
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif  menurut Sanusi (2014:12) adalah desain 

penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis 

tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. 

 

 3.2 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan layanan internet flash 

dan pernah mengajukan keluhan di Grapari Mitra Natar, yang beralamat di Jalan 

Raya Natar Desa Merak Batin Bandar Lampung. 

 

 

3.3  Jenis Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah : 

1. Data Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dihitung, yang 

diperoleh dari perhitungan kuesioner yang akan dilakukan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 
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2. Data Kualitatif, yaitu data yang bukan dalam bentuk angka, yang diperoleh dari 

hasil wawancara pelanggan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Data Sekunder : hasil survei dan analisis yang dilakukan beberapa lembaga yang 

terkait, yang didapatkan dari berbagai artikel di website berkenaan dengan topik 

penelitian.  

 

Data Primer : hasil survei Peneliti yang didapatkan dari penyebaran kuesioner 

terhadap sampel dari populasi random dari seluruh kalangan responden yang 

diajukan.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang Peneliti tempuh dalam memperoleh data yang 

relevan untuk pemecahan dan penganalisan permasalahan-permasalahan. Data-

data tersebut dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu : 

1. Penelitian Pustaka ( Library Research) 

Yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai literatur dan  

bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 

2.  Penelitian Lapangan ( Field Research) 

 Wawancara 

Penelitian yang dilakukan melalui literature serta wawancara langsung 

dengan pelanggan internet flash  serta melihat dan merasakan kondisi 

sarana dan prasarana di Grapari Mitra Natar. 
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 Kuesioner 

Pengumpulan data dengan cara memberikan data isian kepada responden 

secara langsung. 

 

3.5    Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen  

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Penanganan Keluhan (X), maka 

variabel-variabel yang diteliti adalah : 

a. Variabel Independen (X) :  

X1 = mendamaikan (atonement) 

X2  = fasilitasi (facilitation) 

X3  = ketepatan (promptness) 

X4  = permintaan maaf (apology) 

X5  = penjelasan (explanation) 

X6  = perhatian (attentiveness) 

X7  = upaya (effort) 

 

2. Variabel Dependen  

 Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi dan merupakan akibat dari variabel 

independen atau variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah Loyalitas 

Pelanggan (Y). 
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3.5.2 Definisi Operasional 

Tabel 3.1  Operasional Variabel X dan Y 

Variabel Sub -variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

Ukuran Skala 

Penguk-

uran 

Penanganan 

Keluhan 

( X ) 

Mendamaikan 

(X1) 

Mendamaikan 

mengacu pada 

“manfaat atau hasil 

bahwa pelanggan 

menerima 

tanggapan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan dalam 

menanggapi 

keluhan” (Davidow, 

2003:232) 

 

1. Merasa  sama atau 

lebih baik.  

2. Respon yang 

diberikan 

perusahaan. 

3. Hasil yang 

diberikan 

perusahaan. 

1. Kenyamanan. 

2. Tanggapan. 

3. Keberhasilan.  

Likert  

Fasilitasi (X2) Fasilitasi mengacu 

pada  

'' kebijakan, prosedur,  

dan alat-alat dari 

sebuah perusahaan 

jasa yang telah 

ditempatkan  untuk 

mendukung keluhan 

pelanggan ''(Davidow, 

2000:475). 

 

1. Memberikan 

layanan yang 

mudah untuk 

dihubungi.  

2.  Menyediakan 

jaringan media 

sosial dalam 

menangani keluhan. 

3.  Cara penyampaian 

keluhan pelanggan. 

1. Layanan. 

2. Kemudahan. 

3. Menangani. 

 Likert 

Ketepatan 

(X3) 

Ketepatan yang 

dilakukan dalam 

menanggapi keluhan 

pelanggan (Johnston, 

2001:60). 

 

1. Ketepatan waktu 

yang diberikan 

perusahaan cepat 

dalam menangani 

keluhan. 

2. Proses penanganan 

keluhan yang 

dilakukan 

perusahaan. 

3. Ketepatan waktu 

dalam menangani 

keluhan. 

 

 

 

 

1. Ketepatan. 

2. Proses 

penanganan. 

3. Ketepatan 

waktu. 

 Likert 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (lanjutan) 

Variabel 
Sub -

variabel 
Definisi Operasional Indikator Ukuran 

Skala 

Penguku

ran 

Penanganan 

Keluhan 

( X ) 

Permintaan 

maaf (X4) 

Permintaan maaf 

mengacu pada ''hadiah 

berharga yang 

mendistribusikan  

kembali harga diri (sosial 

sumber daya) dalam 

hubungan pertukaran'' 

(Davidow, 2000:473). 

 

1. Perusahaan dengan 

rendah hati meminta 

maaf kepada 

pelanggan.   

2. Perusahaan 

memperlakukan 

pelanggan dengan 

sopan dalam 

memberikan 

permintaan maaf. 

3. Pelanggan 

 menerima segala 

bentuk permintaan 

maaf.   

 

1. Kerelaan 

meminta 

maaf 

2. Perlakuan. 

3. Respon 

pelanggan. 

Likert 

Penjelasan 

(X5) 

Penjelasan mengacu 

pada fakta bahwa 

perusahaan-perusahaan 

yang menyadari 

masalah bersedia untuk 

menjelaskan masalah 

kepada pelanggan dan 

melakukan yang 

terbaik untuk 

memulihkannya  
(Andreassen, 

2000:156). 

 

1. Perusahaan 

memberikan 

penjelasan kepada 

pelanggan. 

2. Penjelasan yang 

efektif yang 

diberikan perusahaan 

dapat menurunkan 

permasalahan 

keluhan pelanggan. 

3. Penjelasan mengenai 

permasalahan yang 

diberikan perusahaan 

meyakinkan. 

 

1. Penjelasan. 

2. Penjelasan 

yang efektif. 

3. Penjelasan 

mengenai 

permasalahan

.  

 Likert 

 Perhatian 

(X6) 

Perhatian mengacu 

pada komunikasi 

interpersonal dan 

interaksi antara 

perwakilan perusahaan  

dan pelanggan 

(Davidow, 2003:225). 

 

1. Karyawan 

perusahaan 

memperlakukan 

pelanggan dengan 

hormat. 

2. Karyawan pelanggan 

memperhatikan 

keprihatinan 

pelanggan. 

3. Karyawan 

perusahaan 

memberikan 

realisasi, sikap dan 

perilaku dalam 

menanggapi keluhan. 

1. Perlakuan. 

2. Perhatian. 

3. Realisasi. 

 Likert 
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Variabel 
Sub -

variabel 
Definisi Operasional Indikator Ukuran 

Skala 

Penguku 

ran 

 Upaya 

(X7) 

Upaya mengacu pada 

kekuatan, energi, atau 

kegiatan dimana 

pekerjaan dilakukan 

 (Brown dan 

Peterson, 1994:70) 

1. Karyawan 

perusahaan 

memberikan 

penyelesaian. 

2. Karyawan 

perusahaan 

memberikan upaya. 

3. Karyawan 

perusahaan bersifat 

ramah dalam 

menyelesaikan 

keluhan pelanggan. 

 

1. Penyelesaian. 

2. Upaya. 

3. Perlakuan. 

Likert 

Loyalitas 

(Y) 

Loyalitas 

(Y) 

Loyalitas adalah 

pelanggan yang 

memiliki ciri-ciri 

antara lain melakukan 

pembelian secara 

berulang-ulang pada 

suatu perusahaan 

secara teratur 

(Griffin,2003) 

1. Menyatakan hal-hal 

yang positif. 

2. Melakukan 

pembelian ulang. 

3. Mempertimbangkan 

perusahaan sebagai 

pilihan utama. 

4. Merekomendasikan 

kepada orang lain.  

1. Pernyataan. 

2. Pembelian. 

3.Pertimbangan. 

4.Rekomendasi. 

Likert 

Sumber: Karatepe, 2006 dan Griffin, 2003 

 

3.6    Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu 

yang dapat digunakan untuk menggunakan kesimpulan. (Sanusi, 2014: 95). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan internet flash 2014 di Grapari 

Mitra Natar yang jumlahnya diketahui dan pernah mengajukan keluhan. 

  

3.6.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 2014: 

87). Pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling karena 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (lanjutan) 
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peneliti tidak mendapatkan data secara rinci identitas responden yang diperlukan 

dalam pembuatan kerangka sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu 

cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Sanusi, 2014: 95). 

Pelaksanaan pengambilan sampel secara purposive ini antara lain sebagai berikut : 

Mula-mula peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi, misalnya 

dengan mengadakan studi pendahuluan dengan mempelajari berbagai hal yang 

berhubungan dengan populasi, kemudian peneliti menetapkan berdasarkan 

pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian, 

sehingga teknik pengambilan sampel secara purposive.  

 

Bila jumlah populasi cukup besar, maka penentuan jumlah sampel menggunakan 

rumusan penentu ukuran sampel yang dinyatakan oleh Slovin (Umar, 2002:141) 

dengan batas kesalahan 10%. Rumus menghitung ukuran sampel adalah sebagai 

berikut : 

n =     N       

      (1+N(e)
2 

 

Keterangan : 

n = besarnya sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian 

Berdasarkan rumus diatas, maka besarnya sampel adalah  

n =     N         =     19.718           =   19.718     = 99,49 = 100 responden  

     (1+N(e)
2        

1+19.718(0,1)
2           

198,18 

 



41 

 

 
 

Pada perhitungan ini di ambil jumlah populasi sebesar 19.718 pelanggan dari 

perhitungan semua jumlah pelanggan yang diketahui pada tahun 2014 dan 

tercantum pada tabel 1.2 jumlah pelanggan di PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra 

Natar. Pada perhitungan di atas dihasilkan jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 99,49  yang kemudian akan di teliti menjadi 100 responden diambil dengan 

kriteria: 

1. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang pernah mengajukan 

keluhan.  

2. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang menggunakan layanan 

internet flash di Grapari Mitra Natar. 

3.7    Pengukuran Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok organisasi sehingga untuk 

mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini yang mana 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan penulis menggunakan 

skala likert ( Likert’s Scale). 

 

Dalam pengukuran jawaban kuesioner pengaruh penanganan keluhan terhadap 

loyalitas pelanggan diukur dengan menggunakan skala likert, dengan tingkatan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Sugiyono (2008:94) 
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Berdasarkan kuesioner yang harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan pengujian 

atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas karena 

validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang 

disebarkan mendapatkan data penelitian valid dan reliabel, maka untuk itu peneliti 

akan melakukan kedua uji ini terhadap instrumen kuesioner.  

 

3.8   Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validalitas 

Uji validitas merupakan uji untuk mengetahui keakuratan data alat ukur kuesioner 

yang digunakan dan untuk mengetahui seberapa cermat kuesioner melakukan 

fungsi ukurnya. Uji validitas kuesioner dapat dilakukan dengan menggunakan 

validitas instrumen. Menurut Sanusi (2014:36), validitas instrumen penelitian 

dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu 

1. Validitas konstruk, yaitu validitas yang mengacu pada konsistensi dari semua 

komponen kerangka konsep. 

2. Validitas isi, yaitu suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana alat 

pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek 

kerangka konsep. 

3. Validitas eksternal, yaitu validitas yang diperoleh dengan mengorelasikan alat 

pengukur baru dengan alat pengukur yang sudah valid. 

4. Validitas rupa, yaitu menunjukkan dari segi rupanya bahwa alat pengukur 

tampaknya dapat mengukur apa yang hendak diukur. 
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Pada penelitian uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 20.0. Dengan 

mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil 

penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau 

kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi > 0,05 dan  Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0.5 dinyatakan 

valid dan sampel bisa di analisis lebih lanjut (Santoso, 2002:101). 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

dapat digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

dan ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s 

Alpa dengan bantuan SPSS versi 20,00. Pengujian reliabilitas dilakukan dalam 

tahapan yaitu dengan membandingkan nilai pada Croanbach’s Alpa maka 

pernyataan tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya 

sehingga tidak ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpa if items 

deleted yang lebih besar dari Croanbach’s Alpa . Sebuah instrumen memiliki 

reliabilitas tinggi jika nilai Cronbach’s  Coefficient Alpha >0,6 dan  Cronbach’s 

Alpha If Item Deleted < Cronbach’s  Coefficient Alpha (Ghozali, 2003:133). 

  

 3.9    Metode Analisis Data 

3.9.1 Analisis Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat 

dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan 

teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan 
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gambaran secara deskriptif tentang tanggapan yang diberikan responden pada 

kuesioner atau pertanyaan yang diberikan dan dihubungkan dengan teori 

pemasaran yang berkaitan dengan penanganan keluhan terhadap loyalitas 

pelanggan internet flash.   

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis regresi berganda yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pada variabel yang lain.Terdapat 

satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Formula untuk 

regresi berganda adalah sebagai berikut (Ghozali,2003:16)  

Y = a+b1X1+ b2 X2+ b3 X3 + b4 X4+ b5 X5+ b6 X6+ b7 X7+ e 

Dimana : 

Y  = Loyalitas Pelanggan 

A = Konstanta 

b1– b7 = Koefisien regresi yang hendak ditafsirkan 

X1  = Variabel mendamaikan 

X2  = Variabel fasilitasi 

X3  = Variabel ketepatan 

X4  = Variabel permintaan maaf 

X5  = Variabel penjelasan 

X6  = Variabel perhatian 

X7  = Variabel upaya 

e  = error 
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3.9.3 Penguji Hipotesis  

a. Uji Variabel Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji-F pada dasarya menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4= b5= b6= b7= 0 

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari penanganan keluhan (X) pada loyalitas pelanggan (Y). 

Ha : b1≠ b2≠ b3≠ b4≠ b5≠ b6≠ b7= 0 

Artinya secara bersama–sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari variabel penanganan keluhan (X) pada loyalitas pelanggan (Y).  

Kriteria pengambilan keputusan : 

Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5 % 

Ha, ditolak jika F hitung > F tabel pada α = 5 % 

 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan variabel terikat. 

 

 

 


