
31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini 

menggunakan pola eksplanasi (level of explanation) adalah penelitian yang 

bermaksud menggambarkan pola hubungan atau pengaruh antar dua variabel 

atau lebih, pola hubungan tersebut bisa bersifat simetris, kausal dan timbal balik 

(Sugiyono, 2002:45). Pola pengaruh yang akan diungkap dalam penelitian ini 

adalah pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen toko 

buku Togamas Malang  

 

3.2. Batasan Penelitian 

 Supaya dalam pembahasan tidak terlalu meluas maka diperlukan suatu 

ruang lingkup penelitian yang dimaksud untuk mempertegas topik pembahasan 

sehingga pembahasannya akan lebih terarah. Adapun ruang lingkup yang menjadi 

penelitian ini yaitu : 

1.  Subyek yang diteliti yaitu pembeli buku di toko buku Togamas Malang. 

2. Obyek yang diteliti yaitu pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri 

dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dalam 

memberikan kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. 
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3.3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Toko Buku Togamas, Jalan. Raya Dieng 

27A-2 Malang yang merupakan tempat peneliti mencari informasi yang akan 

digunakan dalam penelitian. Adapun alasan lokasi penelitian di toko buku 

Togamas, selain buku-buku yang dimiliki lengkap, toko buku Togamas berada di 

pusat Kota Malang, sehingga memiliki konsumen yang beragam yang dapat 

mendukung penelitian. 

 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Sedangkan menurut Sekaran (2006:121) populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin peneliti investigasi. 

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah konsumen yang berkunjung di 

toko buku Togamas dan melakukan transaksi pembelian buku selama bulan 

Agustus sampai September 2008  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan informasi tentang jumlah 

keseluruhan populasi, sehingga populasi pada penelitian ini tidak terhingga atau 

tidak terbatas. Menurut Sekaran (2006:123), sampel adalah sebagian dari populasi 

yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan 

populasi atau jumlah lebih sedikit daripada jumlah populasi. Roscoe dalam 

Sekaran (2006:160) mengungkapkan bahwa dalam penelitian multivariat 

(termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali 

(lebih disukai 10 kali) dari jumlah variabel dalam studi. Roscoe (1975) dalam 
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Widayat (2004:104) berpendapat bahwa ukuran sampel pada setiap penelitian 

berkisar antara 30 sampai 500. Mengingat jumlah variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 6 variabel maka jumlah sampel yang digunakan sebanyak 

6 x 20 = 120 responden. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Didalam purposive sampling, sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun kriteria sampel adalah konsumen 

yang melakukan pembelian di toko buku Togamas lebih dari 2 kali.  

  

3.5. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut Widayat (2002: 70-71), “kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung 

(melalui pos atau perantara) untuk  memperoleh informasi yang dibutuhkan”. 

Kuesioner atau angket dalam penelitian ini merupakan instrument utama untuk 

menggali data dari responden. Dimana angket tersebut akan mewakili 

pendapat responden tentang dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan kepuasan konsumen yang 

membeli buku di Toko Togamas. 
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2. Wawancara  

Metode wawancara merupakan metode dengan memberi pertanyaan 

terstruktur kepada sample dari populasi dan dirancang untuk memperoleh 

informasi (data) dari responden. (Widayat, 2002: 68). Dalam hal ini 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukannya secara langsung 

atau terlibat langsung dalam memberikan penjelasan teknis kepada responden 

tentang permasalahan yang dihadapi ketika mengisi kuesioner atau 

menerangkan maksud dari kuesioner. Sehingga fungsi wawancara ini 

merupakan pendukung atau pemandu jalannya pengisian kuesioner yang 

dilakukan oleh responden, supaya dalam pengisian kuesioner responden 

benar-benar mengerti maksud pernyataan kuesioner sebelum benar-benar 

menjatuhkan pilihannnya.  

 

3.6. Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu: 

1. Data Primer  

adalah data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan dari sumbernya atau 

lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada responden ( konsumen yang melakukan pembelian buku di 

toko buku Togamas Malang). 

 

 

 



 35 

2. Data Sekunder  

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, jadi pada saat penelitian 

dilakukan data tersebut telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari dokumentasi resmi toko buku Togamas Malang 

antara lain tentang struktur organisasi, sumber-sumber pustaka yang relevan, 

penelitian terdahulu. 

 

3.7. Identifikasi Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang berisikan 

indikator yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk 

variabel tersebut. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Parasuraman, et.al (1988) mengemukakan bahwa dimensi pokok yang 

menentukan kualitas pelayanan adalah 

a bukti fisik (tangibles) meliputi fasilitas fisik dan perlengkapan  

b kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera atau tepat waktu, akurat dan memuaskan 

c daya tanggap (responsiveness) yaitu kemauan atau kesediaan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap 

d jaminan (assurance) mencakup pengetahuan, kesopanan, respek terhadap 

pelanggan dan instruktur yang dapat dipercaya 
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e empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan 

2. Kepuasan konsumen menurut Kotler (1997:550) adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kenerja yang ia rasakan dibanding dengan 

harapannya.. 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 

 
Konsep 

 
Variabel 

 
Indikator 

Bukti fisik 
(X1) 
 

X1.1  Kualitas buku yang dijual memiliki mutu yang bagus 
X1..2 Kondisi fasilitas/tempat pelayanan bersih. 
X1..3 Penataan ruangan rapi 
X1.4 Sarana parkir memberikan rasa aman 

Kehandalan 
(X2) 
 
 

X2.1  Ketelitian dalam pencatatan barang yang dibeli 
konsumen  

X2..2 Karyawan bersikap simpatik dan sanggup 
menyelesaikan masalah 

X2..3 Karyawan menyediakan informasi yang dibutuhkan 
pada saat diminta 

X2.4 Proses pembayaran dilakukan dengan cepat  
Daya tanggap 
(X3) 

X3.1 Ketanggapan karyawan dalam mengantisipasi 
keluhan konsumen. 

X3.2 Kecekatan karyawan dalam melayani konsumen. 
X3.3 Segera menindaklanjuti apabila terjadi kesalahan. 

X3.4 Kesanggupan memenuhi permintaan konsumen 
Jaminan (X4) 
  

X4.1 Pengetahuan karyawan tentang etika pelayanan  
X4.2 Keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan 
X4.3 Kreadibilitas dan tanggung jawab karyawan dalam 

pelayanan 
X4.4 Kemampuan karyawan berkomunikasi 

Kualitas 
pelayanan 

 

Empati (X5) X5.1 Kemauan karyawan memahami kebutuhan konsumen 
X5.2 Karyawan senantiasa bertindak adil dalam 

memberikan pelayanan. 
X5.3 Penyampaian informasi tentang produk mudah 

dipahami 
X5.4 Perhatian secara individual kepada para konsumen 

Kepuasan 
 

Kepuasan 
konsumen (Y) 

Y1    Kualitas  buku yang dijual memberikan kepuasan. 
Y2   Penetapan discount memberikan kepuasan 
Y3    Kondisi tempat/ruangan memberikan kepuasan 
Y4  Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

dapat memuaskan 
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3.8. Pengukuran Variabel 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut (Sugiyono, 2002:47). Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. 

Untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden  

digunakan Skala Likert dengan skala data interval.  

Jawaban atas pertanyaan untuk variabel dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, diberi nilai 

sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju diberi bobot  1; Tidak Setuju diberi bobot 2; 

Netral diberi bobot 3; Setuju diberi bobot 4; dan Sangat Setuju diberi bobot  5. 

Sedangkan jawaban atas pertanyaan untuk variabel kepuasan konsumen, diberi 

nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Puas diberi bobot  1; Tidak Puas diberi bobot 

2; Netral diberi bobot 3; Puas diberi bobot 4 dan Sangat Puas diberi bobot  5. 

 

3.9. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkkan tingkat-tingkat 

kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah Arikunto (2006:107). Dalam penelitian ini uji validitas 

dilakukan dengan teknik korelasi product moment pearson’s. Sugiyono (2002:78) 

menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid jika indek korelasi product 
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moment pearson (r) ≥ 0,3. Indek korelasi product moment pearson (r) dapat dicari 

dengan rumus sebagai berikut : 

r = 
( ) ( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑∑
∑ ∑∑ −

2222 y-ynx-xn

yxxyn
 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah responden 

x = Skor jawaban tiap item 

y = Skor total 

 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

Singarimbun dan Effendi (1995:85) mengatakan reliabilitas adalah istilah 

yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran relatif 

konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Untuk mengukur 

reliabilitas dalam suatu instrumen menggunakan Alpha Cronbach yang didasarkan 

pada rata-rata korelasi butir data instrumen pengukuran. Menurut Malhotra 

(1996:57) suatu instrumen dikatakan handal apabila nilai Alpha Cronbach lebih 

besar atau sama dengan 0,6. Sedangkan rumus Alpha Cronbach menurut Arikunto 

(2006:84) adalah sebagai berikut: 

ri = 
















 ∑
2

2
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k

t
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Dimana: 
ri : Reliabilitas instrumen 
k : Banyaknya butir pertanyaan  

∑ 2bσ : jumlah varians butir 
2tσ  :  varians total 
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3.10. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas di Kota Malang. Model 

persamaan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + b5X5 + e 

Keterangan : 
Y = Kepuasan konsumen 
b  = bilangan koefisien 
X1 = Bukti fisik 
X2 = Kehandalan 
X3 = Daya tanggap 
X4 = Jaminan 
X5 = Empati 
a   = intercept 
e  = tingkat kesalahan 
 

3.10.1. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi mensyaratkan perlu dipenuhi dahulu 

beberapa uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik, dengan maksud agar 

diperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan tersebut.  Beberapa 

asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 

1. Asumsi Multikolinearitas 

Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh model adalah bebas 

multikolinearitas. Amirullah (2002:78) menyatakan bahwa multicollinierity dalam 

kalimat yang sederhana menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang 

sempurna. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini akan menggunakan 
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nilai varian inflaction factor (VIF) yang diperoleh dari pengujian hipotesis. 

Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan 

dengan multikolinearitas (Gujarati,2000:57). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

suatu model regresi bebas multikolinearitas jika nilai VIF yang dihasilkan di 

bawah 10. 

2. Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi bila setiap variabel bebas mempunyai varians 

yang berbeda, sedangkan menurut asumsi klasik justru harus homoskedastisitas, 

yaitu harus mempunyai varian yang sama. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

diuji dengan metode korelasi spearman’s rho antara nilai residu (disturbance 

error) dari hasil regresi dengan masing-masing variabel independennya. Apabila 

nilai korelasi spearman’s rho dibawah 0,7 berarti model regresi menunjukkan 

tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas(Gujarati:2000:112).   

3.10.2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis satu digunakan untuk menguji pengaruh secara 

simultan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen  toko buku Togamas 

di Kota Malang. Hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, berarti bahwa secara simultan dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  toko 

buku Togamas di Kota Malang 
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 Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0, berarti bahwa secara simultan dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  toko buku 

Togamas di Kota Malang 

Dengan tingkat signifikansi α = 5%  dan dengan degree of freedom (k) dan 

(n-k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. 

Maka Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut: 

F hitung = 
)(/)1(

/
2

2

knR

kR

−−
   

Dimana: 

R2 = R Square 

n  = Banyaknya Data 

k = Banyaknya variabel independen 

  
Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka apabila F hitung > F tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima atau jika nilai probabilitas (Sig.) F < 5 % maka Ho ditolak 

dan Ha diterima  

Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji pengaruh secara 

pasial dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen  toko buku Togamas 

di Kota Malang. Hipotesis ini diuji berdasarkan pada analisis nilai t, yang 

dihasilkan dari model regresi berganda. Rumusan hipotesis dua secara matematis 

adalah sebagai: 

H0:  β= 0, berarti dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara parsial tidak memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  toko buku Togamas di 

Kota Malang dan i = 1,2,3,4,5. 

Ha:   β≠0, berarti kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen  toko buku Togamas di Kota Malang dan i = 

1,2,3,4,5. 

Dengan tingkat signifikansi α = 5%  dan dengan degree of freedom (k) dan 

(n-k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independent. Maka 

nilai t hitung dirumuskan sebagai berikut : 

ie

i
hitung S

t
β

β
=  

Dimana : 

βi = koefisien regresi 

Se βi = Standard error koefisien regresi 

 
 Dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka apabila t hitung > t tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima atau apabila nilai probabilitas (Sig.) t < 5 % maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Pengujian hipotesis tiga digunakan untuk menguji variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas di Kota Malang. 

Hipotesis ini diuji berdasarkan pada analisis nilai t, yang dihasilkan dari model 

regresi berganda. Diantara dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang memiliki nilai t terbesar, 

maka variabel tersebut dominan mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku 

Togamas di Kota Malang. 


