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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian metode pendekatan deskriptif dan metode pendekatan verifikatif, 

karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuan 

untuk menyajikan gambaran secara terstuktur, faktual, dan akurat mengenai fakta 

serta hubungan anatar variabel yang diteliti. 

Menurut Moch. Nazir (2011:54) mendefiniskan bahwa yang dimaksud 

dengan metode deskriptif adalah sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah untuk 

studi menentukan fakta dengan inpretasi yang tepat dimana didalamnya termasuk 

studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok 

dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan 

untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reabilitas. Metode deskripsi 

ini digunakan untuk menjawab permasalah mengenai seluruh variabel penelitian 

secara independen ”. 

Sebagaimana telah diuraikan, dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis 

yang akan di uji kebenarannya terkait hubungan antara kualitas pelayanan dan 

customer relationship management terhadap kepuasan pelanggan. 
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3.2 Operasional Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2015:101). Berdasarkan 

hipotesis penelitian yang ada, variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel independen (X) merupakan variabel yang keberadaannya diduga 

dapat memberikan pengaruh pada variabel lain (Sugiyono, 2015:102). Dalam 

penelitian ini variabel independen terdiri dari dua yaitu adalah kualitas 

pelayanan (X1) dan customer relationhip management (X2). 

a. Kualitas pelayanan (X1) 

Didefinisikan sebagai suatu bentuk penilaian pelanggan terhadap tingkat 

pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan 

(Parasuraman et al, 2012:21). Pada penelitian ini variabel kualitas 

pelayanan di ukur melalui lima indikator yang terdiri dari bukti fisik, 

daya tanggap, keandalan, jaminan dan empati yang diuraikan ke dalam 

10 item pertanyaan. 

b. Customer relationship management (X2) 

Adalah strategi yang melibatkan seluruh sumberdaya untuk menjalin, 

mengelola dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan (Lukas, 

2012). Variabel customer relationship management dalam penelitian ini 

diukur melalui tiga indikator yaitu manusia, proses dan teknologi yang 

selanjutnya diuraikan menjadi 9 item pertanyaan. 
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2. Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi 

oleh variabel independen. Yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kepuasan pelanggan (Y). 

a. Kepuasan pelanggan (Y) 

Merupakan evaluasi purna jual dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan 

(Tjiptono, 2015:14). Kepuasan pelanggan di ukur melalui tiga indikator 

yaitu kesesuaian harapan, pengalaman yang baik atas pelayanan dan 

keinginan merekomendasikan yang diuraikan menjadi 8 item 

pertanyaan. 

Untuk memudahkan dalam pengukuran variabel, berikut ini disajikan 

operasional dari ketiga variabel penelitian, yaitu: 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas pelayanan 

 

“adalah bentuk 

penilaian pelanggan 

terhadap tingkat 

pelayanan yang 

diterima dengan 

tingkat layanan yang 

Bukti fisik Kondisi kantor yang kokoh  

 

 

 

O 

R 

D 

I 

Kelengkapan fasilitas penunjang layanan 

Kelayakan fasilitas penunjang layanan 

Penampilan petugas pelayanan 

Daya tanggap Kecepatan petugas memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan peserta 

Respon petugas atas layanan yang 

dibutuhkan peserta 
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diharapkan” 

(Parasuraman et al, 

2012:21). 

 

 

Keandalan Kemampuan petugas memberikan 

pelayanan 

N 

A 

L Ketepatan dalam menangani keluhan 

peserta 

Jaminan Kebenaran informasi yang disampaikan 

pada peserta 

Empati Kemudahan peserta menerima pelayanan 

Customer 

relationship 

management 

 

“strategi yang 

melibatkan seluruh 

sumberdaya untuk 

menjalin, mengelola 

dan mempertahankan 

hubungan dengan 

pelanggan” 

 

(Lukas, 2012:77). 

 

Manusia Antusiasme petugas menjalin hubungan 

baik dengan peserta 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

Kemampuan petugas memahami 

kebutuhan peserta 

Keramahan petugas dalam memberi 

pelayanan 

Proses Proses yang digunakan perusahaan dalam 

menjalin hubungan dengan peserta 

Proses perbaikan system hubungan 

perusahaan dan peserta yang telah dijalin 

Proses menciptakan kepuasan pada 

peserta 

Teknologi Database konsumen yang tersedia lengkap 

Bentuk program hubungan perusahaan 

dengan peserta 

Sumber daya yang terlibat dalam 

operasional hubungan perusahaan dengan 

peserta 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kepuasan 

pelanggan 

 

“evaluasi purna jual 

dimana alternatif 

yang dipilih 

sekurang-kurangnya 

memberikan hasil 

sama atau melampaui 

harapan pelanggan”  

 

(Tjiptono, 2015:14) 

Kesesuaian 

harapan 

Diterimanya layanan perusahaan yang 

sesuai harapan peserta 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

Tercapainya kepuasan peserta atas 

layanan yang diberikan 

Kesesuaian kebutuhan peserta dengan 

kinerja perusahaan 

Pengalaman 

baik atas 

pelayanan 

Pengalaman baik peserta atas pelayanan 

yang diterima 

Konsistensi kinerja perusahaan dalam 

melayani peserta 

Keinginan 

rekomendasi 

Mengatakan hal positif tentang layanan 

yang diterima 

Rasa senang setelah menerima pelayanan 

Merekomendasikan pelayanan 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

  Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di kantor cabang Bandung Suci 
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berjumlah 320.445 peserta.(sumber  : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Bandung Suci) 

  Namun karena heterogenitas anggota populasi yang tinggi, tidak dapat 

ditentukan kapan datang ke kantor dan untuk memudahkan proses pengambilan 

sampel, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada 

jumlah peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang 

Bandung Suci berjumlah 50 hingga 200 orang setiap harinya. Menurut Roscoe 

dalam Sekaran (2015) jumlah sampel diambil 5 hingga 10 kali jumlah indikator 

penelitian. 

  Dari operasionalisasi variabel diketahui jumlah indikator yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 27 sehingga jumlah sampel ditentukan sebanyak 5 x 27 

indikator yaitu = 135 responden. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini 

selanjutnya menggunakan accidental sampling dimana sampel dipilih secara 

kebetulan di lapangan saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2015:103). Namun 

demikian, peneliti juga akan memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang dijadikan responden adalah sampel yang representative sehingga dapat 

membantu menjawab permasalahan penelitian lebih akurat. 
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3.4 Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder, sebagai berikut: 

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti. Data primer yang diperoleh merupakan hasil jawaban yang  diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner. 

2. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data 

sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen terkait survey kepuasan 

pelanggan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan secara internal. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara mempelajari dan menelaah berbagai bahan bacaan, buku-buku dan 

literatur lainnya dibidang manajemen sumber daya manusia yang berhubungan 

dengan objek penelitian, seperti literatur-literatur, dokumen perusahaan, buku, 

majalah, internet serta surat kabar yang ada kaitannya dengan objek yang akan 

dibahas untuk memperoleh data sekunder. 

2. Studi lapangan (field research), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mendatangi perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan pengamatan 

langsung terhadap kegiatan perusahaan serta memperoleh data dan informasi 
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mengenai masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data tersebut, penulis 

menggunakan cara berikut: 

a) Metode Kuesioner, adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. 

Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan secara personal kepada 

seluruh responden yang telah ditentukan. 

b) Metode Wawancara, adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan 

dengan cara bertanya atau berkomunikasi secra langsung dengan 

reponden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan 

tidak terstruktur atau bebas. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

  Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah megelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Ghozali, 2015:123). 

  Menurut Sugiyono (2015:104) analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh 
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responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini langkah-langkah dalam analisis 

data diantaranya dilakukan dengan: 

1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, 

dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Setelah metode pengumpulan data, kemudian ditentukan alat untuk 

memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki, alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan pernyataan atau 

kuesioner.  

3. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. 

Setiap item dari kuesioner dengan masing-masing nilai yang berbeda. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang merupakan sekala untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomenasosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif 

(Sugiyono, 2015:114). Pilihan jawaban pada kuesioner dijelaskan berikut: 
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Tabel 3.2 

Pilihan Jawaban Kuesioner 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Baik 1 

Tidak Baik 2 

Kurang Baik 3 

Baik 4 

Sangat Baik 5 

Sumber : Sugiyono (2015:114) 

 

 Untuk menilai variabel X1, X2 dan Y, peneliti menggunakan analisis 

berdasarkan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat 

dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi 

dengan jumlah responden. Untuk rumus rata-rata digunakan sebagai berikut: 

 

    
∑  

 
   atau        

∑  

 
 

Keterangan: 

Me  = Nilai rata-rata 

Σxi =Jumlah nilai X ke-i sampai ke-n 

ΣYi =Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n 

n =Jumlah responden yang akan dirata-rata 
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 Setelah didapatkan rata-rata dari masing-masing variabel kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah 

dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Berikut adalah perhitungannya: 

                ( )                                                

               ( )                                               

                                     

                ( )  
     

               
  
   

 
     

 

Tabel 3.3 

Interval Nilai 

 

Interval 

Nilai 

135-243 244-352 353-461 462-570 571-675 

 

Interpretasi 
Sangat 

rendah 

Rendah Sedang Tinggi Sangat 

tinggi 

Sumber : data diolah 2019 

 

3.6.1 Uji Kualitas Instrumen 

 Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel (Sanusi, 

2014:44). Oleh karena itu perlu dilakukan sejumlah pengujian untuk mengecek 

tingkat validitas dan reliabilitas instrument yang digunakan. Dalam penelitian ini 

uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 orang responden pre test sebelum 

akhirnya menyebarkan kuesioner penelitian pada responden terpilih. 
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1. Uji Validitas 

Validitas instrument penelitian berarti instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara validitas hasil 

penelitian merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antar data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian 

(Sugiyono, 2015:114). Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. (Ghozali, 2015:126). Uji validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis butir. Korelasi yang digunakan 

adalah Person Product Moment dengan rumus: 

    
  ∑    ∑ ∑ 

√(  ∑   (∑ ) ) (  ∑   (∑ ) ) 
 

Dimana : 

ryx = Korelasi Pearson 

x = Skor setiap item 

y = Skor total yang dikurangi skor item tersebut 

 n = Banyaknya responden 

Menurut Ghozali (2015;125) kriteria pengujian validitas dengan rumus 

product moment adalah: 
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a) Jika koefisien korelasi (r) hitung bernilai positif dan lebih besar dari r 

tabel (r hitung > r tabel) maka dinyatakan bahwa butir atau pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid atau sah 

b) Jika sebaliknya (r hitung ≤ r tabel) maka butir pertanyaan dinyatakan 

invalid dan harus dihapus. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2014:110). Untuk 

melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha (α) dengan mengguanakan SPSS 

(Statical Product and Service Solution) versi 21 untuk jenis pengukuran 

interval. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nillai Cronbach Alpha lebih 

besar dari batasan yang ditentukan yakni 0,6 (Ghozali, 2015:127). Rumus uji 

reliabilitas: 

  
 

   
(  

   
  
) 

 

Keterangan: 

   = Koefisien reliabilitas 

   =Jumlah item pertanyaan yang diuji 

    =Jumlah varian skor tiap item 

    =Varians total 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalammodel regresi, 

variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data secara normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2015:127). Untuk menguji normalitas data pada 

penelitian ini dilakukan dengan Uji One Sample Kolmogorov dengan kriteria 

uji : (a) Residual dikatakan berdistribusi normal jika diperoleh nilai asymp sig 

(2 tailed) > 0,05 dan (b) Residual dikatakan tidak berdistribusi normal jika 

diperoleh nilai asymp sig (2 tailed) ≤ 0,05 (Ghozali, 2015:128). 

 

3.6.2 Analisis Data dengan Regresi Berganda 

Sugiyono (2015:110) menjelaskan bahwa analisis regresi berganda 

digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen jika variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan: 

 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 

Keterangan 

Y  = Kepuasan pelanggan 

a   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien regresi 

X1  = Kualitas pelayanan 

 X2  = Customer relationship management 
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3.7 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. 

Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji 

signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). 

Hipotesis nol (Ho) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan secara simultan (uji F) maupun secara parsial 

(uji t) (Ghozali, 2015:125). 

 

3.7.1 Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

Uji t (test significance individual parameter) digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen (kualitas pelayanan dan customer relationship 

management) terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan) secara parsial. 

Rumus t hitung adalah: 

 

        
 

  
 

Keterangan : 

b : Koefisien regresi variabel Independen 

σb : Standar deviasi koefisien regresi variabel independen 
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Adapun langkah-langkah dalam uji t ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis, yaitu: 

Ho : β = 0; Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha : β ≠ 0; Variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

2. Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

3. Menentukan nilai t tabel yang diperoleh dari degree of freedom (df = n-k) 

pada pengujian dua pihak (k=2). 

4. Mengambil keputusan uji hipotesis dengan ketentuan: 

a. Jika nilai t hitung > t tabel pada signifikan 0,05 (pengujian dua pihak) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada variabel independen yang 

berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai t hitung ≤ t tabel pada signifikan 0,05 (pengujian dua pihak) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada variabel independen 

yang berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang diuji pada signifikasi parsial (uji t) adalah: 

Hipotesis 1 

Ho1 : β1 = 0, Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

Ho1 : β1 ≠ 0, Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 
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Hipotesis 2 

Ho2 : β2 = 0, Customer relationship management tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung 

Suci 

Ho2 : β2 ≠ 0, Customer relationship management berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang 

Bandung Suci 

 

3.7.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (kualitas 

pelayanan dan customer relationship management) secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan)  Adapun langkah-

langkah dalam uji F ini adalah: 

1. Membuat hipotesis, yaitu: 

Ho : β1, β2 = 0; Variabel independen (kualitas pelayanan dan customer 

relationship management) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (kepuasan 

pelanggan). 

Ha : β1, β2 ≠ 0; Variabel independen (kualitas pelayanan dan customer 

relationship management) secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan).  
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2. Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

3. Menentukan nilai F tabel yang diperoleh dari degree of freedom (df1 = k) (df2 

= n-k) pada pengujian dua pihak. 

4. Mengambil keputusan uji hipotesis dengan ketentuan: 

c. Jika nilai F hitung > F tabel pada signifikan 0,05 (pengujian dua pihak) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada variabel independen 

(kualitas pelayanan dan customer relationship management) yang 

berpengaruh parsial terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan). 

d. Jika nilai t hitung ≤ t tabel pada signifikan 0,05 (pengujian dua pihak) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada variabel independen 

(kualitas pelayanan dan customer relationship management) yang 

berpengaruh parsial terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan). 

Hipotesis yang diuji pada signifikasi simultan (uji F) adalah: 

Hipotesis 3 

Ho3 : β1, β2 = 0, Kualitas pelayanan dan customer relationship management 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

Ho3 : β1, β2 ≠ 0, Kualitas pelayanan dan customer relationship management 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 
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3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2015:129). 

Pada penelitian ini, koefisien determinasi dilihat pada nilai R Square dan 

mengalikannya dengan prosentase 100% dengan rumus : 

             

Semakin besar angka R² maka semakin baik model yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R² 

semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variasi 

dari variabel dependennya. Berikut ini adalah interpretasi nilai koefisien 

determinasi : 

 

Tabel 3.4 

Interpretasi Nilai Koefisien Determinansi 

 

Nilai Koefisien Determinasi Tingkat Keeratan 

82% – 100% 

49% – 81% 

17% – 48% 

5% – 16% 

0% – 4% 

Pengaruh sangat erat 

Pengaruh erat 

Pengaruh kurang erat 

Pengaruh tidak erat 

Pengaruh sangat tidak erat 

Sumber : Sugiyono (2015:115) 
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3.8 Rancangan Implikasi Manajerial 

Rancangan implikasi manajerial bermula dari fenomena yang terjadi 

kemudian dilakukan identifikasi permasalahan atau gap yang diduga menjadi 

faktor-faktor penyebab permasalahan. Setelah melakukan identifikasi 

permasalahan, dilakukan perumusan dan klarifikasi masalah yang memunculkan 

beberapa alternatif pemecahan yang perlu diteliti dan dianalisis sebagai faktor-

faktor penting yang dapat mempengaruhi serta pemilihan alternatif pemecahan 

masalah yang diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi atau program-

program yang secara keseluruhan dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 

Alur Pemecahan Masalah 

 

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan, customer relationship management dan 

kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci. Dari 

hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan kepuasan peserta BPJS Ketenagekerjaan. 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan evaluasi dan pengendalian sebagai 

tahapan akhir dari pemecahan masalah yang bertujuan menilai sejauhmana 
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implementasi dari saran-saran yang diberikan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut diperoleh informasi adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam tahapan 

implementasi maka dilakukan pengkajian pada setiap tahapan sehingga diperoleh 

informasi dan data yang lengkap untuk melakukan upaya penyempurnaan dengan 

menekan dampak negatif seminimal mungkin. 


