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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (explanatory),

dengan verifikatif, yang mana tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti mengenai situasi

sebenarnya dari suatu objek penelitian. Sedangkan verifikatif digunakan untuk

mengetahui bagaimana pengaruh variabel X (kualitas pelayanan) terhadap

variabel Y (Kepuasan konsumen).

3.2 Objek Dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Kurnia Perdana Hotel yang berada di

Jl. Raden Intan No 114 Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada tanggal

9 Desember – 24 Desember 2014. Dalam hal ini kuesioner disebar dengan

meminta izin terlebih dahulu kepada manajer hotel dan juga memberikan

kuesioner kepada tamu yang bersedia memberikan waktunya. Kuesioner yang

disebar kurang lebih 170 kuesioner tetapi yang kembali hanya 149 kuesioner

dan sebanyak 21 kuesioner tidak layak diuji karena jawaban responden terlalu

dibuat-buat dalam hal ini responden tidak menjawab dengan benar bahkan ada
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kemungkinan kuesioner tidak dibaca oleh responden dan yang layak diuji

sebanyak 128, dan yang diuji sebanyak 125 kuesioner.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh

peneliti (Sanusi, 2011 : 104 ). Data primer dalam penelitin ini diperoleh

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu konsumen yang

telah melakukan penginapan di Kurnia Perdana Hotel.

Dengan memberitahukan kepada responden tujuan dan maksud serta cara

pengisian daftar pertanyaan, diharapkan responden dapat mengisi

pertanyaan dengan baik dan benar. Tujuan utama dalam pembuatan

kuesioner adalah untuk  memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan

survei, memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi

mungkin (Singarimbun, 2006:175). Kuesioner tepat digunakan bila jumlah

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.3.2  Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi.

pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui

konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu data juga

diperoleh berbagai jurnal, arsip dan sumber dokumen lain.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang

didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006 : 82).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi yang sesuai dengan

masalah yang diteliti, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari objek yang akan diteliti.

3.5 Penentuan Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah tamu dari Kurnia Perdana

Hotel di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel

adalah Non Probability Sampling. Yang menjadi syarat pertimbangan dalam Non

Probability Sampling pada penelitian ini adalah konsumen yang tentunya sudah

pernah menginap atau menggunakan jasa Kurnia Perdana Hotel dan berusia 17

tahun keatas.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa

purposive Sampling. Pengambilan sampel dengan metode ini bertujuan untuk

mendapatkan sampel yang representatif. Pernyataan yang diajukan kepada

responden berjumlah 25 butir pernyataan, yang terdiri dari 4 butir pertanyaan

mengenai bukti fisik, dan 5 butir pertanyaan empati, 4 butir pernyataan mengenai

daya tanggap, 4 butir pernyataan mengenai kehandalan, 4 butir pernyataan
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mengenai jaminan, dan 4 butir pernyataan mengenai kepuasan pelanggan.

Menurut Maholtra (2005 : 368), untuk memilih sampel dari populasi.

ditentukan dari banyaknya jumlah pertanyaan dikalikan 5, jadi dengan demikian

jumlah responden yang dibutuhkan idealnya adalah sebanyak 125 responden (25

butir pernyataan x 5 = 125), maka jumlah responden adalah 125 orang responden,

sehingga semakin banyak responden yang dijadikan sampel dalam suatu

penelitian, maka akan semakin mewakili populasinya.

3.6 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert.

Skala Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap

responden dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator-indikator suatu

konsep atau variabel yang sedang diukur (Sanusi, 2011 : 59). Menggunakan

skala Likert mempunyai nilai gradasi dari yang tertinggi sampai yang

terendah, yaitu:

 Sangat setuju dengan skor : 5

 Setuju dengan skor : 4

 Netral dengan skor : 3

 Tidak setuju dengan skor : 2

 Sangat tidak setuju dengan skor : 1
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3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel

diukur (Singarimbun, 2006:46). Dalam mengukur konsep maka dibutuhkan

definisi operasional dalam menjabarkan konsep tersebut secara lebih jelas.

Uraian tentang definisi operasional yang digunakan dalam penelitian adalah

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

 Variabel Bebas (X), yaitu kulitas pelayanan

 (X1) : Bukti fisik

 (X2) : Empati

 (X3) : Daya tanggap

 (X4) : Kehandalan

 (X5) : Jaminan

 Variabel terikat (Y), yaitu kepuasan konsumen.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel
(1)

Sub variabel
(2)

Konsep variabel
(3)

Indikator
(4)

Ukuran
(5)

Skala
(6)

Kualitas
pelayanan
(X)

Bukti Fisik
(X1)

Penampilan  dan
kemampuan sarana
dan prasarana fisik
perusahaan dan
keadaan lingkungan
sekitarnya (Zeithaml,
dalam Lubis, M.
Saleh 2013 : 81).

1.Kelengkapan sarana
hotel yang digunakan
lengkap dan
berfungsi dengan
baik
2.Penampilan fasilitas
hotel baik eksterior
dan interior menarik
3. Karyawan
memiliki kinerja yang
baik
4. Karyawan selalu

memberikan
informasi denga baik

1.Tingkat
kelengkapan
fasilitas fisik
2. Tingkat
penampilan
3. Tingkat kinerja
4. Tingkat
informatif
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81).

Ordinal
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Tabel 3.1  Definisi Operasional (Lanjutan)

Empati (X2) Memberikan
perhatian yang tulus
dan bersifat
individual atau
pribadi yang
diberikan kepada para
pelanggan dengan
berupaya memahami
keinginan konsumen
(Zeithaml, dalam
Lubis, M. Saleh 2013
: 81).

1.Karyawan
memberikan
perhatian khusus
serta layanan yang
sama tanpa
membedakan status
sosial
2.Waktu pelayanan
sesuai dengan waktu
yang ditetapkan
3.Karyawan memiliki
kepribadian yang
baik
4. Karyawan
membina hubungan
baik dengan
konsumen
5. Karyawan mampu
memahami
kebutuhan
konsumennya

1.Tingkat
perhatian personal
2.Tingkat  waktu
pelayanan
3.Tingkat
kepribadian
4.Tingkat
membina
hubungan
5.Tingkat
memahami
kebutuhan
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81)

Ordinal

Daya
Tanggap
(X3)

Kemampuan untuk
membantu dan
memberikan
pelayanan yang cepat
(responsif) dan tepat
kepada para
pelanggan, dengan
menyampaikan
informasi yang jelas
(Zeithaml, dalam
Lubis, M. Saleh 2013
: 81)

1. Karyawan
memberikan
informasi yang
jelasdalam
melakukan pelayanan
2. Karyawan
memberikan
pelayanan dengan
cepat
3. Karyawan selalu
sedia memberikan
bantuan
4. Karyawan selalu
sigap dalam
memberikan layanan

1. Tingkat
informatif
2. Tingkat
kecepatan
3. Tingkat
kesediaan
4.Tingkat
kesiapan (sigap)
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81).

Kehandalan
(X4)

Kemampuan untuk
memberikan
pelayanan sesuai
dengan yang
dijanjikan dengan
segera, akurat dan
memuaskan
(Zeithaml, dalam
Lubis, M. Saleh 2013
: 81).

1.Karyawan hotel
memberikan
pelayanan yang
akurat (tidak pernah
melakukan kesalahan
transaksi.
2.Karyawan
memberikan bantuan
yang tulus
3. Konsistensi dengan
janji yang dijanjikan
4. Karyawan
menangani keluhan
sesuai dengan
harapan konsumen

1. Tingkat
keakuratan
2. Tingkat
ketulusan
3. Tingkat
konsistensi
4. Tingkat
kesesuaian
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81)

Ordinal
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Sumber : Lubis,  M. Saleh , 2013.

3.8 Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Suatu skala atau

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi

apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini, ketepatan alat ukur yang digunakan adalah skala

likert yang digunakan pada kuesioner. Karena skala likert adalah skala

yang paling banyak digunakan dan juga memiliki ketajaman lebih

dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Selain menggunakan kuesioner,

penelitian ini juga menggunakan survei litelatur dimana peneliti mencari

informasi dari penelitian terdahulu agar variabel-variabel yang digunakan

Jaminan
(X5)

Pengetahuan,
kesopansantunan,
dan kemampuan para
pegawai perusahaan
untuk menumbuhkan
rasa percaya para
pelanggan kepada
pelayanan
perusahaan.
(Zeithaml, dalam
Lubis, M. Saleh
2013 : 81).

1. Karyawan mampu
meyakinkan
konsumen dalam
memberikan layanan
2.Keamanan
3. Karyawan
memiliki sopan
santun yang baik
dalam memberikan
pelayanan
4.Pengetahuan atau
keahlian  karyawan
untuk memberikan
pelayanan dengan
sepenuh hati

1. Tingkat
kemampuan
2. Tingkat
keamanan
3. Tingkat
kesopanan
4. Tingkat
pengetahuan
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81)

Ordinal

Kepuasan
pelanggan
(Y)

Perasaan suka atau
tidak suka seseorang
terhadap  suatu
produk setelah
membandingkan
kinerja produk
tersebut dengan yang
diharapkan  (Kotler,
2003  dalam Lubis,
M. Saleh 2013 : 81)

1. Konsumen merasa
puas dengan kinerja
karyawan.
2. Menyenangkan
3. Kesan positif
4. Konsumen berniat
untuk menggunakan
kembali jasa dari
Kurnia Perdana Hotel

1.Tingkat rasa
puas
2.Tingkat
perasaan
3. Tingkat kesan
4. Tingkat loyal
(Lubis, M. Saleh
2013 : 81)

Ordinal

Tabel 3.1  Definisi Operasional (Lanjutan)
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menjadi lebih tepat. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan

menggunakan analisis faktor dengan menggunakan bantuan program SPSS

20. Analisis ini digunakan dengan menggunakan cara mengkorelasikan

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan

dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan

dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan

dukungan dalam mengungkap nilai yang ingin diungkap.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner

dalam sebuah penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila

kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang tengah diukur oleh

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan kepada 30 responden, kemudian

diolah dengan menggunakan analisis faktor pada SPSS 20. Data

dinyatakan valid jika skor loadingnya di atas 0.5.

3.8.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2008:45).

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha

Cronbach sebagai berikut:
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Keterangan:

α = koefisian reliabilitas Alpha Cronbach

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji

∑S2
i = Jumlah varians skor item

SX2 = Varians skor-skor test (seluruh item K)

Uji Reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan

SPSS 20. Pengujian dilakukan dalam tahapan yaitu dengan

membandingkan nilai pada Cronbach’s Alpha dengan nilai pada

Cronbach’s Alpha if item deleted. Jika Alpha rendah, kemungkinan satu

atau beberapa item tidak reliabel dan harus dilakukan test kelanjutan guna

melihat item-item tertentu yang tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dengan

nilai Cronbach’s Alpha > 0.7 = Reliabel.

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya tidak

dikuantifikasi  atau tidak dihitung dan tidak menggunakan analisis

matematis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif  agar lebih

memahami pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada

Kurnia Perdana Hotel.

3.9.2 Analisis Kuantitatif
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Analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung

menggunakan analisis sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan uji

regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk

memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam persamaan berikut :

Y = + 1 1 + 2 2+ 3 3+ 4 4 + 5 5 + e

Keterangan :

Y = Kepuasan Konsumen

= Konstanta

b1 - b5 = Koefisien regresi variabel bebas ke-1sampai ke-5X1 = Bukti fisikX2 = EmpatiX3 = Daya tanggapX4 = KehandalanX5 = Jaminan

e =  Standar Eror

Sumber : Sugiyono (2013 : 277)

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Pengujian Hipotesis secara keseluruhan (Uji F)

Uji ini digunakan  untuk mengetahui apakah variabel independen  yaitu

bukti fisik (X1), empati (X2), daya tanggap (X3), kehandalan (X4), jaminan

(X5) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen yaitu kepuasan konsumen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau
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α = 5%. Hasil pengujian uji F dapat ditemui pada tabel ANNOVA (analysis

of variance) dari output SPSS untuk menjawab hipotesis statistik yaitu:

Ho = variabel X tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap

variabel Y.

Ha  = variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel

Y

Dengan kriteria :

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai signifikan (P Value) < 0,05.

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikan (P Value) > 0,05.

3.10.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel

independen yaitu bukti fisik (X1), empati (X2), daya tanggap (X3),

kehandalan (X4), jaminan (X5) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan konsumen (Y) pada tingkat

kepercayaan 95% atau α = 5%. Dengan hipotesis:

a. Bila nilai signifikan (P Value) < 0,05 maka (Ho) ditolak dan menerima

alternatif (Ha) yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan

variabel terikat.

b. Bila nilai signifikan (P Value) > 0,05 maka (Ho) diterima dan menolak

alternatif (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan

variabel terikat.

3.10.3 . Koefisien Determinasi (R²)
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Semakin tinggi R², semakin penting suatu variabel karena dalam

penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, maka akan digunakan

koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel

bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi

terkoreksi atau model regresi, maka model didapatkan akan semakin

baik.


