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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah adalah karyawan yang bekerja di BCA 

Cabang Yogyakarta yang berjumlah 120 orang. Teknik pengambilan data 

menggunakan metode purposive judgement sampling. Teknik ini adalah 

teknik pengambilan sampel  menggunakan   kriteria tertentu. Adapun 

kriterianya adalah sebagai berikut:  

1. Terlibat dalam evaluasi tolak ukur kualitas layanan (BSQ) 

2. Bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner 

Berdasarkan pada kriteria tersebut maka jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah 90 responden. Pada penelitian ini penilaian BSQ 

menggunakan per responden (Karyawan) untuk khusus cabang Yogya jadi 

menggunakan data primer melalui kuesioner. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dapat pada penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari responden (karyawan), yang secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Data 

primer yang hendak diperoleh adalah data mengenai motivas, 
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kepemimpinan. Untuk data sekunder yaitu kualitas layanan atau 

BSQ menggunakan data sekunder. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan 

teknik kuesioner dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai variabel penelitian. Dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti kemudian mendapatkan dan 

mengumpulkan sejumlah tanggapan yang telah diberikan oleh subjek 

(responden). Sedangkan data sekunder BSQ didapat dari file internal 

perusahaan. 

 

3.2.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang dipakai oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan 

dan mengumpulkan tanggapan dari responden adalah kuesioner. 

Kuesioner disebarkan atau dibagikan secara langsung oleh peneliti 

kepada responden. Kuesioner penelitian berisi pernyataan tertutup 

yang tersusun secara sistematis. Yang dimaksud dengan pernyataan 

tertutup adalah pembatasan alternatif jawaban yang disediakan oleh 

kuesioner. Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan 

metode dokumentasi. 
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3.3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1.  Uji Validitas 

Pengujian alat pengumpulan data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: Pengujian validitas menunjukkan sejauh 

mana alat pengukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang ingin diukur (Singarimbun, 1989:137). Uji Validitas 

dilakukan dengan metode lain yaitu pengujian multivariat 

berdasarkan product moment. Data dikatakan valid jika r 

hitung  > r tabel. 

 

3.3.4.2.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran konsistensi atas instrumen tersebut bila 

dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan pengukuran yang sama. 

Pengujian atas reliabilitas data dilakukan dengan 

menggunakan cronbach’s alpha dari masing-masing 

instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dikatakan andal 

(reliable) apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,60 

(Nunnaly, 1978 dalam Ghozali, 2016). 
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3.4.Teknik Analisis Data   

3.4.1.  Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear 

berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

Normalitas dilakukan dengan melakukan pengujian Kolmogorof-

Smirnov.  Jika nilai Asymp. Sig. > 0,05 maka data pada penelitian 

normal. Sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. < 0,05 maka data tidak 

normal. (Ghozali, 2006). 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menunjukkan adanya 

Multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2006). 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t – 1 (sebelumnya). 

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang 

menggunakan data time series. Konsekuensi dari adanya korelasi 

dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat 

menggambarkan varians populasinya. Model regresi yang dihasilkan 

tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada 

nilai variabel independen tertentu. Penyimpangan autokorelasi dalam 

penelitian ini diuji dengan Uji Durbin – Watson (Uji DW). (Algifari, 

1997). Pada penelitian ini, pengujian ini tidak dilakukan karena data 

bukan time-series. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari Residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. 

Dengan ketentuan :  
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a. Jika nilai signiifikansi variabel independen < 0,05 maka terjadi 

Heteroskedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

3.4.2. Analisis Regresi 

 Teknik analisis data yang digunakan pada  penelitian ini adalah 

regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y) dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + b1M + b2L + e 

Dimana: 

Y = BSQ/Kualitas Layanan 

a = konstanta 

b1-b2 = koefisien regresi 

M = Motivasi Kerja 

L = Kepemimpinan 

e = error 

Kriteria penerimaan hipotesis:  

a. Jika  nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis diterima. 

b. Jika  nilai t-hitung <  t-tabel maka hipotesis ditolak. 

 

 

 


