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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai 

dengan pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) 

bahwa :  

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

 Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah konsumen Bengkel 

Delima Motor Cikutra yang berada di Jl. Cikutra No. 85-B Bandung. Dalam 

penelitian tersebut penulis meneliti “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Custumer 

Relationship Management Terhadap Kepuasaan Pelanggan Pada Bengkel AHASS 

Delima Motor”. 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Bengkel AHASS Delima Motor merupakan salah satu bengkel resmi yang 

dimiliki oleh Honda, dengan semakin mudahnya konsumen dalam memiliki 

kendaraan sepeda motor maka oleh dari itu perushaan menyediakan bengkel 

bengkel resmi yang berguna bagi konsumen untuk mempermudah mereka yang 

ingin service motor nya bagi pengguna sepeda motor Honda. Salah satu ialah 

bengkel AHASS Delima Motor yang sudah hampir 15 tahun berjalan dalam usaha 

bengkel motor tersebut. Bengkel AHASS Delima Motor sendiri sudah berdiri sejak 

tahun 2004 sampai saat ini berjalan yang berlokasi di Jl. Cikutra No 85-B Bandung. 

 Seiring berkembangnya industry sepeda motor dari tahun ke tahun maka 

berdiri pula bengke bengkel tidak resmi bermunculan maka dari itu bengkel 

AHASS harus bias tetap menjadi pilihan konsumen, Bebecara guna konsumen agar 

merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh Bengkel AHASS dan  tidak beralih 

ke bengkel bengke tidak resmi maka bengkel AHASS harus memberikan kualitas 

pelayanan yang terbaik selain itu menjaga komunikasi dengan baik dengan para 

pelanggan mereka agar meciptakan kepuasaan pasca menservice motor di bengke 

AHASS. Selain unggul dari produk produk atau sperpart original nya, bengkel 
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motor memberikan fasilitas seperti ruang tunggu konsumen, mushola, toilet, 

beberapa banner promosi dan daftar harga service. 

Visi Perusahaan:  

Menyediakan kemudahan layanan service sepeda motor Honda dengan 

didukung oleh fasilitas yang memadai dan karyawan yang handal  

Misi Perusahaan: 

Bengkel AHASS Delima motr menjadi andalan utama bagi para pengguna 

sepeda motor honda dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda 

motor Honda 

3.1.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi adalah suatu suatu kumpulan orang orang yang terdapat 

didalam perusahaan yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

Untuk mencapai suatu tujuan pemilik bengkel itu sendiri mencari orang orang yang 

berpengalaman dan memiliki kompetensi yang dirasa cocok untuk mengisi setiap 

jabatan atau devisi yang terdapat pada Bengkel AHASS 
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Sumber Bengkel AHASS Delima Motor 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Bengkel AHASS Delima Motor 
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3.1.3 Deskripsi jabatan 

1. Owner  

a. Sebagai penanam modal sekaligus pimpinan dimana memegang 

kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab atas bengkel tersebut 

2. Kepala bengkel 

Tugas dan tanggung jawab 

a. Mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu 

dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku serta 

menginformasikan kompetensi jajaran personal bengkel dalam usaha 

pencapaian target untuk meningkatkan produktibilitas dan pencapaian 

performance bengkel serta kepuasaan pelanggan 

b. Membuat perencanaan dan memastikan pencaaian revenue Workshop, 

Unit Entry and Car Return sesuai standar yang ditetapkan. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan bengkel  

d. Mengontrol stock Gudang bengkel (parts) sesuai dengan target service 

rate. 

e. Pembinaan dan pengembangan personal bengkel. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan system dan prosedur bengkel. 

3. S.A/PIC 

Tugas dan tanggung jawab 

a. Bertanggung jawab melayani kebtuhan pelanggan yang datang dan 

keluar bengkel dengan mendengarkan, menganalisa, dan menjelaskan 

tentang kendala kendaraan, membuat PKB dan estimasi waktu serta 

biaya untuk mencapai kepuasaan pelanggan, serta menjaga kerapihan 

data data kendaraan pelanggan 

b. Melayani pelangan, yaitu menganalisa kendala atau problem dan 

memeriksa kendaraan, serta menjelaskan hasil pemeriksaan pada 

pelanggan 

c. Memasukan data keluhan pelanggan mengenai kondisi kendaraan 

pelanggan ke computer 

d. Membuat Perintah Kerja Bengkel (PKB) 
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4. Kep Mekanik 

a. Bertanggung jawab kepada pemilik bengkel atas hasil yang diperoleh 

b. Mengawasi jalannya bengkel baik dari segi manajemen maupun dari 

segi kualitas mekanik 

5. Froat Part 

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran 

b. Melakukan pencatatan semua transaksi 

c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu 

produk 

d. Melakukan proses packaging produk serta transaksi pelayanan jual beli 

e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang saat penerimaan barang 

f. Melakukan pengecekan persediaan bulanan 

6. Warter Part 

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran 

b. Melakukan pencatatan semua transaksi 

c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu 

produk 

d. Melakukan proses packaging produk serta transaksi pelayanan jual beli 

e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang saat penerimaan barang 

f. Melakukan pengecekan persediaan bulanan 

7. Front line 

a. Menyambut konsumen yang dating ke bengkel dan membuat WO 

(Work Shop) 

b. Mencatat keluhan keluhan yang ada pada sepeda motor konsumen 

c. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga service dan 

harga sparepart 

d. Membuat nota penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi 

e. Mencatat data pelanggan 

f. Mencatat barang yang keluar dan masuk 

g. Membuat laporan pembelian, persedian barang, dan melaporkannya 

kepda kepala mekanik mengawasi sisa barang yang ada dan segera 
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melakukan penyetokan sehingga tidak terjadi keterlambatan persediaan 

barang 

8. Mekanik 

a. Memberikan kualitas terbaik dalam melakukan service motor 

b. Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kerusakan kerusakan 

yang terjadi pada sepeda motor konsumen 

9. Washing 

a. Melakukan pembersihan pasca service kendaraan 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode yang dilakukan untuk meneliti dan 

menyelesaikan suatu masalah yang terjadi, menyusun skripsi ini penulis 

membutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat dan pembahasannya 

agar data yang diperoleh cukup lengkap dengan pembahasan masalah yang ada. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

verifikatif. 

Menurut Riduwan (2010:65) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau 

menggambarkan apa adanya hasil penelitian. 

Metode verifikatif menurut Masyhuri (2010:45) adalah metode yang 

digunakan untuk memeriksa benar atau tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji 

suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain 

dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel X terhadap Y yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan 

pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah adalah wilayah generalisasi, yang terdiri dari atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013:15). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengunjung Bengkel AHASS Delima 

Motor Cikutra Bandung 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi tersebut. Sugiyono (2013:116). 

Sampel dari penelitian ini adalah sebagai konsumen bengkel AHASS Delima 

Motor. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampling yaitu non 

probality sampling dengan Teknik aksidental. 

Menurut Sugiyono (2016:84) non-probability sampling yaitu: 

“Non-probability sampling  adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 

Teknik non-probability sampling yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan teknik sampling insidental. Definisi sampling 

insidental menurut Sugiyono (2016:60), adalah sebagai berikut : 

“Sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti maka 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data”. 

Melihat pernyataan diatas dapat disimpulkan menggunakan rumus Purposive 

Sampling Teknik yang dilakukan secara sengaja, maksudnya ialah peneliti 

menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. 

Jadi sampel yang diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh 

peneliti dengan ciri ciri, ciri dalam populasi penelitian ini adalah pelanggan yang 

menggunakan pelayanan yang ditawarkan Bengkel AHASS Delima Motor, maka 

orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (Responeden) (Ridwan 2015:57). 

Maka dari itu dapat disimpulkan  rumus untuk menentukan besarnya sampel 

yang diambil ialah sebagai berikut :  
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   n = 
[𝐙.𝐒]

[𝐄]

𝟐
 

Keterangan : 

n: Jumlah sampel 

Z: Nilai yang sudah di standarisasi sesuai derajat keyakinan 95% (berate nilai 

Z=1.96) 

S: Deviasi standar sampel atau estimasi deviasi standar populasi 0.25 

E: Tingkat kesalahan yang ditolerir 0,05  

Maka besarnya sampel untuk penelitian ini ialah sebagai berikut : 

n = 
[Z.S]

[E]

2
 

n = 
[(1,96)(0,25)]

[0,05]

2

 

n =  
[0,49]

[0,05]

2
 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh hasil besarnya sampel adalah 

96,04. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hasilnya dapat 

dibulatkan yaitu menjadi 100 responden (Ridwan 2015:57) 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Guna mendukung penelitian maka jenis data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur 

jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik. Data kuantitatif 

adalah data yang berwujud angka-angka, yaitu data kualitatif yang telah 

dikuantitatifkan melalui skala likert (Riduwan, 2004:106). Data berupa 

angka-angka yang diperoleh dari Bengkel AHASS Delima Motor, seperti 

data penjualan dan data-data lainnya yang menunjang penelitian. 
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2. Data Kualitatif 

Data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung berupa 

informasi atau penjelasan yang didasarkan pada perkataan teoritis dan 

penilaian logis. Menurut Ridwan (2004:106) mengatakan bahwa data 

kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik 

berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata, yaitu data yang sudah dianalisis 

dan tanggapan dari responden. Data yang diperoleh dari Bengkel AHASS 

Delima Motor yang tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum 

perusahaan, hasil kuesioner, dan data-data lain yang menunjang penelitian. 

 Penelitian memerlukan data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk 

menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam 

penelitian yang terdiri dari dua sumber 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(Sudarsono, 2006:55). Data primer yang ada dalam penelitian ini 

merupakan hasil penyebaran kuesionerpada sampel yang telah ditentukan, 

serta penjelasan dan keterangan dari pelanggan Bengkel AHASS Delima 

Motor. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi 

tertentu (Sudarsono, 2006:55). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai 

literatur, buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

Tabel 3.1 

Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data 

Primer • Konsumen yang menggunakan aplikasi Transportasi Online 

Sekunder • Buku, artikel, jurnal, dan sebagainya 

• Internet 
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3.5 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua elemen variabel pokok yaitu : 

1. Variabel bebas ( independent variable ) 

Sugiyono (2016:59) mendefinisikan variabel bebas yaitu sebagai berikut: 

“Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).” Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

Kualitas Pelayanan ( X1 ) dan Customer Relationship Management 

(CRM) ( X2 ). 

2. Variabel terikat ( dependent variable ) 

Sugiyono (2016:59) mendefinisikan variabel terikat atau variabel 

dependen yaitu sebagai berikut:  

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah Kepuasaan Pelanggan ( Y ). 

Sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Kualiatas Pelayanan dan Customer 

Relationship Management (CRM) terhadap Kepuasaan Pelanggan pada Bengkel 

AHASS Delima Motor, maka dapat disajikan dalam operasional variable. 

Sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Kualiatas Pelayanan dan Customer 

Relationship Management (CRM) terhadap Kepuasan Pelanggan pada Bengkel 

AHASS Delima Motor, maka dapat disajikan dalam  
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

Variabel  Konsep  Dimensi  indikator ukuran 

Kualitas 

pelayanan  

keseluruhan  

corak  dan  

karakteristik  

dari  sebuah jasa  

yang  

menunjang  

kemampuan  

untuk  

memuasakan  

pelanggan  baik  

secara langsung 

maupun tidak 

langsung 

Tangible  

Meliputi 

penampilan 

fasilitas fisik 

seperti 

Gedung dan 

ruangan front 

office, 

tersedianya 

tempat parkir, 

kebersihan, 

kerapihan, 

dan 

kenyamanan 

ruangan, 

kelengkapan 

peralatan 

komunikasi 

dan 

penampilan 

karyawan 

 

• Keamanan 

tempat parkir 

khusus 

pelanggan 

• Penampilan 

karyawan yang 

menarik 

• Ruang tunggu 

khusus 

pelanggan 

• Kelengkapan 

dan 

kenyamanan 

dalam fasilitas 

yang diberikan 

• Ketersediaan 

kotak saran 

terdapat pada 

bengkel 

AHASS 

Delima motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Empathy 

(perhatian) 

Adalah 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

memberikan 

perhatian 

• Kemampuan 

berkomunikasi 

dengan 

pelanggan 

• Kemudahan 

mendapatkan 

informasi 

produk 
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yang bersifat 

individual 

atau pribadi 

kepada 

konsumen 

atau 

pelanggan 

 

Reliability 

(keandalan) 

Adalah suatu 

kemampuan 

untuk 

memberikan 

jasa yang 

dijanjikan 

dengan akurat 

dan terpecaya 

• Ketelitian kasir 

melayani 

pelanggan 

• Daya tanggap 

seluruh 

karyawan 

membantu 

pelanggannya 

• Kemampuan 

karyawan 

dalam 

melakukan 

perbaikan 

kendaraan 

bermotor 

Responsive 

(daya 

tanggap atau 

kesigapan) 

Adalah suatu 

kesigapan 

karyawan 

dalam 

membantu 

konsumen 

dan 

• Kecepatan 

karyawan 

mengenai 

masalah 

pelanggan 

• Kemauan 

karyawan 

memberikan 

perhatian 

secara individu 
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memberikan 

jasa yang 

dijanjikan 

dengan akurat 

dan terpecaya 

• Ketanggapan 

informasi yang 

jelas kepada 

pelanggan 

Jaminan 

(assurance) 

Adalah 

kemampuan 

karyawan atas 

pengetahuan 

terhadap 

produk secara 

tepat, 

kualitas, 

keramah 

tamahan, 

perkataan 

atau 

kesopanan 

dalam 

memberikan 

pelayanan, 

keterampilan 

dan informasi 

dan 

kemampuan 

dalam 

menanamkan 

kepercayaan 

pelangga 

terhadap 

• Kemudahaan 

berkomunikasi 

antar karyawan 

dengan para 

pelanggan 

• Pelayanan 

yang 

diberikan 

karyawan 

Bengkel 

AHASS 

Delima 

menimbulkan 

kepercayaan 

kepada 

konsumen  

• Karyawan 

Bengkel 

AHASS 

Delima Motor 

memberikan 

perhatian 

kepada 

konsumen 

secara pribadi 
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perusahaan •  Karyawan 

Bengkel 

AHASS 

Delima 

menanyakan 

saran dan 

keluhan setiap 

konsumen 

Customer 

relationship 

management  

Adalah suatu 

pemilihan 

teknologi yang 

berguna untuk 

memudahkan 

pelanggan dan 

sentuhan bagi 

karyawan 

kepada 

pelanggan yang 

berguna untuk 

membuat 

pelanggan 

merasa nyaman 

Technology 

(teknologi) 

Teknologi 

yang 

mendukung 

CRM. 

Teknologi 

merupakan 

fasilitator 

dalam 

implementasi 

akuisisi 

pengetahui 

pelanggan 

dan 

melakukan 

analisis 

secara 

mendalam 

tentang 

pelanggan 

• Timgkat 

kemudahan 

pelanggan 

mendapatkan 

informasi 

melalui media 

elektronik 

• Tingkat 

penggunaan 

database 

pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Karyawan 

(people) 

 

• Tingkat 

pelayanan 

karyawan  
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Kemampuan 

dan sikap dari 

orang yang 

mengatur 

CRM. 

Manusia 

adalah factor 

nomor satu, 

karena CRM 

adalah 

sebenarnya 

bagaimana 

mengelola 

hubungan 

atau relasi 

antara  

manusia 

sehingga 

diperlukan 

“personal 

touch” atau 

sentuhan 

sentuhan 

pribadi dan 

manusiawi 

 

• Tingkat 

kemampuan 

karyawan 

dalam menjaga 

hubungan baik 

dengan 

pelanggan 

Proses 

(process) 

Proses atau 

cara yang 

digunakan 

perusahaan 

dalam 

mengakses 

dan 

• Tingkat 

kemudahan 

dalam 

melakukan 

transaksi 

• Tingkat 

ketersediaan 
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berinteraksi 

dengan 

pelanggan 

dalam 

menciptakan 

nilai baru dan 

kepuasan 

pelayanan 

konsumen 

• Tingkat 

kecepatan 

proses 

penanganan 

keluhan yang 

cepat 

• Tingkat 

hubungan 

berkelanjutan 

• Tingkat 

pelayanan 

AHASS yang 

melibatkan 

pelanggan 

Kepuasaan 

pelanggan   

Perasaan senang 

atau kecewa 

yang muncul 

setelah 

membandingkan 

kinerja (hasil) 

produk yang 

dipikirkan 

terhadap kinerja 

(atau hasil) yang 

diharapkan 

System 

keluhan 

pelanggan 

Perusahaan 

yang berpusat 

pada 

pelanggan 

guna 

memasukan 

saran dan 

masukan  

• Memiliki rasa 

puas setelah 

melakukan 

service di 

Bengkel 

AHASS 

Delima Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Survey 

pelanggan 

bebrapa orang 

akan 

menanyakan 

mengenai 

keluhan 

keluhan apa 

aja yang 

sedang 

dialami dan 

juga apakah 

merasa puas 

dengan 

• Memiliki rasa 

senang setelah 

melakukan 

service motor 

di Bengkel 

AHASS 

Delima motor 
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pelayanan 

dan fasilitas 

yang 

diberikan 

Belanja 

siluman  

Beberapa 

orang akan 

melakukan 

kegiatan 

belanja di 

tempat 

pesaing guna 

menganalisis 

apa aja 

kelebihan 

atau 

kekurangan 

dari produk 

mereka  

• Ada kesan 

positif setelah 

melakukan 

service motor 

di Bengkel 

AHASS 

Analisis 

pelanggan 

yang hilang 

beberapa 

orang akan 

menanyakan 

alasan apa 

pelanggan 

beralih ke 

produk 

pesaing dan 

langsung 

dilakukan 

suatu evaluasi 

produk  

• Ada 

mempunyai 

niat loyal 

terhadap 

Bengkel 

AHASS 

Delima motor 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data Arikunto 

(2011:224). 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber maupun cara. 

Didalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan 

menggunakan cara sebagai berikut : 
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1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner 

tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah konsumen AHASS Delima Motor 

Cikutra  dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut. 

b. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-

dokumen yang terdapat pada konsumen AHASS Delima Cikutra, 

dokumen-dokumen yang menggambarkan sejarah yang menerapkan 

struktur organisasi pada Perusahaan AHASS Delima Cikutra 

2. Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature 

dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literature 

berupa buku-buku (text book), journal, peraturan perundang-undangan, 

majalah, surat kabar, artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini 

bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan 

akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih 

lanjut dalam penelitian ini. 
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3.7 Skala Pengukuran  

Teknik pengukuran skor atau nilai yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah memakai skala Likert, karena skala ini memiliki reliabilitas yang relatif 

tinggi. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peniliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian (Tjiptono, 2015:172). 

Adapun kriteria penilaian dapat dilihat dari table 3.3 Skala Likert seperti dibawah 

ini: 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Pertanyaan Nilai 

Sangat setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

         Sumber : Tjiptono (2015:172) 

 Selanjutnya pernyataan dalam kusioner disesuaikan dengan variabel-

variabel yang diperlukan, yaitu pernyataan mengenai variabel bebas (X) Kualitas 

Pelayanan dan Customer Relationship Management kemudian Loyalitas Konsumen 

sebagai variabel terikat (Y). Sedangkan untuk mengelola data penulis 

menggunakan analisis regresi, yaitu dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari 

hasil pengolahan kuesioner. 

 Selanjutnya dicari rata rata dari setiap jawaban responden. Untuk 

memudahkan penilaian dari rata rata tersebut maka dibuatlah interval. Dalam 

penelitian ini penulis menentukan banyaknya kelas interval ialah 5 (lima). Rumus 

yang digunakan ialah menurut Sudjana dalam Sugiyono (2010:47). 
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Panjang Kelas Interval 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

Dimana rentang = Nilai tertinggi – Nilai Terendah 

Banyaknya kelas interval = 5 

Berdasarkan rumus diatas maka Panjang kelas interval adalah : 

Panjang kelas interval = 
5−1

5
 = 0,8 

Maka kriteria dari penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Table 3.4 

Skala interval 

Interval  Kualitas pelayanan Customer Relationship 

Management 

1,00-1,79 Sangat tidak baik Sangat rendah 

1,80-2,59 Kurang baik rendah 

2,60-3,39 Cukup baik Cukup tinggi 

3,40-4,19 Baik Tinggi 

4,20-5,00 Sangat baik Sangat tinggi 

Sudjana dalam Sugiyono (2010:47) 

 

3.8 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut 

Sugiyono (2016:168)  

“Valid berarti alat ukur yang digunakan mendapat data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur”. 

Validitas alat ukur diuji dengan menghitung korelasi antara nilai yang 

diperoleh dari setiap butir pernyataan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat 

ukur tersebut. Metode yang digunakan adalah Product Moment.   
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Semua item kuesioner yang digunakan untuk mengukur pernyataan tiap 

variabel yang akan diuji validitasnya. Nilai validitas masing-masing butir pernyatan 

dapat dilihat pada nilai Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir 

pertanyaan. Apabila data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa 

seluruh korelasi item variabel X lebih besar dari r tabel maka instrumen dinyatakan 

valid. Begitu pula untuk variabel Y, jika seluruh korelasi item variabel Y lebih besar 

dari r tabel maka instrumen dinyatakan valid. 

 

𝑟 =
n(∑XY) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2}{𝑛(∑𝑌2) − (∑𝑌)2}
 

keterangan : 

 r =Koefisien validitas yang dicari 

 n =Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument 

 X =Skor setiap butir pertanyaan 

 Σx =Jumlah skor dalam distribusi X 

 Σy =Jumlah skor dalam distribusi Y 

 Σx2 =Jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

 Σx2 =Jumlah kuadrat pada masing-masing Y 

Uji keberartian koefisien kolerasi r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%). 

 Apabila nilai koefisien korelasi butir pernyataan yang diuji lebih besar dari 

0,30 (>0,30), maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan 

tersebut merupakan konstruksi (construct) yang valid. Pengujian stastistik mengacu 

pada kriteria: 

a. Jika r hitung >r tabel maka pernyataan dinyatakan valid 

b. Jika r hitung <r tabel maka pernyataan dinyatakan tidak valid 

3.8.2 Uji Reliabilitas Kuesioner  

 Realibilitas berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu 

tertentu (Sugiyono, 2016:349). Instrumen yang memiliki reliabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur data secara berulang-ulang agar menghasilkan data 

yang sama (konsisten). 
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 Pengujian reliabilitas umumnya dilakukan dengan menggunakan metode 

koefisien Spearman Brown Corretion untuk setiap pasangan, dan menetapkan rata-

rata koefisie-koefisien tersebut. Tetapi lebih efisien dengan menggunakan 

cronbach’s alpha sebagai berikut : 

𝛼 =
𝑘

(𝑘−1)
 {1 −

∑ 𝜎2

𝜎𝑥
2 }  k = Jumlah item 

 

    𝜎2 = Variance item tertentu 

    𝜎𝑥
2 = Variance total 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah menggunakan 

Cronbach coefficient alpha. Sedangkan besarnya koefisien reliabilitas besarnya 

adalah 0,7. 

3.9 Teknik Analisis Data Dan Pengujinya 

3.9.1 Analisis Data Deskriptif 

Menurut Riduwan (2010:65) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau 

menggambarkan apa adanya hasil penelitian.  

3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier 

berganda perlu dilakukan terlebih dahu;u pengujian asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui distribusi 

data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah ada sampel data sampel memenuhi persyaratan distribusi 

normal. Untuk mendeteksi suatu normalitas data dilakukan dengan Uji Kolmgorov-

Smirnov. Caranya yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika P-value > 0,50 

maka data residual tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan jika p-value < 

0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal (Riduwan,2014). 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara 

variabel independen dan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independennya Riduwan (2014). Pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Jika nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat 

multikolinieritas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus 

dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak biasa. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas 

(Riduwan,2014). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas dan tidak mengalami 

heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas menurut (Riduwan,2014) yaitu : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang diatur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.9.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan perhitungan regresi 

linier berganda. Regresi berganda menurut Sugiyono (2016:277) : 

 “Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainnya).” 
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 Jika analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2. Model persamaan analisis regresi penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda, dengan persamaan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Sumber : Sugiyono (2016:277) 

Dimana : 

Y  = Kepuasan Pelanggan 

A,b1,b2 = Konstanta 

X1  = Koefisien kualitas Pelayanan 

X2  = Customer Relationship Management 

3.9.4 Analisis Koefisien Korelasi 

 Untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen, maka dilakukan uji korelasi Pearson. Rumus 

Korelasi Pearson Product Moment: 

𝑟𝑌𝑋
𝑗= 

𝑛(𝑋𝑌)−(𝑋)(𝑌)

√[𝑛𝑋 2−(𝑋)2
] [𝑛𝑋  2−(𝑋)2

]

 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi Pearson antara item dengan variabel yang bersangkutan 

X = Skor Item dalam variabel 

Y = Skor semua item dalam variabel 

n = Jumlah responden  

 Menurut Sugiyono (2016), kriteria untuk menentukan korelasi tersebut 

dapat dilihat pada di bawah ini : 
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Tabel 3.5 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2016) 

3.9.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Imam Ghazali (2013:97) Koefisien determinasi (R²) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbataas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien Determinasi (Kd) dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

Kd = r2 x 100% 

Dimana: 

Kd = Koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi 

3.9.6 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian uji statistik t ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho1: t ≤ 0, tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan 

pelanggan 

Ha 1: t ≥ 0, adanya pengaruh pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan 

pelanggan 
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Ho 2: t ≤ 0,  tidak ada pengaruh Customer Relationship Management terhadap 

keputusan pelanggan 

Ha 2: t ≥ 0, adanya pengaruh Customer Relationship Management terhadap 

keputusan pelanggan 

b. Menentukan tingkat signifikan, yaitu α = 5% dengan derajat bebas (db) = n – k 

-1, untuk menentukan nilai t tabel sebagai batas penerimaan dan penolakan 

hipotesis. 

c. Menghitung nilai t hitung untuk mengetahui apakah variabel korelasi 

signifikan atau tidak, dengan rumus menurut Sugiyono (2016 :184) : 

t hitung = 𝑟 
√𝑛−𝑘−1

√1−𝑟2     

keterangan:  

r = Korelasi parsial yang ditemukan 

n = Jumlah sampel 

k =Jumlah variabel bebas (independen) 

d. Hasil t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan kriteria: 

• Jika nilai t hitung ≥ t tabel maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• Jika t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.9.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

a. Menghitung nilai F hitung  

Untuk mengetahui apakah variabel – variabel koefisien korelasi signifikan 

atau tidak. Untuk mencari Fhitung dengan rumus : 

  𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅2

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

(Akdon, Riduwan, 2013:128) 

Dimana : 

FHitung = Nilai F yang dihitung 

R  = Nilai koefisien korelasi ganda 
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k  = Jumlah variabel bebas (independen) 

n  = Jumlah sampel  

b. Kriteria uji hipotesis 

Ho3 : F ≤ 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan, dan Customer Relationship Management 

terhadap kepuasaan pelanggan. 

Ha 3 : F ≥ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan, dan Customer Relationship Management 

terhadap kepuasaan pelanggan. 

 


