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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mengenai 

kualitas jasa dan citra perusahaan dalam mempengaruhi niat konsumen untuk 

menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Di Kota Bandung. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif verifikatif. dimana penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang tujuan utamanya adalah menggambarkan sesuatu dan biasanya 

karakteristik atau fungsi. Ciri lain dari penelitian deskriptif adalah tidak membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono ; 2015 : 89). 

Penelitian verifikatif digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat yang ada dipenelitian ini, setelah itu dianalisis dengan 

menggunakan analisa statistik untuk diambil kesimpulan. 

Melihat sifat penelitian ini yaitu deskriptif-verifikatif, dimana 

pengumpulan data dilakukan di lapangan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif survei yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan terhadap suatu obyek dilapangan dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat mengumpulkan data yang 

pokok. Penelitian survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang 

keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk 
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menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel 

yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

(wawancara dan kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung 

untuk digeneralisasikan (Sugiyono ; 2015 : 81). 

Perhitungan diperoleh melalui pengolahan dengan menggunakan teknik 

analisis jalur (Path Analysis). Analisa yang diperoleh dari penelitian ini akan 

dijelaskan secara deduktif untuk melihat hubungan setiap variabel penelitian dan 

secara statistik untuk melihat pengaruh antar variabel independen dan variabel 

dependen. Penggunaan analisa statistik diberlakukan sesuai dengan jenis data 

dalam penelitian dan jenis skala pengukuran data. Populasi didalam penelitian ini 

tidak diketahui, oleh karena itu sampel didalam penelitian ini menggunakan 

metode iterasi dengan jumlah 115 responden. 

 

 

3.2. Operasional Variabel 

Rancangan operasionalisasi variabel didapatkan berasal dari dimensi-

dimensi teori yang sudah dikemukakan pada pembahasan landasan teori sesuai 

dengan variabel penelitian didalam penelitian ini, adapun opersional variabel 

dapat diterangkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.1. 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Kualitas Jasa 

 

Kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang perusahaana 

terima atau peroleh. 

 

 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman 

(2014 : 10) 

Bukti Fisik 

Sarana yang dimiliki oleh 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung berkualitas 

Ordinal 1.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung memiliki 

peralatan dengan teknologi 

tinggi  

Ordinal 2.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung memiliki 

karyawan yang menarik 

Ordinal 3.  

Kehandalan 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung dapat 

dipercaya merawat 

kendaraan 

Ordinal 4.  

Kinerja karyawan PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung memiliki akurasi 

yang tinggi 

Ordinal 5.  

Daya 

Tanggap 

Karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

melayani konsumen 

dengan tanggap 

Ordinal 6.  

Karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

memberikan informasi 

mengenai perawatan mobil 

dengan tepat 

Ordinal 7.  

Jaminan 

Karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

menunjukan sikap sopan 

dan santun 

Ordinal 8.  

Karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

mendapatkan kepercayaan 

oleh konsumen 

Ordinal 9.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung memiliki 

kualitas yang terjamin 

Ordinal 10.  

Citra Perusahaan 

 

Brand image is the consumer’s 

perception about the product and 

the manner in which a specific 

brand is positioned in the market. 

 

Nakhleh (2012 : 540) 

Kesungguhan 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

memberikan manfaat bagi 

konsumen 

Ordinal 11.  

Konsumen merasa nyaman 

menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Ordinal 12.  

Kompeten 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung dapat 

diandalkan untuk 

perawatan mobil 

Ordinal 13.  
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

menawarkan pilihan yang 

sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 

Ordinal 14.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung kompeten 

dalam bidang perawatan 

mobil 

Ordinal 15.  

Mempesona 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung memiliki 

kelas tersendiri untuk 

perawatan mobil 

Ordinal 16.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

memberikan hasil kualitas 

jasa yang mempesona 

Ordinal 17.  

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung memiliki 

banyak cabang terpercaya 

Ordinal 18.  

Niat Beli Konsumen 

 

Perilaku konsumen yang muncul 

sebagai respon terhadap objek 

yang menunjukan keinginan 

pelanggan untuk melakukan 

pembelian. 

 

Kotler dan Keller (2014 : 137) 

Perhatian 

Work Station PT. Glow 

Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat menarik 

perhatian konsumen 

Ordinal 19.  

Hasil jasa PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

dapat mengalihkan 

perhatian konsumen 

Ordinal 20.  

Ketertarikan 

Konsumen memiliki 

ketertarikan dengan jasa 

yang ditawarkan oleh PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Ordinal 21.  

Konsumen memiliki 

inisiatif untuk bertanya 

mengenai jasa yang 

ditawarkan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Ordinal 22.  

Berhasrat 

Konsumen memiliki 

keinginan untuk 

menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Ordinal 23.  

Konsumen tertarik 

menggunakan jasa dari 

media sosial PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

Ordinal 24.  

Bertindak 

Konsumen ingin 

menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung secara berkala 

Ordinal 25.  
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Konsumen ingin mengajak 

kerabat untuk 

menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Ordinal 26.  

 

 

3.3. Sumber dan Penentuan Data 

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dimana data 

primer diperoleh dari hasil penelitian secara empirik dengan menggunakan 

kuesioner, wawancara dan observasi secara terstruktur kepada para calon 

konsumen dan konsumen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari laporan dan jurnal-jurnal yang berkaitan.  

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2. Sumber dan Penentuan Data 

Jenis Data Sumber Data Bentuk Data 

Sekunder 
PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

Data unggah / posting akun media social 

Instagram dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Data testimoni konsumen PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung 

Data konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Primer 

Calon Konsumen dan 

Konsumen PT. Glow Pro 

Indonesia 

Kota Bandung 

Hasil wawancara 

Hasil kuesioner 

Hasil wawancara 
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3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Ukuran populasi merupakan jumlah keseluruhan yang mencakup semua 

anggota yang diteliti. Dalam mengumpulkan data dan menganalisa suatu data, 

menentukan populasi merupakan langkah yang penting. Menurut Sugiyono (2015 

: 24) adalah kriteria populasi dalam suatu penelitian bukan berdasarkan kemauan 

orang menjawab tetapi juga dilihat apakah orang tersebut merupakan populasi 

sasaran dalam penelitian. Oleh sebab itu dalam meneliti kita harus menetapkan 

dengan jelas kepada siapa kita akan bertanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah calon konsumen dan konsumen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. Karena memiliki jumlah konsumen yang tidak diketahui asal dan 

usulnya, maka populasi didalam penelitian ini tidak diketahui. Karena jumlah 

populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka dalam penentuan ukuran 

sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini dihitung menggunakan metode 

iterasi. Menurut Sitepu (1994) penggunaan metode iterasi sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis, yaitu analisis regresi berganda 

yang pada dasarnya dihitung dari koefisien korelasi antar variabel.  

Langkah perhitungan ukuran sampel dengan metode iterasi : 

a. Tentukan  perkiraan besarnya koefisien korelasi i terkecil berdasarkan 

keterangan sekunder, kepakaran peneliti dalam bidang yang akan diteliti, 

kerangka pemikiran tertentu, secara intuisi, atau keterangan-keterangan 

lainnya. 
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b. Tentukan taraf nyata dan kuasa uji  yang diinginkan dalam 

penelitian. 

c. Lihat tabel Distribusi Normal dengan memperhatikan arah uji, apakah satu 

arah atau dua arah. 

d. Secara iteratif hitung ukuran sampel. 

Pada iterasi pertama gunakan rumus  

 

Pada iterasi kedua gunakan rumus : 

,                   

 

Keterangan : 

ρ  = koefisien korelasi  

Z1-α  = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z1-β  = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α  = kekeliruan tipe I 

β  = kekeliruan tipe II 

n  = ukuran sampel 

 

Apabila ukuran sampel minimal  yang diperoleh pada iteratif pertama 

dan iteratif kedua bernilai sama, maka iterasi dihentikan. Apabila belum sama 

lakukan iterasi berikutnya dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua.  

Demikian seterusnya hingga hasil  yang diperoleh bernilai sama. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata   = 0,05 dan kuasa uji 

 = 0,95 serta dengan memperkirakan koefisien korelasi (ρ) terkecil antara 

variabel Xi dengan variabel secara intuisi atau keterangan-keterangan lainnya 
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diasumsikan sebesar 0,3, dari tabel normal diperoleh nilai  pada pengujian satu 

arah sebagai berikut : 

 

Iterasi pertama : 

 

 

Iterasi kedua : 

 

Karena dari iterasi pertama dan kedua diperoleh nilai n yang berbeda, 

maka harus dilakukan iterasi ketiga 

 

Iterasi ketiga : 

 

 

Karena nilai  untuk iterasi kedua dan ketiga telah sama, maka nilai  ini 

diambil sebagai ukuran sampel minimal. Jadi jumlah sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 115 responden.  
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Setelah menentukan populasi yang akan diteliti, selanjutnya melakukan 

pemilihan anggota populasi yang akan digunakan sebagai sampel. Metode 

sampling yang digunakan untuk menarik sampel pada penelitian ini adalah 

judgement sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel 

yang didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti bersangkutan. Pada cara 

sampling ini peneliti berupaya mencari keyakinan terlebih dahulu bahwa individu 

yang dipilih sebagai sampel merupakan individu yang paling tepat (Sugiyono ; 

2015). Jadi, ketika akan menyebarkan kuesioner maka apabila ditemukan 

konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung atau calon konsumen yang 

sedang bertanya mengenai produk PT. Glow Pro Indonesia, maka itulah 

responden didalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode convenient sampling, karena siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang tersebut cocok sebagai 

sumber data. Dalam pelaksanaannya, penyebaran kuesioner akan dilakukan 

kepada calon konsumen dan konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

yang sedang berada di area toko. Penyebaran kuesioner dilakukan pada awal 

Bulan April hingga 05 Mei 2019, dimana dugaan penulis pada momentum bulan 

Mei 2019 sedang ramai konsumen walaupun tidak terlalu signifikan 

peningkatannya. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan sekunder, 

dimana jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini; 

 

Tabel 3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data Instrumen Bentuk Data Manfaat 

Sekunder 

PT. Glow Pro 

Indonesia Kota 

Bandung 

Studi 

Literature 

Data unggah / posting akun 

media social Instagram dari 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Data testimoni konsumen 

PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Data konsumen PT. Glow 

Pro Indonesia Kota 

Bandung 

Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Primer 

Calon Konsumen 

dan Konsumen 

PT. Glow Pro 

Indonesia Kota 

Bandung 

Wawancara Hasil Wawancara 
Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Wawancara Hasil Wawancara 
Untuk mendapatkan 

hasil penelitian 

Kuesioner Hasil kuesioner 
Untuk mendapatkan 

hasil penelitian 

 

Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang merupakan 

penjabaran dari indikator variabel sebelum digunakan untuk mengumpulkan data 

di lapangan, terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa sejauh mana 

instrumen pengukur dapat dipercaya atau dihandalkan (Sugiama; 2013). Oleh 
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karena itu setelah instrumen itu valid dan reliable, maka dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan. 

 

3.6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.6.1. 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).  

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau akurat atau tidaknya 

suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

Sugiyono (2015 : 202). Model pengujian menggunakan pendekatan  korelasi item-

total dikoreksi (corrected item-total correlation) untuk menguji validitas internal 

setiap item pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Untuk 

menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli 

menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,30 

sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah ítem. Artinya, sama atau lebih besar 

dari 0,30 mengindikasikan item tersebut memiliki validitas yang memadai 

menurut Sugiyono (2015 : 209). 
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Pengujian validitas menurut Sugiyono (2015 : 202), yaitu : Suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat kevalidan dan keahlian suatu instrumen, suatu 

instrumen dianggap valid mampu mengukur apa yang diukur, dengan kata lain 

mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.  

Menurut Sugiyono (2015 : 300), uji validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment guna menghitung korelasi antara 

masing-masing pernyataan dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pernyataan-pernyataan mana yang valid dan mana yang tidak. Masrun (1979) 

menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya, syarat minimum untuk dianggap memenuhi 

syarat adalah jika korelasi antara butir dengan skor total lebih besar atau sama 

dengan 0,3.  

Rumus untuk menguji validitas dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment : 

 

 

 

Dimana : 

ryx = Korelasi Pearson 

X = Skor setiap item 

Y = Skor total yang dikurangi skor item tersebut 

n = Banyaknya responden 

 

Menurut Kaplan dan Saccuzo, (2012) keputusan mengenai validitas item 

pertanyaan dalam kuesioner, yaitu: 
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1. Jika r positif serta r > 0.30 maka item pertanyaan tersebut valid 

2. Jika r tidak positif serta r < 0.30 maka item pertanyaan tersebut tidak valid 

Dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1,00 maka 

semakin baik pula validitasnya. 

 

3.6.2. 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, 2012:87). Untuk 

melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha (α) dengan mengguanakan SPSS 

(Statical Product and Service Solution) versi 2.0 untuk jenis pengukuran interval. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nillai Cronbach Alpha lebih besar dari 

batasan yang ditentukan yakni 0,6 atau nilai korelasi hasil perhitungan lebih besar 

dari pada nilai dalam tabel dan dapat digunakan untuk penelitian, yang 

dirumuskan: 

 

 
 

Keterangan: 

 = Koefisien reliabilitas 

 = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

 = Jumlah varian skor tiap item 

 = Varians total 
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3.7. Rancangan Uji Deskriptif dan Uji Verifikatif 

3.7.1. Rancangan Uji Deskriptif 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2016 : 147) yang dimaksud dengan analisis data 

adalah sebagai berikut: 

 

“Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”  

 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah Peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

1. 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.  

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

Setiap item dari kuesioner dengan masing-masing nilai yang berbeda yaitu : 
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Tabel 3.4. Opsi Jawaban kuesioner 

Opsi Jawaban Skor 

Sangat Tidak Baik 1 

Tidak Baik 2 

Kurang Baik 3 

Baik 4 

Sangat Baik 5 

 

Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan 

dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk 

menilai variabel X1, X2 dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan 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: 

 

 

 

Keterangan: 
Me = 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 

melakukan analisis jenjang dengan dibandingkan dengan kriteria yang peneliti 

tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert. MenurutSugiyono 

(2013 : 122) berpendapat bahwa skala Likert digunakan untuk mengukursikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenasosial. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyaigradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. 

Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari 

banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan 

nilai tertinggi (5) yang telah peneliti terapkan. Pada penelitian ini terdapat 115 

responden, oleh karena itu rentang terendah adalah memiliki nilai 115 karena nilai 

terendah dikalikan dengan jumlah responden. Sedangkan rentang tertinggi adalah 

575, karena nilai jawaban tertinggi dikalikan dengan jumlah responden. 

 

 

 

 

Adapun rentang diatas dapat diklasifikasi kedalam jenjang dan kategori 

indikator yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini ; 
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Tabel 3.5. Interval Kelas Analisis Jenjang 

Rentang Skor Indikator 

115 – 207 Sangat Tidak Setuju 

206 - 299 Tidak Setuju 

300 - 391 Cukup Setuju 

392 - 483 Setuju 

484 - 575 Sangat Setuju 

 

3.7.2. Rancangan Uji Verifikatif 

1. Uji Asumsi Klasik 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi literatur 

yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data sekunder yang akan 

dijadikan dasar teori dalam pelitian ini. 

a. Analisis Kuantitatif 

Merupakan metode untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis dan 

data yang diperoleh melalui uji statistik. Lebih berdasarkan pada data yang 

dapat dihitung. Adapun alat analisis yang digunakan adalah: 

1) Analisis Statistik 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk diinteprestasikan. Data yang terhimpun dari 

hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di 

lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk 

menarik kesimpulan. Analisis yang digunakan oleh penulis diuji 

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 
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2) Analisis regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Keputusan Pembelian 

X = Kualitas Produk 

a = nilai Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang 

menunjukan nilai peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel Y. 

e = error atau tingkat kesalahan standar 

 

Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. a dan b 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

3) Koefisien Korelasi 

Menurut Sugiyono (2015 : 202) Koefisien korelasi adalah derajat atau 

tingkat hubungan antar dua variabel  yang  diukur dengan  indeks  

korelasi. 

Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor 

total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Moment 

Pearson yaitu :  
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Dimana : 

r = Koefisien korelasi, yaitu kuat atau lemahnya pengaruh antara 

variabel X (kualitas produk) dan variabel Y (Keputusan 

Pembelian)  serta arah pengaruh variabel tersebut. 

X = Skor masing-masing butir suatu variabel (Kualitas Produk) 

Y = Skor total seluruh butir dalam suatu variable (Keputusan 

Pembelian) 

n = Banyaknya subjek/data 

 

Akan tetapi langkah yang diambil dalam penelitian ini untuk 

menghitung korelasi Pearson dengan menggunakan SPSS 20.0. 

Koefisien korelasi product moment pearson mempunyai nilai  - 1 ≤  rs  

≤ 1, dimana : 

a) Apabila nilai r = -1  atau  mendekati -1, maka  hubungan  antara  

kedua  variabel  sangat  kuat. Korelasi negatif artinya  bersifat 

berlawanan (jika  variabel  X  naik, maka  variabel Y  turun  atau  

sebaliknya.). 

b) Apabila  nilai  r = 0 atau  mendekati 0, maka  hubungan  antara  

kedua variabel  sangat lemah  atau  tidak  ada  hubungan  sama  

sekali. 

c) Apabila nilai  r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua 

variabel  sangat  kuat. Korelasi positif artinya bersifat  searah (jika 

X naik maka Y naik, atau sebaliknya). 

Dari analisa akan diperoleh apakah positif atau negatif. Jika koefisien 

korelasi (r) positif (r > 0) berarti hubungan positif atau searah. Artinya 

jika terjadi kenaikan pada variabel X, maka akan diikuti kenaikan 
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variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X maka akan 

diikuti dengan penurunan variabel Y. Koefisien korelasi (r) negatif (r < 

0) berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti 

oleh penurunan pada variabel Y  atau sebaliknya apabila terjadi 

penurunan pada variabel X maka akan diikuti dengan kenaikan pada 

variabel Y. 

4) Koefisien Determinasi 

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel X (Kualitas Produk) terhadap variabel Y (Keputusan 

Pembelian), maka perlu perhitungan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Kd = r² x 100% 

Keterangan : 

Kd = Koefisien Determinasi 

r = Nilai  Koefisien Korelasi 

 

Ukuran tersebut tidak lain daripada kuadrat koefisien korelasi. 

Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persen, jadi dikalikan 

dengan seratus persen (100%). 

5) Pengujian  Hipotesis 

Riduwan (2012 : 163) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban 

atau dugaan sementara yang harus di uji lagi kebenaranya. Pengujian 

hipotesis digunakan untuk mementukan diterima atau ditolaknya 

hipotesis, maka digunakan model uji t untuk menuji signifikansi 

(tingkat keberatan) antara variabel X dan Variabel Y. 
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Untuk menguji apakah ada pengaruh yang berarti antara kegiatan  atribut 

produk dengan niat beli konsumen, maka penulis melakukan pengujian 

hipotesis. Adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Hipotesis : 

Merumuskan hipotesis, dalam penelitian ini yaitu: 

Setelah diperoleh koefisien korelasi, selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis yang telah dibuat dengan 

membandingkan koefisien dari masing – masing indikator variabel 

terhadap pengujian yang ditetapkan.  

Ho = t < 0, maka kualitas jasa tidak berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen. 

Ha  = t > 0, maka kualitas jasa berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. 

Kriteria untuk  menentukan  apakah  Ho  ditolak  dan  Ha diterima 

adalah sebagai berikut : 

Jika t hitung ≥ t tabel : Ho ditolak, Ha diterima 

Jika t hitung  t tabel : Ho diterima, Ha ditolak 

b) Degree of freedom (df), dengan rumus:  df = n – (k + 1) 

Dimana : 

n = Jumlah data 

k = Variabel independent 

1 = Variabel dependent 

 

c) Taraf signifikansi   = 0.05 atau 5% 



71 

 

d) Menyusun krtiteria pengujian melalui penentuan nilai t tabel. 

Menghitung nilai t dari data kuantitatif menggunakan rumus: 

2r1

2nr
t




  

Dimana : 

r = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah data 

t  = distribusi t 

 

Pedoman bagi interpretasi koefisien determinasi (tingkat pengaruh) 

menurut Sugiyono (2014 : 249), yaitu : 

 

Tabel 3.6. Interpretasi Koefisien Determinasi 

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 

 

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1 dan 

kriteria uji yang digunakan adalah “tolak H  jika t hitung> ttabel pada tingkat 

kepercayaan 1- dan derajat bebas (n-k-1). 

 

 



72 

 

3.8. 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 3.2. Alur Rancangan Pemecahan Masalah 

 

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang 

berkaitan dengan kualitas jasa, citra perusahaan dan niat beli konsumen. Dengan 

penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan 

kajian yang dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan niat konsumen 
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dalam menggunakan jasa perawatan mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung.  

1. Rumusan Tujuan  

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang berkaitan 

dengan kualitas jasa, citra perusahaan dan niat beli konsumen. Dengan 

penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan 

kajian yang dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan niat 

konsumen dalam menggunakan jasa perawatan mobil di PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung. 

2. Pemetaan Strategi 

Dalam upaya untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka 

diperlukan pemetaan strategi yang bermula dari fenomena yang terjadi. 

Selanjutnya, dilakukan identifikasi permasalahan dan mencari faktor-faktor 

yang diduga menjadi penyebab timbulnya permasalahan.  

3. Operasionalisasi Strategi  

Setelah melakukan uji hipotesis, maka diketahui aspek-aspek penyebab 

menurunnya niat konsumen dalam menggunakan jasa perawatan mobil di PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Sehingga dapat dilakukan pemilihan 

alternatif strategi pemecahan masalah dan pengembangan dalam bentuk 

program kerja untuk meningkatkan niat dalam bentuk operasionalisasi 

strategi. Berdasarkan pemetaan strategi yang dibuat, akan terlihat seberapa 

jauh kemungkinan alternatif-alternatif strategi yang dapat dijalankan. 
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Alternatif-alternatif strategi ditentukan berdasarkan hasil penelitan mengenai 

kualitas jasa, citra perusahaan dan niat beli konsumen.  

4. Rencana Tindakan 

Berdasarkan rumusan tujuan dan pemetaan strategi, maka dibuat 

operasionalisasi strategi dan rencana sebagai bentuk implementasi.  

Untuk meningkatkan niat konsumen dalam menggunakan jasa perawatan 

mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung, dapat dilakukan beberapa 

upaya yaitu: 

a. Menganalisis jasa perawatan mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung sehingga dapat diketahui faktor internal dan eksternal yang 

paling berpengaruh terhadap pengaruh niat konsumen dalam 

menggunakan jasa perawatan mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

b. Perlu juga diketahui informasi yang akurat dan terkini dalam industri 

tersebut, melakukan evaluasi dan pengendalian serta memperbaiki 

secara terus menerus.  

5. Rencana Evaluasi dan Pengendalian 

Tahapan evaluasi dan pengendalian ini merupakan tahapan akhir dari 

pemecahan masalah dengan tujuan untuk menilai sejauh  mana implementasi 

saran menjadi tindakan. Apakah saran tersebut sudah tepat dilaksanakan dan 

memperlihatkan hasil berupa indikator yang dapat diukur sebagai alat 

verifikasi bahwa saran tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

pemecahan masalah yang ditetapkan. 
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Kemudian 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. 

 

 


