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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, 

sebagaimana menurut Masri Singarimbun (2008:5), 

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat 

mengetahuin berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang 

terjadi”. 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut jenis dari penelitian ini merupakan 

penelitian eksplanasi (explanatory research) dimana penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas yang terdiri dari (X1) Service 

Quality, (X2) Customer Satisfaction, dan (X3) Trust terhadap variabel terikatnya 

yaitu Customer-Based Corporate Reputation Pada Bengkel AUTO 2000 Malang 

Sutoyo (Y). 

3.2  Objek Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012:38) pengertian objek penelitian yaitu “ Suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.  

 Penelitian ini dilakukan pada AUTO 2000 Malang Sutoyo sebagai 

jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang 

Toyota. AUTO 2000  Malang Sutoyo terletak di Jl. Sutoyo No. 25 Lowokwaru 
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Malang. Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah para pelanggan 

yang telah melakukan service di Bengkel AUTO 2000  Malang Sutoyo  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

 Sugiyono (2012:119) mendefinisikan populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, populasi yang 

akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah pelanggan Bengkel AUTO 

2000  Malang Sutoyo. 

3.3.2 Sampel 

 Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:120) menyatakan bahwa: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu” 

 Pada penelitian ini penentuan pengambilan sampel menggunakan teknik 

nonprobability sampling, nonprobability sampling menurut Sugiyono (2012:125) 

menyatakan bahwa “Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 

 Kemudian dengan metode Purposive Sampling pengambilan sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan 

mempunyai ciri-ciri yang spesifik. 
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Kriteria Purposive Sampling : 

 Pelanggan yang telah minimal dua tahun melakukan service di Bengkel 

AUTO 2000  Malang Sutoyo. 

 Pelanggan yang berusia minimal 17 tahun, berdomisili di wilayah Malang 

dan sekitarnya. Karena usia dibawah 17 tahun belum memiliki 

kemampuan secara financial untuk membeli kendaraan. Usia 17 tahun 

adalah batas seorang mendapatkan predikat dewasa di mata Hukum 

Indonesia. 

 Pemilik kendaraan itu sendiri, karena hanya mereka yang dapat merasakan 

kualitas jasa, kepuasan dan kepercayaan terhadap corporate reputation 

Bengkel AUTO 2000  Malang Sutoyo. 

 Penelitian ini menggunakan sampel yaitu pelanggan Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui dengan 

pasti, berdasarkan hal ini dalam menentukan ukuran sampel peneliti berpedoman 

pada pendapat yang dikemukakan Roscoe (Sugiyono, 2012:90) yang memberikan 

saran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:  

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500  

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri 

swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 

30.  

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel 
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penelitiannya ada 5 (independen + dependent), maka jumlah anggota 

sampel = 10 x 5 = 50.  

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 sampai 20.  

 Menurut Malhotra (2004:103) menyatakan bahwa besarnya jumlah sampel 

yang diambil dapat ditentukan dengan mengalikan banyaknya item variabel-

variabel yang diamati dengan 4 atau 5 kali banyaknya item-item variabel yang 

diamati atau diobservasi.  

 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Roscoe maka dalam penelitian 

ini terdapat empat variabel, yang terdiri dari tiga variabel bebas (Service Quality, 

Customer Satisfaction Dan Trust) dan satu variabel terikat  yaitu Customer-Based 

Corporate Reputation, sehingga jumlah sampel minimal untuk penelitian ini 

adalah 4 (variabel) x 10 = 40 responden lalu jika menurut Malhotra item 

pertanyaan dikalikan 4 adalah 4 x 25 (item) = 100 responden. Jumlah responden 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Jumlah ini sudah termasuk 

ke dalam aturan ukuran sampel yang layak dalam suatu penelitian seperti yang 

dikemukakan oleh Roscoe yaitu antara 30 sampai dengan 500. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber data  

 Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2010:172). Sumber data yang dimaksud disini adalah data internal dari perusahaan 

dan data eksternal dari kuesioner. Peneliti menggunakan data eksternal untuk 

memperoleh hasil penelitian. Data eksternal adalah data yang terdapat di luar 
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badan yang memerlukannya. Data eksternal ini diperoleh dengan cara 

membagikan kuesioner kepada pelanggan AUTO 2000  Malang Sutoyo yang telah 

menggunakan jasa layanan AUTO 2000  Malang Sutoyo. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan yang 

diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2012:188) sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan instrumen sebagai berikut: 

a. Observasi atau Pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian 

mencatat gejala gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi 

data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

b. Wawancara (interview) 

 Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu”. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung 

yaitu dengan bertemu langsung kepada responden dalam rangka 

memperoleh data atau mendapat informasi. 
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c. Metode Pertanyaan (questionare) 

 Kuesioner merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi dari para responden. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yaitu 

pelanggan AUTO 2000  Malang Sutoyo di Kota Malang. Penyebaran 

kuesioner digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif terdiri dari 

variabel bebas dan variabel terikat. Untuk teknik pengukuran, 

menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2012:132), skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Teknik ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk 

dijawab sesuai dengan tingkat penerimaan responden. Sifat pertanyaan 

tertutup, artinya jawaban sudah ditentukan oleh peneliti, responden 

tinggal memilih jawaban yang tersedia. Pertanyaan dalam kuesioner 

dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat dari 

responden masing-masing jawaban akan ditabulasikan, sehingga 

diperoleh nilai rata-ratanya.  

 Nilai untuk skala tersebut adalah:  

 Sangat Setuju   : 5  

 Setuju    : 4  

 Netral    : 3  

 Tidak Setuju   : 2  

 Sangat Tidak Setuju  : 1 
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2. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk 

mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

instrumen sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian 

serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti 

dengan instansi terkait. 

3.5 Variabel Penelitian  

3.5.1 Identifikasi Variabel 

 Cara yang paling bermanfaat untuk menggolongkan variabel adalah 

dengan membedakannya menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2012:59) variabel bebas (independent) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab  perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Menurut Sugiyono (2012:59) variabel terikat (dependent) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.  

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah : 

X1 : Service Quality 

X2  : Customer Satisfaction  

X3 : Trust  
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sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah : 

Y : Customer-Based Corporate Reputation. 

3.5.2  Definisi Konseptual Variabel    

 Adapun beberapa variabel yang menjadi konsep dalam penelitian ini 

adalah sebagai  berikut : 

1. Service Quality (X1) 

 Merupakan kemampuan Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo  dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Untuk mengungkapkan “Service 

Quality” digunakan modifikasi kuesioner berdasarkan Muh Subhan (2006:39) 

dimana indikatornya adalah : 

a. Berwujud (Tangible)  

b. Keandalan (Reliability) 

c. Ketanggapan (Responsiveness) 

d. Jaminan (Assurance)  

e. Empati (Emphaty)  

2. Customer Satisfaction (X2) 

 Merupakan hasil evaluasi atas pelanggan atas usaha yang dilakukan 

Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo dalam upaya memenuhi harapan 

pelanggannya. Untuk mengungkapkan “Customer Satisfaction” digunakan 

modifikasi kuesioner berdasarkan Muh Subhan (2006:22), dimana indikatornya 

adalah : 

a. Kepuasan terhadap tingkat pelayanan secara keseluruhan 

b. Kepuasan terhadap tingkat pelayanan apabila dibandingkan dengan 

jasa sejenis  
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c. Tingkat kepuasan pelanggan selama menjalin hubungan dengan 

perusahaan  

d. Kepuasan terhadap iklim antar karyawan 

e. Kepuasan terhadap lokasi dari perusahaan   

3 Trust (X3) 

 Merupakan keyakinan pelanggan Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo 

merupakan perusahaan jasa bengkel yang dapat diandalkan dan memiliki 

integritas yang tinggi. Untuk mengungkapkan “trust” digunakan lima dimensi 

yang mendasari konsep kepercayaan menurut Robbins (2006:462)  dimana 

indikatornya adalah : 

a. Integritas (integrity)  

b. Kompetensi (competence)  

c. Konsistensi (consistency)  

d. Kesetiaan (loyalty) 

e. Keterbukaan (openness)  

4.  Customer-Based Corporate Reputation (Y) 

 Merupakan persepsi konsumen atas performa dan kebijakan yang diambil 

Bengkel AUTO 2000  Malang Sutoyo terutama yang memiliki kaitan erat dengan 

pelanggan. Untuk mengungkapkan “Customer-Based Corporate Reputation” 

digunakan modifikasi kuesioner berdasarkan Walsh et al. (2009:9), dimana 

terdapat 5 (lima) dimensi yang mempengaruhinya, yaitu : 

1. Orientasi pelanggan (customer orientation)  

2. Pemberi kerja yang baik (good employer)  
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3. Perusahaan yang dapat dihandalkan dan kuat secara financial (reliable and 

financially strong company)  

4. Kualitas produk dan jasa (product and service quality)  

5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (sosial and environmental 

responbility)  

Tabel 3.5 

Operasional Variabel Penelitian 

Definisi 

Konseptual 
Variabel Indikator Item Pertanyaan 

Merupakan 

kemampuan 

AUTO 2000 

Malang 

Sutoyo  dalam 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

pelanggannya. 

Service 

Quality 

(X1) 

1. Berwujud (Tangible) 

2. Keandalan (Reliability) 

3. Ketanggapan 

(Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Emphaty) 

X1.1Penampilan dan 

kemampuan sarana dan 

prasarana fisik Bengkel 

AUTO 2000  Malang 

Sutoyo dapat diandalkan  

X1.2 Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo 

memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan 

secara akurat dan 

terpercaya. 

X1.3 Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo 

memberikan pelayanan 

yang cepat (responsif) 

dan tepat kepada 

pelanggan, dengan 

penyampaian informasi 

yang jelas 

X1.4Karyawan Bengkel 

AUTO 2000  Malang 

Sutoyo memiliki 

pengetahuan, 

kesopansantunan, dan 

kemampuan yang baik 

X1.5 Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo berupaya 

memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik 
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Merupakan 

hasil evaluasi 

atas pelanggan 

atas usaha 

yang 

dilakukan 

AUTO 2000 

Malang 

Sutoyo dalam 

upaya 

memenuhi 

harapan 

pelanggannya. 

Cutomer 

Satisfaction 

(X2) 

1. Kepuasan terhadap 

tingkat pelayanan secara 

keseluruhan 

2. Kepuasan terhadap 

tingkat pelayanan 

apabila dibandingkan 

dengan jasa sejenis  

3. Tingkat kepuasan 

pelanggan selama 

menjalin hubungan 

dengan perusahaan  

4. Kepuasan terhadap 

iklim antar karyawan 

5. Kepuasan terhadap 

lokasi dari perusahaan  

X2.1Saya puas terhadap 

pelayanan yang diberikan 

Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo 

X2.2Saya puas menggunakan 

jasa Bengkel Auto 2000 

Malang Sutoyo karena 

lebih baik dibandingkan 

dengan bengkel Toyota 

lain 

X2.3 Saya puas selama 

menjadi konsumen 

Bengkel Auto 2000 

Malang Sutoyo 

X2.4 Saya puas terhadap 

hubungan antar 

karyawan Bengkel Auto 

2000 Malang Sutoyo 

dalam memberikan 

kontribusi untuk 

pelayanan yang lebih 

baik 

X2.5Saya puas terhadap 

lokasi Bengkel AUTO 

2000 Malang Sutoyo 

yang strategis 

Merupakan 

keyakinan 

pelanggan 

AUTO 2000 

Malang 

Sutoyo 

merupakan 

perusahaan 

jasa bengkel 

yang dapat 

diandalkan 

dan memiliki 

integritas yang 

tinggi. 

Trust (X3) 1. Integritas (integrity)  

2. Kompetensi 

(competence)  

3. Konsistensi 

(consistency)  

4. Kesetiaan (loyalty) 

5. Keterbukaan (openness)  

X3.1Saya percaya adanya 

kejujuran sikap dari 

pihak Bengkel AUTO 

2000 Malang Sutoyo 

dalam menjalankan 

kewajibannya 

X3.2Saya percaya Bengkel 

AUTO 2000 Malang 

Sutoyo mampu 

memberikan pelayanan 

terbaik kepada 

pelanggannya 

X3.3Saya percaya bahwa 

Bengkel AUTO 2000 

Malang Sutoyo memiliki 

konsistensi dalam 

pelayanannya 

X3.4 Saya percaya Bengkel 

Auto 2000 Malang 
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Sutoyo berupaya 

memberikan kinerja 

sesuai janjinya 

X3.5Saya percaya Bengkel 

AUTO 2000 Malang 

Sutoyo terbuka dalam 

berbagi informasi yang 

dibutuhkan pelanggan 

Reputasi 

Perusahaan 

Customer- 

Based 

Corporate 

Reputation 

(Y) 

Orientasi pelanggan 

(customer orientation)  

Y1.1 Bengkel AUTO 2000 

Malang Sutoyo  memiliki 

reputasi yang baik 

Y1.2 Bengkel Auto 2000 

Malang Sutoyo tidak 

pernah membedakan 

perlakuan kepada 

pelanggan 

Y1.3 Karyawan Bengkel Auto 

2000 Malang Sutoyo 

memberikan informasi 

yang jelas kepada 

pelanggan 

Pemberi kerja  

yang baik  

(good employer) 

Y1.4 Tersediaannya perangkat 

elektronik  di Bengkel 

Auto 2000 Malang 

Sutoyo dapat  

memudahkan karyawan 

dalam memberikan 

pelayanan kepada 

pelanggan 

Y1.5 Penggunaan seragam dan 

penampilan yang rapi 

akan membuat karyawan 

Bengkel Auto 2000 

Malang Sutoyo lebih 

professional 

Y1.6 Karyawan AUTO 2000 

Malang Sutoyo pernah 

menyatakan permohonan 

maafnya manakala 

pelayanan lambat dan 

tidak memuaskan 

Perusahaan yang dapat 

dihandalkan dan kuat 

secara finansial 

 

Y1.7 Perusahaan akan 

menggunakan sumber 

keuangannya dengan 

cara yang bijaksana dan 
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(reliable and financially 

strong company) 

karenanya berinvestasi di 

Auto 2000 Malang 

Sutoyo memiliki resiko 

yang kecil 

Kualitas produk  

dan jasa  

(product and service 

quality) 

Y1.8AUTO 2000 Malang 

Sutoyo memberikan 

kenyamanan pelanggan 

dalam menggunakan 

produk layanan 

perusahaan  

Y1.9Ragam pelayanan 

inovatif sebagai nilai 

tambah AUTO 2000 

Malang Sutoyo 

Tanggung jawab sosial 

dan lingkungan 

(social and environmental 

responsibility) 

Y1.10Dalam pandangan saya, 

AUTO 2000 Malang 

Sutoyo selama ini peduli 

untuk membantu 

masyarakat yang 

membutuhkan dan 

melakukan kegiatan 

sosial di daerah-daerah 

bencana/ minus 

 

3.5.3  Pengukuran Variabel 

 Adapun teknik pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Effendy (Masri Singarimbun, 2008:111) skala likert adalah suatu 

cara yang lebih sistematis untuk memberi skors pada indeks. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:133). 

 Dalam penelitian ini digunakan skala interval lima tingkat pada variabel 

independen (X1, X2,X3) dan variabel dependen (Y) yaitu : 
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 Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

 Jawaban Setuju diberi skor 4 

 Jawaban Netral diberi skor 3 

 Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

 Jawaban Sangat Tidak Setuju diberikan skor 1 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian 

adalah valid dan reliabel. Agar mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini 

dapat dipercaya, maka dilakukan uji validitas dan uji realibilitas terlebih dahulu. 

Instrumen penelitian dinyatakan valid (sah) jika item pertanyaan suatu kuisoner 

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur, sedangkan kuisoner 

dinyatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2012:121).  

3.6.1  Uji Validitas 

 Instrumen  dikatakan valid apabila mampu mengukur  apa yang 

diinginkan. Sebuah intrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto, 2010:211) 

 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 (Rhitung) dengan nilai kritisnya, 

dimana Rhitung dicapai dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2010:213) : 
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𝑟𝑥𝑦 =  
N ∑ XY − (∑ X) (∑ Y)

√{N ∑ X2 −  (∑ X2)}  {N ∑ Y2 –  (∑ Y2)} 
 

Dimana: 

𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi skor item dan skor total 

n : banyaknya subyek 

∑ 𝑥 : jumlah skor item 

∑ 𝑦 : jumlah skor total 

∑ 𝑥𝑦 : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑ 𝑥2 : jumlah kuadrat skor item  

∑ 𝑦2 : jumlah kuadrat skor total 

 Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar α = 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan 

nilai rhitung bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation yang akan 

dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Secara 

singkat, kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

- Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 atau nilai rhitung> rtabel maka item 

pertanyaan valid 

- Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau nilai rhitung< rtabel maka item 

pertanyaan  tidak valid 

Rhitung diperoleh dengan melihat pada tabel Pearson Product Moment. 

Cara melihat nilai kritis pada tabel ini adalah dengan melihat jumlah sampel yang 

dipakai dalam penelitian pada sisi kiri tabel dan melihat berapa hasil rhitung pada 

jumlah sampel yang dikehendaki. Jadi jika sebuah butir tidak valid, maka 
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otomatis dibuang. Butir-butir yang sudah valid kemudian baru secara bersama 

diukur realibilitasnya. 

3.6.2  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya dan diandalkan (Masri Singarimbun, 2008: 140). Instrumen yang 

baik tidak akan tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

  Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut (Arikunto, 2010: 232) : 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘−1
) (

Vt − ∑ 𝑝𝑞

V𝑡
)  

Dimana : 

r11  =  reliabilitas test secara keseluruhan 

 k  =  jumlah item soal 

𝑉𝑡
  =  Varians Total 

p   =  proporsi subyek yang menjawab betul pada sesuatu butir     

  (proporsi  subyek yang mendapat skor 1) 

q   =  Proporsi peserta menjawab dengan salah (1 – p) 

                                        (q = 1 – p) 

 Uji reliabilitas dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. 

Instrumen dapat dikatakan andal atau fleksibel bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas 0,60 atau lebih (Arikunto, 2010:233). 
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3.7  Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar persamaan yang dibuat dapat 

menunjukkan hubungan yang valid atau tidak bias maka perlu diadakan uji asumsi 

klasik pada model regresi yang digunakan. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi: 

3.7.1  Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independent dan variabel dependent atau keduanya terdistribusikan 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali, 2009:107). 

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik  normal Probability 

Plot. Dasar pengambilan keputusannya  adalah jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan  mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi  

asumsi normalitas dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal maka  model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala  multikolinearitas, 

berarti terjadi korelasi (mendekati  sempurna) antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik  seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel  independen. Suatu 

model regresi yang bebas multikolinearitas adalah  sebagai berikut mempunyai 

nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang 

dari 10 (Imam Ghozali, 2009:108). 
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3.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2006: 105) uji heterokedastisitas menguji  apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  varians dari residual dari satu 

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

ke  pengamatan lain maka disebut homokedastisitas, dan jika  varians berbeda 

disebut heterokedastisitas. Model regresi  yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Deteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan  dengan melihat grafik 

Scatterplot. Dasar pengambilan  keputusannya yaitu jika ada pola tertentu seperti 

titik-titik  (poin-poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah  terjadi 

heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas  serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada  sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.8  Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua/lebih vaariabel bebas. 

Untuk mengetahui “pengaruh Service Quality, customer Satisfaction dan Trust 

terhadap Customer-based Corporate Reputation Bengkel AUTO 2000 Malang 

Sutoyo”, maka dilakukan dengan analisis regresi linier berganda anatara variabel-

variabel ervice Quality, customer Satisfaction dan Trust terhadap Customer-based 

Corporate Reputation. Rumus matematis dari regresi linear berganda menurut 

(Sugiyono, 2012) adalah sebagai berikut : 
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Y= 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Dimana : 

Y = Customer-based Corporate Reputation 

𝑏1 = Koefisien regresi Service Quality 

𝑏2 = Koefisien regresi Cutomer Satisfaction 

𝑏3 = Koefisien regresi Trust 

X1    = Service Quality 

X2 = Cutomer Satisfaction 

X3      = Trust 

α  = konstanta 

e  = standard eror 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji F (F-test) 

Uji   F   digunakan   untuk   melihat   apakah   variabel  independen  secara  

bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Bentuk pengujiannya adalah : 

H0  : Tidak terdapat pengaruh service quality, customer satisfaction dan trust 

terhadap customer-based corporate reputation 

Ha : Terdapat pengaruh service quality, customer satisfaction dan trust 

terhadap customer-based corporate reputation 

Hipotesis kemudian diuji untuk mengetahui diterima atau ditolak 

hipotesisnya. Pengujian hipotesis ditunjukan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis denngan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan 

Analysis of varian  (Anova). 
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Pengujian Anova atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu                    

melihat tingkat signifikasi atau dengan membandingkan Fhitung dengan                              

Ftabel. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikasi F 

dengan signifikasi 5% atau 0,05 yaitu: 

 Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka 𝐻0 ditolak, berarti masing-masing 

variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

 Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka 𝐻0 diterima, berarti masing-masing 

variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 Pengujian hipotesis (Uji F) menurut Sugiyono (2012:223) dapat digunakan 

rumus signifikasi korelasi ganda sebagai berikut: 

𝐹 =  
𝑅2

𝐾⁄

(1 − 𝑅2)
(𝑛 − 𝑘 − 1)⁄

 

Dimana:  

F  = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 

𝑅2 = koefisien korelasi ganda 

K  = jumlah variabel bebas (independent variabel)  

n = jumlah anggota sampel 

dk = (𝑛 − 𝑘 − 1) derajat kebebasan 

3.9.2  Uji t (t-test) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2005). 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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 Ho: bi = 0 

 variabel bebas (X1, X2, dan X3,) secara parsial tidak berpengaruh 

 signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

 Ha: bi ≠ 0 

 variabel bebas (X1, X2, dan X3) secara parsial berpengaruh signifikan 

 terhadap variabel terikat (Y) 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak , artinya variabel bebas (X1, X2, 

dan X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

b. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, artinya variabel bebas (X1, X2, 

dan X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) 

Nilai thitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 thitung =    β - βi 

   Se (βi) 

Dimana : 

β  = koefisien variabel    

Se  = standardized eror dari variable ke-i 

βi  = nilai hipotesis  

 

 

 

 

3.9.3.  Uji Koefisien Determinasi (R2)  



68 
 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan 1. Nilai R2 yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan 

menjelaskan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat 

terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat (Ghozali, 2006). 


