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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Bengkel ASSA BARU DIESEL merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa perbaikan injection pump dan nozzle. Bengkel ini berlokasi di 

Jalan Industri II/85 B, Semarang. Usaha ini didirikan pada tanggal 15 Januari 

2001, dengan bentuk perusahaan perorangan. Pada awal mula berdiri, bengkel 

ASSA BARU DIESEL berlokasi di Jalan Industri XVI/330, Semarang. Pada 

tahun 2004, lokasi usaha dipindahkan di Jalan Industri II/85B dengan tujuan 

untuk memajukan kegiatan usahanya.  

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Bengkel ASSA BARU 

DIESEL. Penelitian terhadap keseluruhan populasi menimbulkan kendala bagi 

peneliti, baik dalam hal waktu, biaya, dan tenaga, sehingga peneliti hanya 

menggunakan sebagian dari populasi, yang disebut sampel. Mengingat jumlah 

dan keragaman tipe injection pump yang menjadi pelanggan Bengkel ASSA 

BARU DIESEL, maka jumlah sampel dengan quota sampling sejumlah 100 

responden dengan mengabaikan keragaman tersebut. Teknik pemilihan 

responden sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai 

tujuan penelitian (Sugiyono, 2008). Pertimbangan yang digunakan yaitu 

responden yang dijadikan sampel penelitian adalah pelanggan yang minimal 
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sudah dua kali melakukan servis injection pump di Bengkel ASSA BARU 

DIESEL. Tabel 7 di berikut ini menyajikan secara ringkas proses pemilihan 

sampel penelitian. 

Tabel 7 

Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden 127 

Jumlah responden yang tidak mau berpartisipasi dalam pengisian 

kuesioner 

(24) 

Jumlah responden yang berpartisipasi tetapi pengisian kuesioner 

tidak lengkap 

(3) 

Jumlah responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner  100 
Sumber : data primer, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, peneliti membagikan 127 kuesioner kepada 

responden. Dari jumlah tersebut, kuesioner yang tidak kembali sejumlah 24 

kuesioner, dan yang tidak lengkap ada 3 kuesioner, sehingga diperoleh jumlah 

kuesioner yang kembali dan terisi lengkap sejumlah 100. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian dan respon dari 

responden cukup baik yaitu 78,74 %. Rincian nama sampel penelitian disajikan 

dalam Lampiran 2. 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer berasal dari sumber asli dan tidak melalui perantara, yaitu melalui 

pengisian kuesioner dari para responden yang dijadikan sampel penelitian.  
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

survey. Teknik survey merupakan cara pengumpulan data primer yang 

diperoleh langsung dari sumber asli. Teknik survey yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden (Sugiyono, 2008). Kuesioner tersebut akan 

ditujukan kepada responden yang benar-benar mengetahui dan memahami 

mengenai kondisi nyata dan terkini dari elemen kualitas jasa Bengkel ASSA 

BARU DIESEL. 

3. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk 

item-item pertanyaan terbuka dan pernyataan tertutup ditujukan langsung 

kepada responden penelitian. Pernyataan tertutup berupa item-item 

pernyataan yang berkaitan dengan sikap responden sehubungan dengan hal 

yang diteliti yaitu persepsi kualitas jasa, kepuasan pelanggan, dan loyalitas 

pelanggan, yang mana diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5 

(Sugiyono, 2008). Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang 

memberikan penjelasan lebih detail mengenai persepsi kualitas jasa, kepuasan 

pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Instrumen kuesioner dengan model 

pertanyaan tertutup perlu diuji kualitasnya dengan melakukan uji validitas 

dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan sampel sejumlah 39 responden. 
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a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor 

butir pertanyaan dengan total skor varibel. Jika korelasi antara masing-

masing skor butir pertanyaan terhadap total skor butir pertanyaan 

menunjukkan hasil yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing butir pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2001). 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel utama yaitu kualitas jasa, 

kepuasan pelanggan, dan loyalitas. Berikut ini adalah uji validitas untuk 

masing-masing variabel tersebut. 

i. Kualitas Jasa 

Pada bab sebelumnya telah dikatakan bahwa kualitas jasa 

dinyatakan dalam tiga ukuran yaitu perceived service, expected 

service, dan performance.  
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a). Perceived Service 

Tabel 8 

Uji Validitas dengan Pearson Correlations Perceived Service 

No. Variabel 
Koefisien  

Korelasi 
p-value Keputusan 

1. Reliability    

 R1 0,827 (**) 0,000 Valid 

 R2 0,844 (**) 0,000 Valid 

 R3 0,728 (**) 0,000 Valid 

2. Responsiveness    

 RE1 0,730 (**) 0,000 Valid 

 RE2 0,812 (**) 0,000 Valid 

 RE3 0,815 (**) 0,000 Valid 

 RE4 0,734 (**) 0,000 Valid 

3. Assurance    

 A1 0,934 (**) 0,000 Valid 

 A2 0,930 (**) 0,000 Valid 

4. Empathy  0,000 Valid 

 E1 0,789 (**) 0,000 Valid 

 E2 0,917 (**) 0,000 Valid  

 E3 0,836 (**) 0,000 Valid 

5. Tangible    

 T1 0,739 (**) 0,000 Valid 

 T2 0,728 (**) 0,000 Valid 

 T3 0,824 (**) 0,000 Valid 

 T4 0,827 (**) 0,000 Valid 

 T5 0,749 (**) 0,000 Valid 

 T6 0,722 (**) 0,000 Valid 
  Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, nampak jelas bahwa masing-masing 

item pertanyaan untuk realiability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible pada variabel perceived service memiliki nilai 

sig < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner untuk variabel 

perceived service adalah valid.  
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b). Expected Service 

Tabel 9 

Uji Validitas dengan Pearson Correlations Expected Service 

No. Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keputusan 

1. Reliability    

 R1 0,861 (**) 0,000 Valid 

 R2 0,902 (**) 0,000 Valid 

 R3 0,804 (**) 0,000 Valid 

2. Responsiveness    

 RE1 0,732 (**) 0,000 Valid 

 RE2 0,739 (**) 0,000 Valid 

 RE3 0,797 (**) 0,000 Valid 

 RE4 0,627 (**) 0,000 Valid 

3. Assurance    

 A1 0,864 (**) 0,000 Valid 

 A2 0,875 (**) 0,000 Valid 

4. Empathy  0,000 Valid 

 E1 0,889 (**) 0,000 Valid 

 E2 0,853 (**) 0,000 Valid  

 E3 0,753 (**) 0,000 Valid 

5. Tangible    

 T1 0,779 (**) 0,000 Valid 

 T2 0,740 (**) 0,000 Valid 

 T3 0,858 (**) 0,000 Valid 

 T4 0,827 (**) 0,000 Valid 

 T5 0,558 (**) 0,000 Valid 

 T6 0,681 (**) 0,000 Valid 
  Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Menurut hasil yang tersaji pada Tabel 9 di atas, dapat diketahui 

bahwa masing-masing item pertanyaan untuk realiability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible pada variabel 

expected service memiliki nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa kuesioner untuk variabel expected service adalah valid.  
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c). Performance Service 

Tabel 10 

Uji Validitas dengan Pearson Correlations Performance Service 

No. Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keputusan 

1. Reliability    

 R1 0,820 (**) 0,000 Valid 

 R2 0,782 (**) 0,000 Valid 

 R3 0,713 (**) 0,000 Valid 

2. Responsiveness    

 RE1 0,645 (**) 0,000 Valid 

 RE2 0,710 (**) 0,000 Valid 

 RE3 0,641 (**) 0,000 Valid 

 RE4 0,740 (**) 0,000 Valid 

3. Assurance    

 A1 0,937 (**) 0,000 Valid 

 A2 0,902 (**) 0,000 Valid 

4. Empathy  0,000 Valid 

 E1 0,868 (**) 0,000 Valid 

 E2 0,893 (**) 0,000 Valid  

 E3 0,843 (**) 0,000 Valid 

5. Tangible    

 T1 0,757 (**) 0,000 Valid 

 T2 0,622 (**) 0,000 Valid 

 T3 0,842 (**) 0,000 Valid 

 T4 0,862 (**) 0,000 Valid 

 T5 0,686 (**) 0,000 Valid 

 T6 0,677 (**) 0,000 Valid 
 Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Melihat hasil tertera di Tabel 10 di atas, masing-masing item 

pertanyaan untuk realiability, responsiveness, assurance, empathy, 

dan tangible pada variabel performance service memiliki nilai sig < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner untuk variabel 

performance service adalah valid.  
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ii. Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Palanggan 

Variabel kepuasan pelanggan diukur dari pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan secara umum, sedangkan loyalitas dilihat dari WOM, 

rekomendasi, repurchase, dan pertimbangan terhadap harga. Tabel 11 

di bawah ini menyajikan hasil uji validitas untuk variabel kepuasan 

pelanggan dan loyalitas. 

Tabel 11 

Uji Validitas dengan Pearson Correlations  

Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas 

No. Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keputusan 

1. Kepuasan pelanggan    

 KP1 0,929 (**) 0,000 Valid 

 KP2 0,934 (**) 0,000 Valid 

2. Loyalitas    

 L1 0,817 (**) 0,000 Valid 

 L2 0,896 (**) 0,000 Valid 

 L3 0,666 (**) 0,000 Valid 

 L4 0,699 (**) 0,000 Valid 
Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan pada Tabel 20 di atas, nilai signifikansi pada masing-

masing item pertanyaan untuk variabel kepuasan dan loyalitas pelanggan 

adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

untuk variabel-variabel tersebut adalah valid.  

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji 
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Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2001). Hasil uji reliabilitas tersaji 

pada Tabel 12. 

Tabel 12 

Uji Reliabilitas  

Nama Variabel 
N of 

Items 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Perceived Service    

Reliability 3 0,714 Reliabel 

Responsiveness 4 0,733 Reliabel 

Assurance 2 0,833 Reliabel 

Empathy 3 0,801 Reliabel 

Tangible 6 0,855 Reliabel 

Expected Service    

Reliability 3 0,807 Reliabel 

Responsiveness 4 0,632 Reliabel 

Assurance 2 0,677 Reliabel 

Empathy 3 0,748 Reliabel 

Tangible 6 0,839 Reliabel 

Performance Service    

Reliability 3 0,650 Reliabel 

Responsiveness 4 0,607 Reliabel 

Assurance 2 0,809 Reliabel 

Empathy 3 0,823 Reliabel 

Tangible 6 0,818 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 2 0,846 Reliabel 

Loyalitas 4 0,662 Reliabel 
             Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas nampak bahwa nilai Cronbach’s 

Alfa untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item dari variabel-variabel tersebut reliabel. 
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D. ALAT ANALISIS DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan program SPSS 13.0 

(Statistical Package for Social Science). Tabel 13 di berikut ini menyajikan 

ringkasan hasil kriteria penilaian varibel penelitian.  

Tabel 13 

Ringkasan Penilaian Variabel 

No. Keterangan Penilaian Alat Analisis 

1. Kualitas Jasa  

Jika : 

- perceived < expected 

- perceived = expected 

- perceived > expected 

 

 

Kualitas jasa rendah 

Kualitas jasa netral 

Kualitas jasa tinggi 

 

 

Tabulasi distribusi 

frekuensi + content 

analisis 

2. Kepuasan Pelanggan 

Jika : 

- expected < performance 

- expected = performance 

- expected > performance 

 

 

Pelanggan sangat puas 

Pelanggan puas 

Pelanggan tidak puas 

 

 

Tabulasi distribusi 

frekuensi + content 

analisis 

3. Loyalitas Pelanggan 

- memberikan WOM positif, 

melakukan rekomendasi, dan 

melakukan repurchase 

- tidak memberikan WOM positif, 

melakukan rekomendasi, dan 

melakukan repurchase 

 

Pelanggan loyal 

 

 

Pelanggan tidak loyal 

 

Tabulasi distribusi 

frekuensi + content 

analisis 

4. Marketing Mix 

- People 

- Process 

- Physical evidence 

 

Pemikiran responden yang berasal 

dari kuesioner pertanyaan terbuka 

yang digunakan sebagai saran dan 

masukan untuk evaluasi kinerja  

 

Content analisis 

Sumber : data primer yang diolah, 2011 

 

Proses analisis dilakukan setelah keseluruhan pertanyaan dijawab oleh 

responden. Data kuesioner tertutup, yaitu untuk perceived service (form 

kuesioner B), expected service (form kuesioner C), dan performance service 

(form kuesioner D) diringkas dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi untuk 

masing-masing indikator kelima dimensi kualitas jasa, yaitu realibility, 
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responsiveness, assurance, empathy, dan tangible, kemudian diinterpretasikan 

hasilnya. Untuk semakin memperdalam analisis, maka dilakukan tabulasi silang 

antara indikator variabel dengan sumber informasi, kategori pemilik, dan lama 

menjadi pelanggan. Interpretasi distribusi frekuensi akan dilengkapi dengan 

pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh responden dalam kuesioner 

pertanyaan terbuka. Kuesioner dengan model pertanyaan terbuka akan dianalisis 

dengan content analisis, yaitu dengan menemukan kata-kata kunci yang 

menggambarkan sikap dan persepsi responden terhadap kualitas jasa. Kolaborasi 

analisis tersebut dapat semakin memperjelas bagaimanakah sesungguhnya 

persepsi responden atas kualitas jasa Bengkel ASSA BARU DIESEL. 

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis gap untuk masing-masing 

indikator dimensi kualitas jasa yaitu dengan membandingkan perceived service 

dan expected service. Jika hasil yang diperoleh adalah negatif, maka kualitas jasa 

dinilai rendah, begitu pula sebaliknya. Analisis untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan dilakukan dengan membandingkan expected service dengan 

performance service. Apabila performance service lebih rendah daripada 

expected service, maka kualitas jasa dinilai rendah dan terjadilah ketidakpuasan, 

sebaliknya jika performance service lebih tinggi daripada expected service, maka 

kualitas jasa dinilai tinggi, dan menimbulkan rasa puas bahkan sangat puas.  

Setelah menjelaskan secara detail mengenai item-item dimensi kualitas jasa, 

berikutnya dilakukan analisis untuk variabel kepuasan (kuesioner E) dan loyalitas 

pelanggan (kuesioner F). Proses analisis yang dilakukan sama seperti variabel 

kualitas jasa, yaitu dengan merekap data yang ada dalam bentuk tabulasi 
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frekuensi kemudian diinterpretasikan hasilnya. Tabulasi silang juga dilakukan 

untuk kedua variabel tersebut terhadap kategori pemilik dan lama menjadi 

pelanggan, yaitu untuk mengetahui karakteristik responden secara lebih detail. 

Hasil interpretasi variabel kepuasan dan loyalitas juga akan dilengkapi dengan 

pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh responden dalam kuesioner 

pertanyaan terbuka.  
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