
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kausalitas, yang mana digunakan

untuk mengetahui bagaimana variabel X (Tangible, Reliability, Responsiveness,

Assurance, Emphaty ) berpengaruh terhadap variabel Y (Kepuasan Konsumen).

Data yang akan dianalisis didapat dari penyebaran kuisioner kepada responden

yang pernah menggunakan jasa layanan pegiriman suarat dan paket Kantorpos di

Bandarlampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah data primer. Data primer adalah

data yang langsung diperoleh dari sumbernya langsung (tanpa perantara) dalam

penelitian ini data primer berupa kuisioner. Selain itu, peneliti juga akan

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari penelitian sebelumnya,

internet, literatur serta data dari perusahaan yang bersangkutan.

3.3 Populasi

Populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau

orang yang memilki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta seperti

yang dijelaskan Ferdinand (2006). Populasi yang digunakan ialah semua
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pelanggan yang menggunakan layanan pengiriman surat dan paket pada

Kantorpos di Bandarlampung dan bersifat heterogen tidak terbatas pada usia,

jenis kelamin, ataupun pekerjaan.

3.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data yang sifatnya hanya

sebagian, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian, hanya sebagian dari

populasi saja. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling

dengan metode purposive sampling atau artinya responden (subjek) yang dipilih

secara sengaja dengan karakteristik tertentu yang diyakini reprensentatif terhadap

populasi penelitian. Karakteristik sampel yang digunakan ialah:

1. Pelanggan yang menggunakan layanan pengiriman Kantorpos minimal 1x.

2. Berdomosili di Bandarlampung.

3. Pelanggan yang sudah berusia minimal 17 tahun.

Penentuan jumlah sampel yang diambil mengacu pada teknik Slovin dalam Umar

(2003) dengan rumus sebagai berikut:

n = N

N (d)2+1

n = 324.869

324.869 (0,1)2 + 1

n = 324.869 = 99,9

3249,69
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Keterangan:

N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

d : Batas toleransi yang digunakan yaitu 10%

Jadi jumlah n sebesar 99,9 namun untuk mencegah terjadinya kesalahan, maka

peneliti membulatkan menjadi 100 responden.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulannya Sugiyono (2007). Adapun kedua variabelnya :

1) Variabel dependen

Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh

seorang peneliti Ferdinand (2006). Variabel dependent atau variabel terikat dalam

penelitian ini ialah kepuasan konsumen ( Y ).

2) Variabel Independen

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang

pengaruhnya negatif, Ferdinand (2006). Variabel independen dalam penelitian ini

adalah :
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- Tangible (X1)

- Reliability (X2)

- Responsiveness (X3)

- Assurance (X4)

- Emphaty (X5)

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini, meliputi :

Table 3.1 Operasionalisasi Variabel X dan Y

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Kualitas
Layanan
(X)

Tangible
(Berwujud),

(X1)

Merupakan penampilan
fasilitas fisik layanan,
peralatan/perlengkapan,
sumber daya manusia,
dan komunikasi.
(Tjiptono: 2008)

 Peralatan yang
modern.

 Kenyamanan
ruang tunggu.

 Karyawan
berpenampilan
rapi.

Ordinal

Reliability
(Keandalan)

(X2)

Mecangkup dua aspek
utama, yaitu
konsistensi kinerja
(Performance) dan sifat
terpercaya
(dependability).
(Tjiptono: 2008)

 Layanan
diberikan yang
sesuai dengan
janji yang ada.

 Karyawan
Kantor Pos
memiliki
pengetahuan
yang baik
mengenai
produk.

 Ketepatan
waktu sampai
surat dan paket.

Ordinal

Responsiveness
(Respons),

(X3)

Berkenaan dengan
kesedian dan
kemempuan penyedia
layanan untuk
membantu para
pelanggan dan
merespons permintaan
dengan segera.
(Tjiptono: 2008)

 Tanggapnya
karyawan dalam
melayani
pelanggan.

 Memiliki layanan
online pelanggan
yang mudah
diakses.
.

Ordinal
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Table 3.1 Operasionalisasi Variabel X dan Y (Lanjutan)

Variabel Sub Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Responsiveness
(Respons)

(X3)

 Cepat melayani
keluhan dalam
hal pengiriman

Kualitas
Layanan
(X)

Assurance
(Jaminan)

(X4)

Berkenaan dengan
pengetahuan,
kesopanan karyawan
serta kemampuan
mereka dalam
menumbuhkan rasa
percaya (trust) dan
keyakinan
pelanggan
(confidence).
(Tjiptono: 2008)

 Surat atau paket
yang dikirimkan
melalui Kantorpos
aman serta
terjamin sampai
tujuan

 Karyawan
Kantorpos
memiliki sikap
sopan santun
kepada pelanggan.

Ordinal

Emphaty
(Empati),

(X5)

Perusahaan
memahami masalah
para pelanggannya
dan bertindak demi
pelanggan, serta
memberikan
perhatian personal
kepada pelanggan
dan memiliki jam
operasional yang
nyaman. (Tjiptono:
2008)

 Karyawan
Kantorpos
memberikan
informasi yang
jelas kepada
pelanggan
terhadap masalah
pengiriman surat
dan paket sehingga
mudah dipahami
pelanggan

 Karyawan
Kantorpos
mengerti dan
memahami apa
yang diinginkan
konsumen.

Ordinal

Kepuasan
Pelanggan

(Y)

Kepuasan atau
ketidakpuasan
pelanggan adalah
respon pelanggan
terhadap evaluasi
ketidaksesuaian
(disconfirmation)
yang dirasakan
antara harapan
sebelumnya dan
kinerja aktual
produk yang
dirasakan setelah
pemakaiannya.
(Lupiyoadi: 2004)

 Pelanggan merasa
puas atas layanan
pengiriman.

 Pelanggan merasa
puas atas layanan
dari karyawan

 Pelanggan merasa
puas atas sarana
dan prasarana.

 Pelanggan merasa
puas dengan
keseluruhan
layanan pengiriman
Kantorpos.

Ordinal
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Table 3.1 Operasionalisasi Variabel X dan Y (Lanjutan)

Variabel Sub Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Kepuasan
Pelanggan
(Y)

 Pelanggan berminat
untuk kembali
menggunakan jasa
Kantorpos.

 Pelanggan
merekomendasikan
kepada pelanggan
lain untuk
menggunakan jasa
Kantorpos.

3.4 Validitas dan Reliabilitas

3.4.1 Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, ketepatan

alat ukur yang digunakan adalah skala likert yang digunakan pada kuisioner.

Tabel 3.2
Skala Likert Pada Pertanyan Tertutup

Pilihan Jawaban Skor

Sangat Tidak Setuju 1

Tidak Setuju 2

Netral 3

Setuju 4

Sangat Setuju 5

Sumber: Malhotra, (2005)

Skala likert dipilih karena adalah skala yang paling banyak digunakan dan juga

memiliki ketajaman lebih dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Selain itu,

peneliti menggunakan survei literatur untuk melihat jurnal ataupun penelitian

terdahulu untuk mendapatkan informasi sehingga penggunaan informasi dan data

menjadi lebih tepat.
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Pada penelitian ini uji validitas dilakukan menggunakan analisis faktor dengan

menggunakan bantuan program SPSS 17. 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 significant dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu

memberikan dukungan dalam mengungkap nilai yang ingin diungkap. Pernyataan

dikatan valid apabila factor loading di atas 0.5 menurut Ferdinand, (2006). Uji

validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisoner dalam

sebuah penelitian. Suatu kuisoner dapat dikatakan valid apabila kuisioner tersebut

dapat mengungkapkan sesuatu yang tengah diukur oleh kuisioner tersebut

3.4.2 Reliabilitas

Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, Ghozali

(2006). Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha

Cronbach sebagai berikut:

Keterangan:

ὰ = koefisian reliabilitas Alpha Cronbach

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji

∑S2
i = Jumlah varians skor item

SX2 = Varians skor-skor test (seluruh item K)
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Uji Reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS

17. 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 > 0.5 =Reliable, Ghozali (2006).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara diskriptif

tentang tanggapan yang diberikan responden pada kuisioner atau daftar

pertanyaan yang diberikan yaitu berupa jenis kelamin, umur, dan pekerjaan.

Rumus Interval :

Jumlah skor tertinggi - Jumlah skor terendah
Jumlah Spesifikasi

= ( 5 x 100 ) – ( 1 x 100 )
5

= 500 – 100
5

= 80
Sumber: Umar (2008)

Hasil perhitungan interval kelas sebesar 80, maka dapat dibuat rentang skor dari

jawaban 100 reponden seperti pada Tabel 3.3 sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Rentang Skor

No Rentang Skor Keterangan
1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Netral
4. Baik
5. Sangat Baik

3.5.2 Analisis Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Adapun

model analisis yang dimaksud adalah (Sugiyono, 2005).

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

Keterangan:

Y = Kepuasan Pelanggan

a = Konstanta

X1 = Tangibles

X2 = Reliability

X3 = Responsiveness

X4 = Assurance

X5 = Emphaty

e = standart error
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3.6 Pengujian Hipotesis

Suatu perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai

uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya,

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana Ho

diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketetapan yang harus

dilakukan, yaitu:

1.Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat.

Ho: b1 = b2 = b3 = 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel   Kualitas layanan (X) terhadap variabel Kepuasan Konsumen

(Y)

Ha: b1, b2, b3 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel Kualitas Layanan (X) terhadap variabel Kepuasan Konsumen

(Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika t hitung < t table, pada ὰ= 5%

Ha ditolak jika t hitung > t table, pada ὰ= 5%
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2.Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji- F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat.

H0: b1 = b2 = b3 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan dari variabel Kualitas pelayanan (X) terhadap variabel

Kepuasan konsumen (Y).

Ha: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan dari variabel Kualitas pelayanan (X) terhadap variabel

Kepuasan konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika F hitung < F tabel  pada ὰ= 5%

Ha ditolak jika F hitung > F tabel pada ὰ= 5%

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat.


