mega 

Beton selalu 

menggunakan 

seragam. 

 X1.2.2 Berpenampilan 

rapi dalam 

bekerja.   

Keandala

n 

(X2) 

Kemampuan 

memberikan pelayanan 

kepada pelanggan 

sesuai dengan yang 

diharapkan, seperti 

memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan 

memuaskan. 

X2.1 Memberikan 

pelayanan 

dengan segera 

 

 

 

X2.2  Keakuratan 

 

X2.1.1  Memberikan 

pelayanan 

dengan segera 

kepada seluruh 

pelanggan. 

X2.2.1  Keakuratan 

dalam 

menjelaskan  dan 

memberikan opsi 

produk yang 

dibutuhkan 

pelanggan. 

 

Daya 

Tanggap 

(X3) 

Sikap tanggap, mau 

mendengarkan dan 

merespon pelanggan 

dalam upaya 

memuaskan pelanggan. 

X3.1  Menanyakan 

kembali 

kebutuhan 

para 

pelanggan. 

. 

X3.1.1 Memperjelas 

kembali barang 

yang dibutuhkan  

pelanggan. 
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Lanjutan tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

Variabel Definisi Operasional Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X3.2  Mendengarkan 

pelanggan 

X3.3  Menanggapi 

kebutuhan 

pelanggan. 

X3.2.1    Mau 

mendengarkan 

apapun yang di 

tanyakan 

pelanggan. 

X3.3.1  Kesigapan 

karyawan dalam 

melayani 

kebutuhan 

pelanggan. 

 

Jaminan 

(X4) 

Kemampuan karyawan 

dalam menimbulkan 

kepercayaan dan 

keyakinan pelanggan 

melalui 

pengetahuan,kesopanan 

dapat dipercaya, dan 

bebas dari bahaya 

resiko atau keragu-

raguan 

X4.1 Pengetahuan 

akan produk 

yang dijual 

 

 

 

X4.2  Bersikap 

sopan 

 

 

 

 

 

X4.3  Dapat 

dipercaya 

 

 

X4.1.1  Karyawan Mega 

Beton 

mengetahui 

produk yang 

dijual. 

 

X4.2.1  Karyawan Mega 

Beton 

berperilaku 

sopan saat 

sedang melayani 

pelanggan 

 

X4.3.1 Dapat dipercaya 

dalam 

memberikan 

solusi kepada 

pelanggan 
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Lanjutan tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

Variabel Definisi Operasional Indikator Item 

 Empati 

(X5) 

Kemampuan atau 

kesediaan karyawan 

memberikan perhatian 

yang bersifat pribadi, 

seperti bersikap ramah, 

memahami kebutuhan 

dan peduli kepada 

pelanggannya. 

X5.1Memperhatikan 

kebutuhan 

dan keinginan 

pelanggan. 

 

X5.2  Menerima 

saran dan 

kritik dari 

pelanggan 

X5.1.1 Karyawan Mega        

Beton mencurahkan 

perhatian penuh 

(fokus) melayani 

pelanggan yang 

dilayani nya pada saat 

itu. 

X5.2.1 Karyawan Mega 

Beton mau 

menerima 

saran dan kritik 

dari 

           pelanggan 

Variabel 

Y 

Kepuasan 

Pelanggan 

Perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang 

muncul setelah 

membandingkan antara 

kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang 

diharapkan 

Y1.1  Kesesuaian 

antara harapan 

dan kenyataan  

 

Y1.2 Merekomenda 

sikan kepada 

orang lain  

 

 

 

 
 

Y1.1.1 Setelah 

berbelanja di 

Mega Beton, 

yang diharapkan  

dan yang diterima 

itu sesuai 

Y1.2.1Merekomendasik

an produk yang 

di jual kepada 

orang lain 
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3.5   Jenis Data 

        Umar (2003:42) data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer  

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau 

perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang 

biasa dilakukan peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil skor 

jawaban yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pelanggan Mega 

Beton. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini, data 

sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, literatur, jurnal dan 

website. 

 

3.6       Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1    Kuesioner 

      Kuesioner menurut Sugiyono (2009:142) merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

3.6.2    Wawancara 

      Menurut Sugiyono (2009:137), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dan bertemu 

langsung atau face to face. 
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3.6.3    Observasi 

      Observasi menurut Sugiyono (2009:58) merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 

dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yang diteliti. 

3.6.4    Studi Pustaka 

Mempelajari literatur atau buku-buku yang relevan, surat kabar, jurnal, 

artikel, maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang berkaitan. 

 

3.7       Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap 

fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur 

dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi dapat dikatakan 

bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009:92). 

Adapun macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, 

skala ordinal, skala interval dan skala rasio.dalam penelitian ini digunakan skala 

interval, yaitu skala yang diberikan pada obyek/kategori yang sifatnya juga 

menyatakan tingkat dengan jarak/rentang yang harus sama, namun tidak terdapat 

titik nol absolut. 

Sementara itu skala likert menurut (Singarimbun dan Effendi, 2006:111) 

adalah cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan sebuah 



61 

 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban “sangat setuju”, 

“setuju”, “netral”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”. 

Jawaban-jawaban ini diberi skor 1 sampai dengan 5 

      Untuk variabel bebas dan terikat dipergunakan tingkat ukuran interval dan 

skala pengukurannya adalah Likert, dimana semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan skor dari 1 sampai dengan 5. 

 Jawaban sangat setuju dengan skor   : 5 

 Jawaban setuju dengan skor   : 4 

 Jawaban netral dengan skor   : 3 

 Jawaban tidak setuju dengan skor  : 2 

 Jawaban sangat tidak setuju dengan skor : 1 

      Penelitian ini juga mengidentifikasikan variabel-variabel untuk lebih 

mempermudah di dalam mengolah data dan juga dimaksudkan untuk lebih fokus 

kepada variabel-variabel dari kualitas pelayanan yang ada pada topik ini. 

 

3.8       Alat Analisis 

3.8.1    Uji Validitas 

      Uji validitas merupakan esensi dari kebenaran penelitian. Sebuah item 

pertanyaan dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkapkan data, dari variabel yang akan diteliti secara tepat (Singarimbun, 

2006:122). 
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Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor (nilai) yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan skor total menggunakan Korelasi Pearson Product Moment atau 

membandingkan koefisien korelasi produk momen (R hitung) dengan nilai kritisnya, 

dimana R hitung dicapai dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2002:157) : 

r = 
    

        







2222 yynxxn

yxxyn
 

Keterangan :  r  : koefisien korelasi 

  n  : jumlah responden 

  x : skor item 

  y : total skor 

      Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar 0,05. Nilai r hitung bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation 

yang akan dibandingkan dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel tapi bertanda negatif, 

maka Ho tetap ditolak dan disimpulkan bahwa skor butir tidak berkorelasi positif 

dengan skor faktor, sehingga dikatakan tidak valid dan perlu dikeluarkan. Jadi jika 

sebuah butir tidak valid, maka otomatis ia dibuang. Butir-butir yang sudah valid 

kemudian baru secara bersama diukur reliabilitasnya. 

3.8.2    Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya dan diandalkan (Singarimbun, 2006:140). Reliabilitas dapat 

memberikan hasil pengukuran yang relatif sama bila instrumen yang digunakan 
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untuk mengukur variabel yang sama pada dua atau lebih waktu yang berbeda 

dalam keadaan yang kurang lebih sama (Aritonang, 2007:136). 

Metode yang digunakan Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas item pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya, angket 

atau bentuk uraian (Arikunto, 2002:171) yaitu: 

r11 = 
























2

2

1
1

tot

i

k

k




   

dimana : r11  : reliabilitas item pertanyaan 

 k : banyaknya item 

  2  : jumlah variabel item 

 2  : varians total 

Tabel 3.2 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

  0,000-0,200 

>0,200-0,400 

>0,400-0,600 

>0,600-0,800 

>0,800-1,000 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel  

Sangat Reliabel 
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Sumber: Triton P B (2006:248) 

 

3.9  Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian, maka untuk mendapatkan nilai pemeriksa 

yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimatir/BLUE) dari satu 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 

Squares) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

3.9.1  Uji Normalitas 

       Tujuan uji asumsi regresi berganda normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independent atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal Imam 

Ghozali (2006:110).  

Menurut Imam Ghozali (2006:112)  

“cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) 

jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas; dan (2) jika data menyebar jauh dari diagonal atau 

grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.” 
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3.9.2  Uji Multikolinearitas 

       Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independent (bebas). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Imam Ghozali 

(2006:91). Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel 

terikat yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna.  

       Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS. Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Imam 

Ghozali (2006:91) 

3.9.3  Uji Heteroskedastisitas 

       Tujuan uji asumsi regresi berganda heterokedastisitas adalah untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika 

varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas Imam Ghozali (2006;105).  

Imam Ghozali (2006;105) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
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pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya).  

Imam Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa :  

“(1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas; dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas.” 

 

Disamping itu, terdapat pula cara lain untuk mendeteksi adanya 

heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser pada program SPSS 

(Imam Ghozali, 2006:108). Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:108) 

menyatakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila probabilitas 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi tersebut tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas. 

 

3.10  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

terikat kepuasan pelanggan (Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas 

(X) kualitas pelayanan (service quality) yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, 

ketanggapan, jaminan, dan empaty. Untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Mega Beton Cabang Tangerang 

Selatan maka dilakukan dengan analisis regresi linier berganda antara variabel-
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varibel kualitas pelayanan yang terdiri dari: bukti fisik, keandalan, ketanggapan, 

jaminan, dan empaty terhadap kepuasan pelanggan dengan model sebagai berikut: 

Y : a + + + b3X3 + b4X4 + b5X5  + e 

Keterangan : 

Y : Kepuasan Pelanggan 

X1 : Bukti Fisik  

X2 : Keandalan 

X3 : Ketanggapan  

X4 : Jaminan 

X5 : Empaty 

a  : konstanta 

    b1-b5    : Koefisien regresi parsial 

 

Karena satuan dari bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan 

empaty belum sama, maka perlu disamakan dahulu dengan menggunakan 

standardized beta, sehingga tidak ada konstanta maupun standart error (Ghozali, 

2006:88). Oleh karena itu, persamaan regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

Y : + + b3X3 + b4X4 + b5X5  

 

Di mana : 

Y : Kepuasan Pelanggan 

b : koefisien regresi 

X1 : Bukti Fisik  

X2 : Keandalan 

X3 : Ketanggapan  

X4 : Jaminan 

X5 : Empaty 
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3.11  Uji Hipotesis 

3.11.1  Uji F 

      Uji F untuk menguji dua atau lebih variabel bebas yang dihasilkan dari 

persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji F menurut Augusty 

Ferdinand (2006:301) adalah sebagai berikut : 

 
   1/1

/
2

2




knR

kR
testF  

dimana : 

F      =  ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara bersama-sama / 

simultan. 

k =   jumlah variabel bebas 

R
2
 =   koefisien determinasi 

Pengujian uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi F 

dengan signifikansi 5%, yaitu : 

a. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka menolak H0 dan menerima Ha artinya 

bahwa secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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b. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka menolak H0 dan menerima Ha artinya 

bahwa secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat. 

3.11.2 Uji t 

       Uji t untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh dari masing-

masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi secara individu dan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Rumus uji t 

Augusty Ferdinand (2006:304) adalah : 

 
k

k

Sb

b
testt   

dimana : 

t = ukuran signifikansi dari koefisien regresi secara individu. 

bk = koefisien regresi. 

Sbk = kesalahan baku masing-masing parameter. 

Pengujian uji t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi t 

dengan signifikansi 5%, yaitu : 
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a. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menolak H0 dan menerima Ha artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

3.11.3  Uji Dominan 

       Sritua Arief (2002:12) menyatakan untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam 

suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). 

Nilai-nilai dalam standardized coefficients Beta tersebut merupakan nilai dari 

variabel bebas yang sudah distandarkan dalam bentuk prosentase. 

 

 

 

 

 


