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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.
1
 penelitian ini menggali 

data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung. Menurut tujuannya bahwa 

penelitian ini termasuk kedalam penelitian ekonomi, mengenai  

Penelitian ini menilai bagaimana pengaruh Customer Relationship 

Manajement terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis bagaimana Pengaruh  Customer Relationship 

Manajement  terhadap loyalitas pelanggan dalam perspektif Etika 

Bisnis Islam pada PT. Bintang Kharisma jaya Bandar Lampung. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk 

menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan 

frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.
2
 Dengan 

menggunakan  pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

                                                           
1
Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, (Bogor:Ghalia 

Indonesia, 2012), h.11. 
2
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1995), h.3. 
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instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
3
 

B. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara
4
. Dalam 

primer juga merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya
5
. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu  PT. Bintang Kharisma jaya-Bandar Lampung 

melalui kuisioner yang diberikan kepada pelanggan Service PT. Bintang 

Kharisma Jaya dan wawancara tentang penerapan manajemen pengelolaan 

pelanggan CRM (Customer Relationship Manajemen). 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan, berupa jurnal atau buku-buku. 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G. (Bandung: 

Alfabeta,2013), h. 96. 
4
Hesein Umar, Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran,( Jakarta : PT. Radja 

Grafindo Persada, 1997), h. 43. 
5
Soeranto Dan Dicolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisinis ( 

Yogyakarta : UPP YKPN, 190), h. 76. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 

1. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada  responden untuk dijawab. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka.
6
 Teknik ini 

dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan bentuk 

tertutup untuk memudahkan peneliti untuk mengalisis data.  

Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden 

yaitu pelanggan service bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar 

Lampung dengan serangkaian pertanyaan terkait dengan kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Pengisian 

kuesioner dilakukan self administered questionare yaitu responden 

diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat peneliti.
7
 

Adapun skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena 

sosial yang ditetapkan oleh peneliti secara spesifik yang disebut dengan 

variabel penelitian. Dengan skala ini maka variabel akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Dan indikator dari variabel akan 

                                                           
6
Sugiyono, Op.Cit. h. 142. 

7
Neuman, W. Lawrence. Social Reasearch Methode, Qualitative dan Quantitative 

Approaches (Boston: Pearson education, 2003), h. 60. 
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menjadi titik tolak instrumen item-item yang berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan.  

Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau 

ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disususn 

peneliti memiliki kategori positif atau negatif.
8
 Jawaban dari setiap item 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

hingga sangat negatif. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif 

diberikan skor sebagai berikut:  

a. Selalu  (SL) diberi skor 5 

b. Sering  (SR) diberi skor 4 

c. Terkadang   (TKD) diberi skor 3 

d. Jarang   (JR) diberi skor 2 

e. Tidak Pernah (TP) diberi skor 1 

2.  Wawancara 

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
9
 Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung baik secara 

struktural maupun bebas dengan pihak-pihak terkait dengan pelayanan 

tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 

pelanggan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. 

 

                                                           
8
Kasmadi, Nia Siti sunariah. Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif, (Bandung, 

alfabeth), h. 74. 
9
Ibid.hlm. 62. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.
10

 

Data yang tersedia biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, 

laporan, artefak,  foto dan  dapat juga berbentuk file di server, dan  

flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak 

terbatas pada ruang dan waktu.
11

 Namun dokumen yang digunakan berupa 

data struktur karyawan, dokumen profil perusahaan dan referensi lainnya 

yang dalam hal ini berkaitan dengan manajemen hubungan pelanggan 

(CRM). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasionalkan) construct 

menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan 

peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi (pengulangan) pengukuran dengan 

cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran construct 

yang lebih baik.
12

 

 

 

 

                                                           
10

M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,(Bogor: Ghalia 

Indonesia,2002), h. 240.  
11

Juliyansyah Noor, Metode Penelitian,(Jakarta: Kencana, 2011),h. 141. 
12

Husen Umar, Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk melakukan riset 

dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bdang manajemen dan akuntansi. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka utama Cet. kedua), h. 233. 
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Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Customer Relationship Management (CRM) Variabel Customer 

Relationship Management merupakan variabel independen (X), yaitu 

variabel mempengaruhi Loyalitas Pelanggan. Terdapat tiga aspek utama 

yang saling terkait, yaitu: 

a. Manusia (people), adalah karyawan sebagai pelaksana CRM. Dimensi 

manusia, faktor kunci yang harus diperhatikan antara lain adalah 

kemampuan, ketrampilan, dan keramahan/hubungan baik dengan 

pelanggan. 

b. Proses (process), yaitu sistem dan prosedur yang membantu manusia 

untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dekat dengan 

pelanggan. Dimensi proses terbentuk karena identifikasi profil, 

komunikasi dengan pelanggan, pemberian nilai tambah, penanganan 

keluhan pelanggan dan fasilitas tambahan bagi pelanggan. 

c. Teknologi (technology) membantu mempercepat dan mengoptimalkan 

faktor manusia dan proses bisnis dalam aktivitas pengelolaan 

hubungan dengan pelanggan. Dimensi teknologi terbentuk karena 

indikator system database pelanggan dan media komunikasi yang 

digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. 

2. Loyalitas Pelanggan  

Variabel Loyalitas pelanggan merupakan variabel dependen (Y). 

Loyalitas pelanggan adalah aktivitas dalam melakukan pembelian secara 

teratur, membeli diluar lini produk/jasa, merekomendasi-kan produk lain, 
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menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

konsumen yang loyal dapat diukur melaui tiga hal dibawah ini yaitu:  

1. Word of mouth 

Wodr of mouth adalah merekomendasikan orang lain untuk 

membeli atau mereferensikan kepada orang lain. Komunikasi dari 

mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu 

produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara 

personal. Adapun indikatornya adalah: 

a. Membicarakan 

Seseorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu 

atau aktivitas  dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu 

dengan orang lain, sehingga terjadi proses komunikasi WOM. 

b. Merekomendasikan/mempromokasikan 

Seseorang mungkin akan merekomendasikan suatu produk yang 

pernah dibelinya kepada orang lain. 

2. Reject another adalah menolak menggunakan produk lain atau 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.  

3. Repeat purchasing adalah berapa sering melakukan pembelian ulang. 
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Tabel 3.1 

Operasional  variabel, Dimensi, Indikator, dan Sub Indikator 

No  Operasional 

Variabel 

Dimensi  Indikator  Sub Indikator 

1. Variabel 

Independen 

(X) 

Customer 

Relationship 

Management 

1. People 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kapabilitas 

 

 

 

 

 

 

2. Spesiaisasi kerja 

 

 

1. Kesesuaian dengan standar 

operasional prosedur  

 

2. Kemudahan dalam 

pelayanan 

 

 

 

 

3. Kenyamanan ruang tunggu 

untuk customer 

 

 

 

1. Kemudahan pelanggan 

mendapat informasi 

-karyawan terampil dalam 

bekerja  

-karyawan mampu atau 

cakap dalam bekerja 

-karyawan mampu dalam 

menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan 

- karyawan bekerja sesuai 

dengan tugasnya 

 

- karyawan melakukan 

penerimaan service dengan 

baik 

 - pelanggan mendapatkan 

pelayanan yang mudah saat 

konsultasi service 

- Pelanggan mendapatkan  

ruang tunggu yang nyaman 

saat service 

-pelanggan mendapatkan 

fasilitas minuman dan tidak  

menunggu lama saat 

penanganan service 

 

-Layanan social media 

memudahkan 
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3. Teknologi 

tentang pelayanan 

perusahaan melalui media 

elektronik 

 

 

2. Database pelanggan dan 

media komunikasi 

pelanggan  

pelanggan mendapatkan 

informasi 

tentang bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya 

BandarLampung 

-bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya menyediakan 

Layanan pemesanan service 

via telepon/sms/BBM 

- pelanggan mendapat 

pemberitahuan jadwal service 

melalui sms/via telepon atau 

berupa catatan service. 

-bengkel AHASS selalu aktif 

dalam mengelola web dan 

update mengenai perubahan 

kebijakan perusahaan 

 

2. Variabel 

Dependen (Y) 

Loyalitas 

Pelanggan 

1. Word of mouth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. membicarakan hal-hal 

yang baik tentang produk/ 

jasa perusahaan 

 

 

 

 

2. merekomendasikan 

produk/jasa kepada orang 

lain 

 

 

 

- Pelanggan menceritakan 

hal-hal yang baik setelah 

melakukan service motor di 

bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya kepada orang 

lain. 

 

-Pelanggan 

merekomendasikan orang 

lain untuk melakukan service 

motordi bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi ialah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen yang 

sejenis akan tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan 

karena adanya nilai karakteristik yang berlainan.
13

 Populasi dari penelitan ini 

adalah pelanggan tetap bengkel AHASS PT Bintang Kharisma Jaya dengan 

ketentuan minimal dua kali melakukan service dengan  jumlah 886 

pelanggan.
14

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil 

penelitian sampel.
15

 Dalam menentukan besarnya sampel terdapat 

                                                           
13

J. Supranto, Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis, 

(jakarta: rineka cipta, 2010), h. 19. 
14

Hasil data penelitian, tanggal 16 Mei. Juni 2016 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2006), h. 133. 

2. Reject another 

 

 

 

 

3. Repeat 

purchasing 

3. menunjukkan kekebalan 

terhadap produk lain 

 

 

 

4. seberapa sering 

pelanggan menggunakan 

produk/jasa service 

-pelanggan lebih memilih 

service di bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya 

dibanding dengan penyedia 

jasa service lainnya.   

- Pelanggan melakukan 

service motor secara teratur 

di bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya 
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perbedaan argumentasi tentang besarnya sampel penelitian yang 

diungkapkan oleh para pakar penelitian. Ada beberapa pertimbangan dalam 

menentukan besarnya sampel antara lain populasi dalam jumlah yang 

banyak sehingga dalam praktiknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti, 

keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat 

peneliti harus meneliti sebagian dari elemen penelitian.
16

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan 

yang dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut.
17

 

n =
N

1 + 𝑁𝑑2
 

Dimana : 

n=Ukuran Sampel 

N=Ukuran populasi yaitu 886 pelanggan tetap 

D= Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

Sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 15%. 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari data base adalah : 

n=
886

1+886(0,15)2
= 42,35 

dengan demikian, jumlah sampel adalah 42,35 dibulatkan menjadi 43 

pelanggan. Metode yang digunakan adalah non probability sampling 

                                                           
16

Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, edisi 4, buku 1, (jakarta: salemba 4), 

h.252. 
17

Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2003), h. 146. 
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dengan teknik purposive sampling yaitu teknik samping yang memberi 

peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggta 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihan elemen-elemen sampel 

didasarkan pada kebijakan peneliti sendiri.
18

 Purpoosive Sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga data ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni 

berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
19

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data 

observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai 

objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.  

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, alat 

uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independent X 

dengan variabel dependent Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik 

                                                           
18

Suharsimi,Ibid,h. 177. 
19

Sutrisno Hadi, Methode Research. (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.  
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regresi apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak.
20

 Untuk 

keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh dari lapangan akan diuji 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas kuisioner dan uji reabilitas 

kuisioner. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner  

a. Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang 

dilaporkan oleh peneliti.
21

 Validitas suatu instrumen akan 

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. 

Apabila instrumen pengumpul data yang digunakan mampu untuk 

mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan dapat  

dinyatakan valid. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti akan 

menggunakan metode komputerisasi SPSS 17 dengan teknik pengujian 

biveriate person (Produk Momen Pearson).
22

  

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien pada taraf 

signifikansi 0,05. Artinya suatu item dianggap valid bila rhitung ≥rtabel. 

Dalam penelitian ini rtabel  diperoleh dari nilai signifikansi yang sebesar 

                                                           
20

Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis dan Penelitian SPSS, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 54. 
21

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 118. 
22

Duwi priyatno, Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 

2010), h. 90. 
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0,05 dan N=43, sehingga nilai pada rtabel adalah 0,301. Maka bila hasil 

uji nilai instrumen lebih besar dari rtabel maka instrumen yang diujikan 

dapat dinyatakan valid. 

b. Reliabilitas  

Reabilitas adalah instrumen untuk mengukur ketepatan, 

keterandalan, copnsistency, stability atau dependability terhadap alat 

ukur yang digunakan.
23

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Setelah dilakukan uji validitas, data yang valid diuji reliabilitasnya. 

Rumus alpa digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0.  

Suatu instrumen dikatakan reliabel, apabila : 

1) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti 

data yang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

2) Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,7 berarti data yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi 

(un-reliabel).
24

 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan 

menggunakan program SPSS 17. Untuk pengujian ini peneliti 

                                                           
23

Husaini Usman dan R. Purnomo Setiadi Akbar, Pengantar Statistik, (jakarta, Bumi 

Aksara, 2000), h. 287. 
24

Ibid, h.92 



65 
 

 
 

juga menggunakan batasan nilai sebesar 0,7. Jika nilai pada hasil 

reliabilitas kurang dari 0,7 maka hasil tersebut dikatakan tidak 

baik. 

2. Uji asumsi klasik 

Ada beberapa alat uji yang sering dilakukan dalam uji asumsi klasik 

diantaranya adalah:
25

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak.
26

 Suatu penelitian data yang 

diperlukan harus bervariabel normal, bila data dari setiap variabel tidak 

normal maka tidak bisa mengggunakan statistik parametrik. Distribusi 

dari rata-rata sampel hasil dari observasi akan mendekati normal bila 

jumlah individu sampel makin besar. Metode normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 

kolmogrow-smirnov atau dikenal dengan uji K-S dan data dinyatakan 

berdistribusi normal jika data mengikuti bentuk distribusi normal.
27

 

Untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidak, dapat dilihat 

pada grafik normal Q-Q plot. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel 

pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak berkorelasi 

dengan variabel pengganggu lainnya. Suatu model dikatakan tidak 

                                                           
25

Albert Kurniawan, Op.Cit. h. 156 
26

Duwi Priyatno, Op. Cit, h. 71. 
27

Ibid, h. 93. 
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mengandung masalah autokorelasi apabila pengaruh faktor 

pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu pengamatan tidak 

berpengaruh pada peride lainnya.
28

 

Syarat yang harus terpenuhi daalm pengujian ini adalah tidak 

adanya autokorelasi pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi 

agar bebas dari uji autokorelasi adalah dengan melihat ketentuan 

berikut ini:
29

 

1) Jika d lebih kecil dari d1 atau lebih besar dari 4-d1 maka HO 

ditolak, dan berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara du dan 4-du atau lebih besar dari nilai tabel 

d1 dan du, maka HO diterima dan berarti tidak ada autokorelasi 

3) Jika d terletak antara d1 dan du atau 4-du dan 4-d1, maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Adapun hipotesis dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

HO : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan 

Ha : terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. 

Setelah uji-uji asumsi klasik telah dilakukan dengan baik dan benar, 

maka akan dilakukan teknik analisis regresi berganda. Teknik tersebut 

merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis pengeruh dari 

berbagai variabel bebas, people (X1), Proses X2 dan Teknologi (X3), 

Loyalitas Pelanggan (Y). 

                                                           
28

Ibid, h. 200. 
29

Dwi Priyatno, Op. Cit, h. 87. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh antara variabel independent terhadap variabel 

dependent. Menurut Rangkuti formulasi regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut:
30

 

  Y=b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Y = Loyalitas Pelanggan 

X1 = people 

X2 = proses 

X3 = teknolgi 

b0 = konstanta 

b1-b2 = koefisisen regresi 

e = standar eror 

b. Uji f 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X1X2X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.
31

 

F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

𝑢𝑗𝑖 𝑓 =
R2/k

(1 − R2)/(n − k − 1)
 

                                                           
30

Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 23. 
31

Dwi Priyanto, Op. Cit, h. 81. 
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Dimana: 

R
2 

= koefisisen determinasi ganda 

n = jumlah data atau sampel 

k = jumlah variabel independent 

dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika Fhitung > Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (𝛼= 0,05), maka 

terbukti bahwa ketiga variabel people, proses dan teknologi  secara 

simultan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dengan demikian 

alternative (H1) diterima dan hipotesis mula-mula (Ho) diterima. 

2) Jika Fhitung > Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (𝛼= 0,05), maka 

terbukti bahwa ketiga variabel people, proses dan teknologi secara 

simultan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dengan demikian 

alternative (H1) ditolak dan hipotesis mula-mula (Ho) diterima. 

c. Uji t 

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih 

mempengaruhi loyalitas pelanggan digunakan uji-t, dengan formulasi dan 

Rangkuty sebagai berikut:
32

 

𝑡 =  √
(n − 2)

(1 − 𝑟2)
 

 

 

                                                           
32

Freddy Rangkuty, Op. Cit, h. 27. 
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Dimana: 

t = observasi 

n = banyaknya observasi 

r = koefisien korelasi 

 

dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Tingkat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria 

jika thitung > ttabel  maka HA diterima dan Ho ditolak. 

2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaaan 95% (𝛼=0,05), maka Ho 

diterima dan HA ditolak.  

Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pengujian koefisien regresi variabel People 

HA1 : People berpengaruh secara parsial terhadap variabel loyalitas  

  pelanggan 

HO1 : People tidak berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas  

  pelanggan 

2) Pengujian koefisisen regresi variabel proses 

HA2 : Proses berpengaruh secara parsial terhadap variabel loyalitas  

  pelanggan 

HO2 : Proses tidak berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas  

  pelanggan 

3) Pengujian koefisien regresi variabel teknologi 

HA3 :Teknologi berpengaruh secara persial terhadap variabel loyalitas 

pelanggan 
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HO3 :Teknologi tidak berpengaruh secara persial terhadap variabel 

loyalitas pelanggan 

d. Koefisien determinasi (R
2
) 

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi 

untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R
2
). Jika (R

2
) 

yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika (R
2
) makin mendekati  0 (nol) maka semakin lemah 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


