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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional yang menggunakan teknik analisa korelasi Product Moment. 

Penelitian ini akan mengukur pengaruh kualitas pelayanan (X) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas 

(Sugiono, 2003). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas (X) : Kualitas Pelayanan 

2. Variabel Terikat (Y) : Kepuasan Pelanggan 

C. Definisi Operasional 

Setelah variabel penelitian diidentifikasikan, maka langkah selanjutnya 

yaitu menyusun definisi operasional variabel. Tujuannya yaitu untuk 

mempermudah peneliti dalam menyusun instrumen sebagai alat pengumpul data. 

Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana kualitas jasa yang 

diterima sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Adapun 
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atribut kepuasan pelanggan menurut Dutka (dalam Samuel dan Foedjiawati, 2005) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Attributes related to product 

Yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari produk seperti 

penetapan nilai yang didapatkan dengan harga, kemampuan produk 

menentukan kepuasan, benefit dari produk tersebut. 

2. Attributes related to service 

Yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut layanan misalnya 

dengan garansi yang dijanjikan, proses pemenuhan layanan, dan proses 

penyelesaian masalah yang diberikan. 

3. Attributes related to puschase 

Yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari keputusan 

untuk membeli atau tidaknya dari produsen seperti kemudahan 

mendapatkan informasi, kesopanan karyawan dan juga pengaruh reputasi 

perusahaan.  

2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah sebuah kepedulian perusahaan terhadap para 

pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, berdasarkan standard dan prosedur 

pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas, 

sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Adapun 

aspeknya menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1991) antara lain sebagai 

berikut: 
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a. Tangibles/Bukti langsung 

b. Reliability/Keandalan 

c. Responsiveness/Ketanggapan 

d. Assurance/Jaminan 

e. Empathy/Empati 

D. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi penelitian 

Azwar (2004) menyatakan populasi penelitian berarti sekelompok subjek 

yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian yang memiliki karakteristik 

dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan SPBU. 

Kriteria yang telah ditentukan untuk pelanggan dalam penelitian di SPBU adalah 

pelanggan yang baru selesai mengisi bahan bakar di SPBU 14.281.618 Pekanbaru. 

2. Pengambilan Sampel penelitian 

Teknik sampel yang digunakan adalah sampel Non Probabilitas yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Cara 

pengambilan sampel di lapangan yaitu dengan accidental sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan karena faktor kebetulan yang dijumpai oleh 

peneliti (Latipun, 2004). Skala akan diberikan ketika konsumen telah selesai 

melakukan pengisian BBM. 

Keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang. Jumlah tersebut 

dirasa sudah cukup, karena dalam metode statistika jumlah sampel minimal 
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sebanyak 30 orang (Sugiyono, 2007). Selain itu pemilihan jumlah responden 

sebanyak 60 orang telah memenuhi standar penelitiaan sampel. 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Alat ukur 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2002). Pengumpulan data 

didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

dalam mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala kepuasan pelanggan,dan skala kualitas pelayanan. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian atau scoring pada skala kepuasan 

pelanggan, dan skala kualitas pelayanan. 

1. Kepuasan pelanggan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

skala kepuasan pelanggan. Skala ini telah dimodifikasi oleh Jumiati (2016) 

dengan menyesuaikan subjek penelitian. Item-item pada skala yang digunakan 

pada penelitian ini disusun mengacu pada aspek-aspek kepuasan pelanggan 

menurut Dutka (dalam Samuel dan Foedjiawati, 2005) yang terdiri dari tiga aspek 

yaitu: Attributes related to product, attributes related to service, dan attributes 

related to purchase. 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi skala Likert yang disusun oleh 

peneliti dengan empat alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 

(Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Isi pernyataan dalam skala terdiri 

dari pernyataan yang searah (mendukung) teori yang mendasari hal yang 
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dipersoalkan (favorable statement) dengan skor SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1 dan 

pernyataan yang tidak searah (tidak mendukung) teori yang mendasari hal yang 

dipersoalkan (unfavorable statement) dengan skor SS=1, S=2, TS=3 dan STS=4. 

 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kepuasan Pelanggan (untuk Try Out) 

No. Aspek Indikator 
Sebaran item 

Jumlah 
F UF 

1. Attributes 

related to 

product 

Nilai, mutu produk, keandalan 

produk, variasi produk 

1,2,3,4 5,6,7

,8 

8 

2. Attributes 

related to 

service 

Jaminan perusahaan, 

penanganan keluhan 

konsumen, pemecahan masalah 

yang dihadapi konsumen 

9,10, 

11,12,

13 

 

14, 

15, 

16, 

17, 

9 

 

 

 

3. Attributes 

related to 

purchase 

 

Keramahan karyawan,   

reputasi perusahaan,  

kemampuan perusahaan 

mewujudkan permintaan 

konsumen dalam memberikan 

layanan. 

18,19,

20,21,

22 

23, 

24, 

25, 

26 

9 

Jumlah 14 12 26 

 

2. Kualitas Pelayanan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah skala 

kualitas pelayanan. Skala ini telah dimodifikasi oleh Dewi (2012) dengan 

menyesuaikan subjek penelitian. Skala ini memiliki tingkat reliabilitas sebesar 

0,750. Item-item pada skala yang digunakan pada penelitian ini disusun mengacu 

pada pada aspek-aspek kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1991) yang terdiri dari lima aspek yaitu: Tangibles (Bukti langsung), 

Reliability (Keandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan) dan 

Emphaty (Empati). 
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Skala ini disusun berdasarkan modifikasi skala Likert yang disusun oleh 

peneliti dengan empat alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 

(Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Isi pernyataan dalam skala terdiri 

dari pernyataan yang searah (mendukung) teori yang mendasari hal yang 

dipersoalkan (favorable statement) dengan skor SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1 dan 

pernyataan yang tidak searah (tidak mendukung) teori yang mendasari hal yang 

dipersoalkan (unfavorable statement) dengan skor SS=1, S=2, TS=3 dan STS=4. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kualitas pelayanan (untuk Try Out) 

No. Aspek Indikator 

Sebaran 

item Jumlah 

F UF 

1. Tangible 

(Bukti 

langsung) 

 

 

 

 

 

 

- Perusahaan memiliki penampilan 

gedung yang baik, 

- Keamanan perusahaan terjaga dengan 

baik, 

- Karyawan selalu mengenakan seragam 

dan tanda pengenal,      

- Materi komunikasi (spanduk dan papan 

peringatan) mudah dipahami. 

1,2,

3,4 

5, 

6, 

7, 

8 

8 

2. Reliability 

(keandalan) 

- Perusahaan memberikan tingkat 

pelayanan yang sama dari waktu ke 

waktu, 

- Karyawan sanggup menangani masalah 

pelanggan dengan tepat. 

9, 

10 

11, 

12 

4 

3. Responsivene

ss 

(Ketanggapan

) 

- Karyawan selalu memberikan 

pelayanan dalam jangka waktu yang 

normal, 

- Karyawan siap menjawab pertanyaan 

pelanggan,  

- Karyawan siap sedia membantu 

pelanggan sampai pelanggan selesai 

melakukan transaksi. 

13, 

14, 

15 

16, 

17, 

18 

6 

4. Assurance 

(Jaminan) 

- Karyawan selalu memberikan senyum 

kepada pelanggan, 

- Pelanggan merasa aman atas 

transaksinya dengan perusahaan. 

19, 

20 

21, 

22 

4 

5. Emphaty 

(Empati) 

- Jam operasional perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan, 

- Karyawan memberikan keterangan 

secara jelas pada pelanggan. 

23, 

24, 

25 

26, 

27 

5 

Jumlah 14 13 27 
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2. Uji Coba Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, baik skala kepuasan pelanggan,  maupun skala 

kualitas pelayanan akan dilakukan uji coba (try out) terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk penelitian yang sebenarnya. Uji coba tersebut dilakukan untuk 

guna mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Uji coba (try 

out) alat ukur ini dilakukan pada pelanggan SPBU 13.282.605 dengan jumlah 50 

orang pelanggan. 

a. Uji Validitas 

Validitas alat ukur adalah sejauh mana alat ukur tersebut mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas alat ukur 

diukur dengan validitas isi. Penggunaan validitas isi menunjukkan sejauh mana 

aitem-aitem tes mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi 

objek yang hendak diukur dan sejauh mana aitem-aitem tes mencerminkan ciri 

perilaku yang hendak diukur  (Azwar, 2007).  

Sebelum uji coba (try out) dilakukan, validitas alat ukur dalam penelitian 

harus memenuhi validitas isi. Salah satu cara yang sederhana untuk melihat 

apakah validitas isi telah terpenuhi adalah dengan melihat apakah butir-butir 

dalam skala telah ditulis sesuai dengan blue print-nya, yaitu telah sesuai dengan 

batasan kawasan ukur yang telah ditetapkan semula dan memeriksa apakah tiap-

tiap butir telah sesuai dengan indikator perilaku yang akan diungkap (Azwar, 

2007).  

Validitas isi merupakan langkah-langkah telaah dan revisi butir pertanyaan 

atau pernyataan yang dilakukan berdasarkan pendapat dari profesional 
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(professional judgement) para penelaah. Professional judgement yang berperan 

dalam penelitian ini adalah pembimbing. Adapun uji validitas internal (internal 

consistency) dengan teknik Pearson Product Moment Correlation menggunakan 

software SPSS for windows released 20.00 Programme. Pernyataan valid apabila 

dalam pengujian validitas diperoleh nilai korelasi tiap-tiap pernyataan 0,25 atau 

lebih dari 0,30 (Azwar, 2012). 

b. Uji Daya Beda Aitem 

Salah satu cara untuk melihat apakah validitas isi telah terpenuhi adalah 

memeriksa apakah masing-masing butir telah sesuai dengan indikator perilaku 

yang akan diungkapkan. Analisis rasional ini juga dilakukan oleh pihak yang 

berkompeten untuk menganalisis skala tersebut. Langkah selanjutnya setelah 

melakukan pengujian validitas isi adalah melakukan validitas konstrak, yaitu 

dengan cara melakukan uji daya beda aitem.  

Uji daya beda aitem merupakan pola indikator keselarasan atau konsistensi 

fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah 

konsistensi aitem-total. Prinsip kerja yang dijadikan dasar untuk melakukan 

seleksi aitem yang dalam hal ini adalah memilih aitem-aitem yang fungsi ukurnya 

sesuai dengan fungsi ukur skala sebagaimana yang dikehendaki peneliti. Formula 

korelasi yang digunakan untuk melihat daya beda aitem ialah product moment 

(Azwar, 2010). 

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda diperoleh aitem skala kepuasan 

pelanggan yang dinyatakan baik berjumlah 20 aitem dan aitem yang gugur 

berjumlah 6 aitem dengan indeks daya beda bergerak dari 0,335 sampai 0,739 
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dengan batas validasinya 0,30. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala 

Kepuasan pelanggan disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Blue Print  Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Kepuasan Pelanggan 

No. Aspek Indikator 

Sebaran item 

Jumlah 
F UF 

valid gugur valid gugur 

1. Attributes 

related to 

product 

Nilai, mutu produk, 

keandalan produk, 

variasi produk 

1,2,3,

4 

- 5,6,7,

8 

- 8 

2. Attributes 

related to 

service 

Jaminan 

perusahaan, 

penanganan 

keluhan konsumen, 

pemecahan masalah 

yang dihadapi 

konsumen 

9,10, 

11, 

12, 

13 

 

 

 

- 14, 

15, 

16, 

17 

 

 

 

- 9 

 

 

 

 

3. Attributes 

related to 

purchase 

 

Keramahan 

karyawan,   reputasi 

perusahaan,  

kemampuan 

perusahaan 

mewujudkan 

permintaan 

konsumen dalam 

memberikan 

layanan 

18,19

,21 

20,22 - 23,24,2

5,26 

9 

Jumlah 12 2 8 4 26 

 

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda diperoleh aitem skala kualitas 

pelayanan yang dinyatakan baik berjumlah 25 aitem dan aitem yang gugur 

berjumlah 2 aitem dengan indeks daya beda bergerak dari 0,390 sampai 0,697 

dengan batas validasinya 0,30. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala 

kualitas pelayanan disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Blue Print  Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Kualitas pelayanan 

No. Aspek Indikator 

Sebaran item 

Jumlah 
F UF 

valid gugur valid gugur 

1. Tangible 

(Bukti 

langsung

) 

 

- Perusahaan memiliki 

penampilan gedung 

yang baik, 

- Keamanan terjaga 

dengan baik 

- Karyawan selalu 

mengenakan seragam 

dan tanda pengenal, 

- Materi komunikasi 

(spanduk dan papan 

peringatan) mudah 

dipahami  

1,2,3,

4 

- 5,6,7,

8 

- 8 

2. Reliabilit

y 

(Keandal

an) 

- Perusahaan 

memberikan tingkat 

pelayanan yang sama 

dari waktu ke waktu,   

- Karyawan sanggup 

menangani masalah 

pelanggan dengan 

tepat. 

9,10 - 11, 

12 

- 4 

 3. Responsi

veness 

(Ketangg

apan) 

- Karyawan selalu 

memberikan pelayanan 

dalam jangka waktu 

yang normal, 

- Karyawan siap 

menjawab pertanyaan 

pelanggan,  

- Karyawan siap sedia 

membantu pelanggan 

sampai pelanggan 

selesai melakukan 

transaksi. 

13, 

14, 

15 

- 16, 

17, 

18 

- 6 

4. Assuranc

e 

(Jaminan

) 

- Karyawan selalu 

memberikan senyum 

kepada pelanggan, 

- Pelanggan merasa 

aman atas transaksinya 

dengan perusahaan. 

19 20 21, 

22 

- 4 

5. Emphaty 

(Empati) 

- Jam operasional 

perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan 

pelanggan, 

- Karyawan 

memberikan 

keterangan secara jelas 

pada pelanggan 

23, 

24, 

25 

- 27 26 5 

Jumlah 13 1 12 1 27 
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Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem yang baik dan gugur, maka 

disusun blue print skala Kepuasan Pelanggan dan skala Kualitas pelayanan yang 

akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci dalam tabel 

3.7 untuk Kepuasan Pelanggan dan tabel 3.8 untuk kualitas pelayanan, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Kepuasan Pelanggan untuk penelitian 

No. Aspek Indikator 
Sebaran item  

Jumlah F UF 

1. Attributes 
related to 

product 

Nilai,  

mutu produk,  

keandalan produk,  

variasi produk 

1,2,3,4 5,6,7,8 8 

2. Attributes 

related to 

service 

Jaminan perusahaan, 

penanganan keluhan 

konsumen,  

pemecahan masalah 

yang dihadapi 

konsumen 

9,10,11,12

,13 

14,15,16,

17 

9 

 

3. Attributes 

related to 

purchase 

 

Keramahan karyawan,   

reputasi perusahaan,  

kemampuan perusahaan 

mewujudkan 

permintaan konsumen 

dalam memberikan 

layanan 

18,19,21 - 3 

Jumlah 12 8 20 
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Tabel 3.6 

Blue Print Skala Kualitas pelayanan untuk penelitian 

No. Aspek Indikator 

Sebaran 

item 

 

Jumlah 

F UF 

1. Tangible 

(Bukti 

langsung) 

 

- Perusahaan memiliki penampilan 

gedung yang baik, 

- Keamanan perusahaan terjaga dengan 

baik, 

- Karyawan selalu mengenakan 

seragam dan tanda pengenal, 

- Materi komunikasi (spanduk dan 

papan peringatan) mudah dipahami 

1,2,

3,4 

5,6,7

,8 

8 

2. Reliability 

(Keandala

n) 

- Perusahaan memberikan tingkat 

pelayanan yang sama dari waktu ke 

waktu,   

- Karyawan sanggup menangani 

masalah pelanggan dengan tepat. 

9, 

10 

 

11, 

12 

 

4 

3. Responsive

ness 

(Ketangga

pan) 

- Karyawan selalu memberikan 

pelayanan dalam jangka waktu yang 

normal, 

- Karyawan siap menjawab pertanyaan 

pelanggan,  

- Karyawan siap sedia membantu 

pelanggan sampai pelanggan selesai 

melakukan transaksi. 

13, 

14, 

15 

16, 

17, 

18 

6 

4. Assurance 

(Jaminan) 

- Karyawan selalu memberikan 

senyum kepada pelanggan, 

- Pelanggan merasa aman atas 

transaksinya dengan perusahaan. 

19, 21, 

22 

3 

5. Emphaty 

(Empati) 

- Jam operasional perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan, 

- Karyawan memberikan keterangan 

secara jelas pada pelanggan 

23, 

24, 

25 

27 4 

Jumlah 13 12 25 

 

c. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas (rxx’) yang angkanya 

berada dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 
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mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, koefisien 

reliabilitas yang semakin rendah mendekati 0 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya. Menurut Azwar (2007), reliabilitas dianggap memuaskan bila 

koefisiennya mencapai minimal rxy  = 0.90. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis Cronbach’s Alpha, dengan menggunakan bantuan 

komputer program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20.0 for 

windows. 

Pada penelitian ini reliabilitas skala Kepuasan Pelanggan adalah 0,909, 

dan skala kualitas pelayanan adalah 0,922. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan teknik 

analisis korelasi product moment untuk menganalisa hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan dengan menggunakan program SPSS 20.0 

for Windows. 

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di  SPBU 14.281.618 Di Pekanbaru. 

Berikut rincian jadwal penelitian pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Jenis Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1. Seminar Proposal 05 Juli 2018 

2. Uji Coba (Try Out) 13 Juli 2018 

3. Penelitian 19 – 22 Juli 2018 

4. Pengolahan Data Hasil Penelitian 23-24 Juli 2018 

5. Seminar Hasil 24 Agustus 2018 

6. Ujian Munaqasah 28 Agustus 2018 

 


