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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode (Pendekatan) Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan 

sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk 

meneliti  pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

pengamatan langsung ke obyek yang di teliti guna mendapatkan data yang relevan.
2
 

Penelitian lapangan pada dasarnya metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.Penelitian ini berusaha 

menemukan data-data yang bersumber dari lapangan atau lokasi yakni pada Harion 

Hostel Syariah Bandar Lampung. 

 

B. SumberData 

Dalam penelitian ini, pendekatan peneliti menggunakan metodologi 

kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

                                                             
1
Sugiyono,Metode Penelitian  Kuantitatif Dan Kulitatif dan R&D, Alfabetha, Bandung, 2012, 

hlm.8. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta,Bandung, 2008, hlm. 32. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.
3
 

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu diperoleh 

langsung dari penyebaran daftar pertanyaan kepada pengunjung Harion Hostel 

Syariah Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Selain data primer, dalam pendukung dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam 

bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak 

lain,biasanya sudah dalam bentuk publikasi.
4
 Untuk memperoleh data ini 

peneliti mengambil sejumlah buku-buku, brosur, website, dan contoh penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

C. Alat PengumpulanData 

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian 

inipenulis akan menggunakan metodesebagai berikut: 

1. Angket 

Merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu masalah yang banyak 

menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan mengedarkan 

formulir daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek 

                                                             
3
Muhammad, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 102. 
4
Ibid, hlm. 108. 



52 

 

untuk mendapatkan jawaban (tanggapan atau respon).
5
 Kuesioner ditujukan 

kepada pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar Lampung. 

Adapun skala pengukuran yang dipakai adalah skala likert. Sekala jenis 

ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.
6
 Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi mulai dari sangat setuju 

sampai sangat tidak setuju. Atau dari positif sampai sangat negatif. Sementara 

untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberiskor: 

a. Sangat Setuju  (SS) diberi skor 5; 

b. Setuju   (S) diberi skor 4; 

c. Netral    (N)      diberi skor 3; 

d. TidakSetuju  (TS) diberi skor 2; 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1;  

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan dalam 

suatu masalah.
7
 Metode ini sebagai metode bantuan untuk mendapatkan 

informasi yang bersifat mengklasifikasi data-data yang dibutuhkan sehingga 

dapat diperoleh data yang akurat yang  mengenai kualitas pelayanan jasa untuk 

kepuasan konsumen atau kepuasan pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar 

Lampung. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara  

                                                             
5
Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm.217. 

6
Sugiono,  Op. Cit, hlm. 132. 

7
Kartini Kartono, Op.Cit, hlm. 187. 
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bebas terpimpin yaitu wawancara yang membuat pokok-pokok masalah yang 

akan diteliti, pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai 

proses wawancara kehilangan arah.
8
 Wawancara ditujukan kepada pengunjung 

Harion Hostel Syariah Bandar Lampung agar memperoleh data yang sesuai dan 

akurat mengenai kepuasan konsumen. 

 

D. Populas dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
9
 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar Lampung dalam 

kurun waktu 2011-2015 . Berdasarkan penelitian terdahulu data pengunjung Harion 

Hostel Syariah Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Pengunjung Harion Hostel Syariah Bandar Lampung 

Tahun 2011-2015 

 

No Tahun Jumlah 

1. 2011 7.984 

2. 2012 10.115 

3 2013 39.800 

4 2014 40.862 

5 2015 59.091 

Total 157.852 

Sumber: Data primer (diolah) 

                                                             
8
Cholid Narbuko, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.  85. 

9
Ibid,  hlm. 80. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh 

populasi.
10

 Penentuan sampel dilakukan dengan nonprobability sampling Dengan 

teknik accidental sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
11

 Teknik accidental sampling 

adalah sampel yang di ambil dari siapa saja yang kebetulan ada, misalnya 

menanyakan siapa saja dijumpainya di tengah jalan untuk meminta pendapat 

mereka tentang sesuatu seperti kenaikan harga, keluarga berencana, peraturan lalu 

lintas, dan sebagainya.
12

 

Dalam hal ini, peneliti melakukan sampling terhadap para pengunjung yang 

menginap di Harion Hostel Syariah Bandar Lampung pada periode tahun 2011-

2015. Besarnya sampel yang diambil dihitung berdasarkan rumus Slovin yaitu: 

 21 e
n






 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

2e = persen kelonggaran ketidaktelitian (10%). 
13

 

                                                             
10

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodelogi Penelitian Bisnis Edisi  PertamaBPFE, 

Yogyakarta, 1999, hlm. 217. 
11

Sugiyono, Op. Cit. hlm. 84. 
12

 S. Nasution, Metode Risearch (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 98. 
13

 Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 16. 
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Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah : 

 2
1.0852.1571

852.157


n = 99,93 = 100  (hasil pembulatan) 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
14

 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).
15

 Variabel  Independen  dalam  

penelitian  ini   adalah   kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan pelayanan yang dapat diharapkan memenuhi keinginan konsumen 

yang diberikan Harion Hostel Syariah Bandar Lampung. Kualitas pelayanan 

diukur dengan lima indikator   pelayanan (keandalan, cepat tanggap,  kepastian, 

empati, dan bukti fisik). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas.
16

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen.  

Dalam penelitian ini, operasional variabel penelitian dan pengkuran 

                                                             
14

 SuharsimiArikunto,Op. Cit.hlm. 161. 
15

Sugiyono, Op. Cit. hlm. 59. 
16

Ibid. 
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variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 

Variabel, definisi, indikator dan skala pengukuran variabel penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Sumber Skala Ukur Item Pertanyaan 

Independen  

(X) 

Kualitas 

Pelayanan (X) 

1. Tangible (Bukti Fisik) 

(X1) merupakan 

penampilan fasilitas 

fisik, peralatan, 

personel, dan bahan 

komunikasi 

Arosmiati Ordinal  Penyediaan fasilitas yang 

lengkap dari pihak hotel bagi 

para pengunjung(X1.1) 

 

Suasana dan kondisi kamar 

dalam hotel nyaman dan 

aman(X1.2) 

 

Karyawan Hotel memiliki 

sikap yang sopan dan santun 

(X1.3) 

 

Pihak hotel menyediakan tempat 

parkir yang luas dan nyaman 

bagi pengunjung (X1.4) 

 

Karyawan Harion Hostel 

Syari’ah telah mengenakan 

pakaian seragam yang sesuai 

syari’at Islam (X1.5) 

 

  2. Keandalan (reliability) 

(X2) merupakan 

kemampuan untuk 

melaksanakan jasa 

yang dijanjikan 

dengan andal dan 

akurat 

Arosmiati Ordinal 1. Karyawan dapat menangani 

masalah dengan tepat(X2.1) 

 

Karyawan dengan tepat 

dalam pemberian keinginan 

pengunjung (X2.2) 

 

Karyawan dengan cepat dalam 

transaksi pembayaran. (X2.3) 

 
Karyawan Harion Hostel 

Syari’ah menunjukan sikap 

yang baik dan senantiasa 

mengajak kepada kebaikan 

serta tidak melanggar syari’at 

Islam(X2.4) 

 

  3. Responsivitas 

(responsivenees) 

(X3)merupakan 

kesediaan membantu 

pelanggan dan 

memberikan layanan 

Arosmiati Ordinal Karyawan hotel selalu 

menanggapi keluhan 

pengunjung dan segera 

memperbaiki pelayanan yang 

kurang (X3.1) 
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tepat waktu Karyawan Harion Hostel 

Syari’ah senantiasa menepati 

komitmen yang telah 

dibuatnya(X3.2) 

 

Karyawan membantu kesulitan 

konsumen dalam penggunaan 

layanan (X3.3) 

 

Karyawan  hotel bertindak 

cepat pada saat konsumen 

berkunjung.(X3.4) 

 

Karyawan  hotel dapat 

merespon  keluhan pengunjung 

dengan cepat dan bersungguh 

sungguhX3.5 

 

  4. Jaminan (assurance) 

(X4) merupakan 

pengetahuan dan 

kesopanan karyawan 

serta kemampuan 

mereka untuk 

menunjukkan 

kepercayaan dan 

keyakinan 

Arosmiati Ordinal Tersedianya kotak pengaduan 

keluhan pada hotel(X4.1) 

 

Pemberian keamanan pada 

pengunjung yang menginap 

dihotelX4.2 

 

Karyawan harion hostel 

syari’ah memiliki etika 

pelayanan yang sesuai syari’at 

Islam  X4.3 

 

Penyediaan rasa aman terhadap 

kekhawatiran pengunjung 

terhadap pelanggaran syari’at 

IslamX4.4 

 

Pengawasan yang serius dari 

pihak hotel untuk menghindari 

perzinahanX4.5 

  5. Empati (emphaty) (X5) 

merupakan kondisi 

memperhatikan dan 

memberikan perhatian 

pribadi kepada 

pelanggan 

Arosmiati Ordinal Dalam melayani konsumen 

karyawan selalu dilandasi 

dengan keimanan dalam rangka 

menjalankan segala perintah 

Allah X5.1 

 

Pengunjung selalu diberikan 

peringatan apabila tergolong 

melanggar syari’at IslamX5.2 

 

Manajemen hotel selalu 

mengingatkan waktu shalat 5 

waktu apabila telah tiba 

waktunya melalui AdzanX5.3 

 

Manajemen menyediakan 

mushala untuk peribadahan 
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para pengunjungX5.4 

Dependen  

(Y) 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

1. Sifat jujur  

 

 

 

 
2. Sifat amanah 

 

 

 

 

 

 

3. Sifat Benar 

 

 

 

 
4. Berbuat baik 

terhadap sesama 

dan tidak saling 

membedakan 

 

 

Yusuf 

Qardawi 

Ordinal Karyawan Harion Hostel 

syari’ah memiliki sifat jujur 

sehingga saya merasa puas saat 

menginap Y1 

 

Kayawan dan manajemen 

Harion Hostel syariah 

memiliki sifat amanah 

sehingga membuat saya 

merasa nyamanY2 

 

 

Saya merasa karyawan di 

Harion Hostel Syari’ah Bandar 

Lampung selalu mengajak pada 

kebenaran dan berbuat baikY3 

 

Saya merasa karyaan Harion 

Hostel Syari’ah Lampung 

dalam melayani tidak 

menujukan sifat angkuh dan 

melayani dengan penuh rendah 

hati. Y4 

 

 

F. Skala Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen (bebas) yaitu Bukti 

Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), jaminan 

(Assurance), dan Perhatian (Emphaty) serta satu variabel terikat yaitu untuk 

mengukur kelima variabel tersebut digunakan instrumen pengukur yang berupa 

pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang diajukan 

kepada responden melalui kuesioner. 

Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan yang nantinya akan dianalisis 

secara kuantitaif dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
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orang tentang fenomena sosial.
17

 Skala Likert mempunyai skala jawaban antara 1-5 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pemberian Skala 

Kualitas Pelayanan dan  

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Netral  3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 93 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kuantitatif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.
18

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh   kualitas 

pelayananterhadap kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh 

karena itu, model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah studi mengenai 

ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

                                                             
17

Ibid, hlm. 93. 
18

 Cholid Narbuko,  Op. Cit. hlm.44.  
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rata-rata variabel dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui.
19

 

Sebelum melakukan analisis regresi, untuk mendapatkan nilai yang baik, 

maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian pada instrumen pengumpul data 

yang digunakan. Metode pengujian analisis data  dalam  hal ini adalah  validitas dan  

reliabilitas. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan  mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas danReliabilitas 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrument yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah.
20

 Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Dalam 

melakukan uji validitas ini, penelitiakan menggunakan metode 

komputerisasi SPSS for Windows ver 18.0 dengan  teknik  pengujian  

bivariate  pearson  (produk  momen pearson).
21

 Adapun rumus untuk 

menghitung validitas adalah:
22 

 

 

Keterangan 

R  : koefisien validitas item yangdicari 

                                                             
19

Sugiono, Op. Cit,hlm.184. 
20

Suharsimi Arikunto, Op. Cit. hlm. 211. 
21

Ibid, hlm. 213. 
22

Moh.PabunduTika,MetodologiRisetBisnis,BumiAksara,Jakarta, 2006,hlm.65. 



61 

 

X     : skor responden untuk setiap item 

:jumlah skor dalam distribusi X 

: jumlah skor dalam distribusiY 

: jumlah kuadrat masing-masingskor X 

: jumlah kuadrat masing-masingskor 

N   : jumlah responden 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf 

signifikansi  0 , 0 5 atau 5%.  Artinya  suatu  item  dianggap  valid  jika 

berkorelasi   signifikan   terhadap   skor   total   atau   instrumen dinyatakan 

valid bila rhitung ≥ rtabel. Dalam penelitian ini r tabel diperoleh dari nilai 

signifikansi yang sebesar 0,05 dan N=100, sehingga nilai pada r tabel  

adalah 0,201.Maka bila hasil uji nilai instrumen lebih besar dari r tabel  

maka instrumen yang  diujikan dapat dinyatakan valid. 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana 

alat pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama.
23

 Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau 

dapat dipercaya, apabila alat ukur yang digunakan stabil,dapat 

diandalkan,dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya data yang 

                                                             
23

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 130. 
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dikatakan reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan bisa memberikan 

hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kalioleh peneliti yang berbeda. 

Dalam  penelitian  ini  pengujian  reliabilitas  akan  dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach Alpha pada  program SPSS. Suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan Cronbach Alpha Coeficcient lebih dari 

0,60.
24

 

Setelah tahap uji intrumen data dapat dikatakan valid dan reliabel, maka 

sebelum melakukan uji pada regresi liner berganda akan diawali dengan uji 

asumsi klasik 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pada suatu penelitian kemungkinan akan munculnya masalah dalam analisis 

regresi sering dalam mencocokan model prediksi kedalam sebuah model yang 

telah dimasukkan kedalam serangkaian data, masalah ini sering dengan masalah 

pengujian asumsi klasik yang di dalamnya termasuk pengujian normalitas, 

multikolinieritas dan heterokedasitas. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik histogram dan penyebaran data yang terlihat 

dalam scatter plots serta normal probability plot.
25

 Proses pengujian normalitas 

data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal  P-

                                                             
24

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 41. 
25

Ibid, hlm. 110.  
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Plot  of  Regresión  Standirdized  Residual  dari variabel dependen, dimana: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arahgaris 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi >0,05 maka 

model regresi memenuhi asumsi nomalitas 

4) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi<0,05 maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi nomalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Dalam permasalahan regresi linier berganda selain dilakukan uji diatas, 

juga perlu diadakan pengujian yang berkaitan dengan multikolinieritas, 

dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi bisa tidaknya kesimpulan suatu 

analisa regresi berganda. Penggunaan uji multikolinieritas bertujuan untuk 

mengetahui ada tidak nya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan 

dengan variabel bebas lainnya.
26

 Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. 

 Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variable independen manakah yang 

dijelaskan variable independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable 

independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

                                                             
26

Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS, Mediakom, Yogyakarta, 2010, 

hlm.62.  
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menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan VIF ≥ 10. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu sebagai 

berikut: 

VIF =  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan  lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.
27

 Deteksi dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grfik dimana sumbu X danY 

telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti 

gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika titik-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbuY,maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Disamping itu dapat dilakukan uji Glejser yang meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan  

secara statistik  mempengaruhi  variabel  dependen, maka adaindikasi terjadi 

heteroskedastisitas.
28

 Model regresi yang baik adalah varian residualnya 

bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode 
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 Imam Ghazali, Op.Cit. hlm. 139 
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yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah dengan membandingkan nilai signifikasi variable 

independen dengan nilai tingkat kepercayaan (α = 0,05). Apabila nilai 

signifikasi lebih besar dari nilai α (sig > α), maka dapat disimpulakan bahwa 

pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Ujiautokorelasi bertujuan  menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t   dengan kesalahan 

pengganggu   pada periode t-1 atau sebelumnya.
29

 Menguji apakah dalam 

sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t-1  

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Biasanya hal ini terjadi pada regresi yang datanya adalah timeseries atau 

berdasarkan waktu berkala. 

Metode Durbin Watson test  hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 

satu (frist order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara   

variabel.
30

 Metode Durbin Watson ini mengasumsikan  adanya frist order 

autoregresive AR (1) dalam model. Hipotesis dari uji tersebut sebagai berikut: 

Ho :ρ=0 

H1 :ρ≠0 

Artinya: jika d  <  du atau (4-d) <du, Ho ditolak pada tingkat 2α sehingga 
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secara  statistik terlihat  bahwa adanya autokorelasi baik positif maupun 

negatif secara sigifikan. 

Autokorelasi muncul karena obser vasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama  lainnya. Masalah  ini timbul karena residual  (kesalahan  

pengganggu)   tidak  bebas  dari  satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada data runtut waktu (timeseries). Uji auto korelasi 

menggunakan uji Durbin-WatsonTest (DW). Keputusan ada tidaknya auto 

korelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai du dan 4-du 

(du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi. 

 

3. Model Analisis Data 

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan metode 

pengembangan dari model regresi sederhana yang ditujukan untuk melakukan 

prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu 

variabel independen (X1,X2,X3, dan seterusnya).
31

 

Persamaan dalam regresi berganda adalah: 

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

Keterangan: 

Y =tingkat kepuasan pelanggan 

X1=faktor Tangibles (bukti langsung) 

X2= faktor Reliability (kehandalan) 
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X3= faktor Responsiviness (daya tanggap) 

X4= faktor Assurance (jaminan) 

X5= faktor Emphaty (empati) 

a=nilai konstanta 

b =koefisien regresi 

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis 

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci, sehingga 

analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan. 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

dilakukan uji f dan uji t. dalam penelitian ini ditetapkan tingkat kepercayaan 

(confidence interval) = 95% ( = 5%). 

a. Uji Koefisien Determinansi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi(R
2
) pada prinsipnya untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel  bebas dalam menerangkan variabel 

terikatnya.  Apabila nilai koefisien determinansi dalam regresi semakin kecil 

(mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependennya. 
32

 

Jadi uji R
2 

digunakan untuk mengukur  besarnya  persentase  

pengaruh  semua  variabel independen terhadap variabel dependennya. 
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Apabila nilai koefisien determinan dalam model regresi semakin kecil 

(mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Sedangkan jika nilai mendekati nilai satu 

maka pengaruhnya semakin kuat. 

b. Uji T (Parsial) 

Ujit ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.
33

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya sebagai 

berikut:  

Pengujian b1 (kepuasan)  

Prosedur pengujian b1 

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 : b1 = 0 Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 

 : b1 ≠ 0 Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasankonsumen 

2) Menentukan taraf signifikansi Taraf signifikansi menggunakan 0,05 

3) Menentukan t hitung dan t tabel  

4) Pengambilan keputusan t hitung = t tabel atau – t hitung = - t tabel jadi 

H0 diterima t hitung > t tabel atau – t hitung < - t tabel jadi H0 ditolak 

5) Menetapkan kriteria pengujian yaitu:  
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Ho: Kualitas Pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel  kepuasan konsumen/Pengunjung. 

H1: Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan konsumen/Pengunjung 

 


