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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2014:2) menyatakan objek penelitian adalah sasaran 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang 

sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu). 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah 

kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Sebagai variabel kualitas 

pelayanan (X1), harga (X2) dan kepuasan (Y) 

4.1.1 Gambaran Umum  

PT Lion Mentari Airlines atau yang biasa dikenal sebagai Lion Air adalah 

sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier atau LCC) yang 

didirikan pada 19 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada 30 Juni 2000. 

Peursahaan ini dipimpin oleh Rusdi Krisna dan berkantor pusat di Lion Air 

Tower, Jalan Gajah Mada no. 7, Jakarta Pusat, Indonesia. Lion Air merupakan 

maskapai swasta terbesar di Indonesia dengan rute di Indonesia, Singapura, 

Malaysia, Vietnam dan Arab Saudi, serta rute carter menuju China dan 

Hongkong. Rencana jangka panjang Lion Air adalah memberdayakan armadanya 

untuk mempercepat perluasan maskapainya di Asia Tenggara dengan membuat 

anak perusahaan di dalam negeri yaitu Wings Air dan Batik Air, sementara untuk 

di luar negeri Lion Air mendirikan Malindo Air dan Thai Lion Air. Melalui slogan 

“We Make People Fly”, Lion Air mencoba mewujudkan dan merubah stigma 

masyarakat bahwa siapapun bisa terbang bersama Lion Air dengan 

mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan. 

4.1.2 Sejarah Singkat 

Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 30 

Juni 2000. Maskapai Lion Air beroperasi pertama kalinya dengan 

menggunakan Boeing 737-200 yang disewa untuk membuka rute ke Pontianak. 

Maskapai penerbangan ini dikomando oleh Rusdi Kirana dan keluarganya. Dalam 

perkembangannya, Maskapai penerbangan ini berencana untuk bergabung 

dengan IATA, tetapi sebelum masuk ke dalam IATA, organisasi ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
https://id.wikipedia.org/wiki/Pontianak
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusdi_Kirana
https://id.wikipedia.org/wiki/IATA
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mengharuskan maskapai ini untuk lulus ujian IATA, IOSA. Namun, gagal karena 

masalah keamanan. Tetapi, Lion Air tak patah arang meski sempat gagal. Lion 

bersama Boeing mendesain framework untuk workshop dalam pengaplikasian 

prosedur Kinerja Navigasi Berpemandu (KNB) di Indonesia.  

Pada bulan November 2009, Maskapai mendatangkan armada 

terbesarnya Boeing 747-400 yang merupakan purna pakai dari maskapai Oasis 

Hong Kong Airlines yang bangkrut pada tahun 2008, pada tahun berikutnya Lion 

Air menambah jumlah penerbangan ke Jeddah sebanyak lima kali seminggu yang 

dilayani oleh 2 armada Boeing 747-400 dengan total kursi sebanyak 992 kursi 

dalam sekali terbang.  

Pada tanggal 19 Juli 2011, Lion Air melakukan pemberhentian sementara 

untuk ke 13 armada Boeing 737-900ER akibat gagalnya maskapai memenuhi 

OTP (on time performance) yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara 

sampai Lion Air dapat memenuhi sekurang-kurangnya 80 persen dari OTP. 

Dalam catatan resmi Kementerian Perhubungan, OTP Lion Air hanya 66.45 

persen dan merupakan yang terburuk dari 6 maskapai penerbangan utama dari 

bulan Januari hingga April tahun 2011 di 24 bandar udara di seluruh 

Indonesia.[6] Pada tanggal 18 November 2011, maskapai penerbangan bersama 

dengan Boeing mengumumkan pemesanan 201 pesawat Boeing 737 MAX dan 29 

pesawat Boeing 737-900ER dan ini tercatat sebagai pemesanan tunggal terbanyak 

oleh satu maskapai penerbangan komersial sebanyak 230 dengan nilai $21.7 

miliar. 

Pada bulan Januari 2012, Lion Air dikenakan sanksi oleh Kementerian 

Perhubungan setelah ditemukan beberapa pilot dan awak pesawat memiliki dan 

menggunakan bahan Narkotika. Sebelumnya, hal ini dipicu ketika ditemukannya 

awak maskapai (pilot dan kru darat) tertangkap basah menggunakan Sabu-sabu 

dan metafetamin secara terpisah.  

Lion Air mendirikan maskapai penerbangan layanan penuh dengan nama 

Batik Air, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan menggunakan 

737-900ER. Lion Air juga menandatangani komitmen dengan Boeing untuk 

memesan lima buah pesawat 787 Dreamliner untuk maskapai penerbangan ini, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_747-400
https://id.wikipedia.org/wiki/Oasis_Hong_Kong_Airlines
https://id.wikipedia.org/wiki/Oasis_Hong_Kong_Airlines
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeddah
https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-900ER
https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air#cite_note-6
https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_787_Dreamliner
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dan ini membuat Lion Air menjadi maskapai penerbangan Indonesia pertama 

yang memesan tipe ini sejak Garuda Indonesia membatalkan pemesannya untuk 

10 Dreamliner pada tahun 2010, dan diperkirakan akan dikirim pada tahun 

2015.[8] Maskapai ini juga telah mempertimbangkan memesan pesawat berbadan 

lebar Airbus A330, tetapi memilih untuk membeli 787. 

Pada 11 September 2012, Lion Air dan National Aerospace & Defence 

Industries Sdn Bhd (Nadi) menandatangani perjanjian Joint Venture untuk 

mendirikan maskapai penerbangan baru di Malaysia, dengan nama Malindo 

Airways pada Mei 2013. Kedua mitra juga sepakat untuk membentuk JV lain 

untuk memberikan layanan perawatan pesawat untuk semua pesawat di Grup Lion 

Air, termasuk maskapai penerbangan patungan di antara mereka. 

Pada 18 Maret 2013, Lion Air menandatangani kontrak pembelian 234 

pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar atau sekitar Rp 233 triliun di Prancis dan 

disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande. Pesawat yang 

dipesan adalah jenis A320 dan A321. 

Pada tanggal 31 Juli 2015, Lion Air secara resmi hengkang 

dari INACA karena adanya ketidakcocokan dengan anggota yang lain.[12] 

Pada tahun 2016, Lion Air masuk dalam daftar maskapai penerbangan bertarif 

rendah dengan layanan terbaik sedunia versi SkyTrax serta meraih dua 

penghargaan, yaitu Kabin Terbaik Kelas Murah dan Kursi Premium Terbaik 

Kelas Murah. (id.wikipedia.org)  

  

 

Gambar 3.1 

Logo Lion Air 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air#cite_note-BatikAir_FG-8
https://id.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
https://id.wikipedia.org/wiki/11_September
https://id.wikipedia.org/wiki/2012
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_patungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Malindo_Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Malindo_Air
https://id.wikipedia.org/wiki/18_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Francois_Hollande
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2015
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=INACA&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air#cite_note-12
https://id.wikipedia.org/wiki/2016


29 
 

4.1.3 Rute Penerbangan 

Lion Air terhubung dengan lebih dari 36 destinasi dan mengoperasikan 

hingga 226 penerbangan setiap harinya yang peneliti sajikan pada gambar berikut: 

 

Sumber: www.lionair.co.id 

Gambar 3.2 

Rute Penerbangan Lion Air 

4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

Setiap melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu 

berhadapan dengan objek yang luas dan kompleks. Suatu objek yang akan diteliti 

biasanya disebut dengan populasi, yaitu keseluruhan objek yang diteliti sebagai 

dasar untuk menarik kesimpulan. 

Menurut Sugiyono (2014:119), menyatakan bahwa : 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas atau karakterisitk tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.” 

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan non 

probability sampling.  
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Menurut Sugiyono (2014:84), teknik non probability sampling adalah  

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Lalu, teknik yang digunakannya menggunakan teknik purposive 

sampling”. 

 Menurut Sugiyono (2014:218) teknik purposive sampling adalah: 

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” 

Jadi sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dianggap 

sample tersebut memenuhi karakteristik – karakteristik khusus sesuai dan dapat 

membantu peneliti dalam melakukan penelitian. 

Kriteria – kriteria yang dapat membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah : 

1. Domisili Kota Bandung 

2. Laki-laki dan perempuan 

3. Pengguna jasa maskapai penerbangan Lion Air 

Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui, maka 

menurut Maholtra dalam Andreas (2017), dengan teknik problem – solving 

research yang menyatakan bahwa minimal sampel sebanyak 200. Teknik problem 

– solving research  merupakan penelitian yang bertujuan untuk membantu 

menyelesaikan masalah pemasaran yang spesifik, seperti segmetation research, 

product research, pricing research, promotion research, dan distribution 

research. 

4.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah 

data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung, data 

diperoleh dari perhitungan hasil penebaran kuesioner yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Menurut Sugiyono (2014:139), sumber primer adalah : 

“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumul data.” 
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Dalam penelitian ini data primer yang digunakan merupakan data yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara kepada sejumlah 

reseponden yang menjadi sampel dari penelitian ini, yaitu mengenai kualitas 

pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen maskapai penerbangan 

Lion Air. 

2. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2014:141), menyatakan bahwa sumber sekunder adalah : 

“Sumber yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku – buku, serta dokumen 

– dokumen perusahaan.” 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan merupakan data 

pendukung yang diperoleh dari literatur – literatur bahan kepustakaan dan 

dokumen – dokumen perusahaan dan data lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Studi Kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mencatat, mempelajari dari text book dan buku – buku 

pelengkap atau refrensi, seperti : jurnal dan media cetak lainnya di 

perpustakaan dan tempat lainnya, serta sumber data lainnya seperti fasilitas 

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi 

kepustakaan ini dilakukan sehingga penelitian mempunyai landasan yang 

kuat sebagai suatu hasil ilmiah. 

2. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian ini 

disebut data primer. Cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kueisoner penelitian ini merupakan sekumpulan daftar 

pertanyaan yang diajukan khususnya kepada sampel responden mengenai 

kualitas pelayanan, harga,  dan kepuasan konsumen maskapai 

penerbangan Lion Air.. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal 

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. 

4.5 Operasional Variabel 

Menurut Zulganef (2008:63), menyatakan bahwa definisi variabel 

penelitian adalah : 

“Segala  sesuatu yang dapat dibedakan atau mempunyai variasi nilai.” 

Dalam penelitian ini variabel yang ditelilti dibagi menjadi dua kelompok 

besar, yaitu varibel bebas (independent variable)  dan variabel terikat (dependent 

variable). Definisi operasional untuk masing – masing variabel adalah sebagai 

berikut :  

4.5.1 Variabel Bebas (Variable Independent) 

Variabel bebas menurut Sugiyono (2014:39), variabel bebas adalah 

sebagai berikut : 

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang  

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).” 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan brand  image 

(X). 
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4.5.2 Variabel Terikat (Variable Dependent) 

Menurut Sugiyono (2014:39) mendefinisikan variabel dependen adalah 

sebagai berikut :  

“Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen (Y) 

adalah kepuasan. Dari variabel – variabel tersebut dapat dijabarkan kedalam 

operasioanal variabel penelitian yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

“tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan” 

Tjiptono (2016:59) 

1. Berwujud (Tangible) 

2. Empati (Empathy) 

3. Cepat tanggap 

(Responsiveness) 

4. Keandalan 

(Reliability) 

5. Kepastian 

(Assurance) 

Ordinal 

Harga(X2) “price as the amount of money 

charged for a product or 

service, or the sum of values 

that customers exchange for 

benefits of having  or using 

the product service” 

Kotler dan Amstrong 

(2015:312) 

1. Keterjangkauan harga  

2. Harga sesuai 

kemampuan atau daya 

saing harga. 

3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Ordinal 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

“kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul 

setelah membandingkan 

antara persepsi terhadap 

kinerja (hasil)  suatu produk 

dengan harapan-harapannya” 

Tjiptono (2015:146) 

1. Kesesuian harapan 

2. Minat berkunjung 

3. Kesediaan 

merekomendasi 

Ordinal 
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4.6 Metode Penilitian 

Metode penelitian merupakan sebuah cara agar mendapatkan hasil data 

yang diperoleh dengan bertujuan mengetahui jawaban dari pertanyaan – 

pertanyaan atau gejala – gejala yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2014:2), mengatakan bahwa: 

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. 

Untuk penelitian ini analisis deskriptif – verifikatif digunakan untuk 

menguji apakah kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen maskapai penerbangan Lion Air, serta melakukan pengujian hipotesis 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. 

Menurut Sugiyono (2014:147) metode deskriptif adalah “metode yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.” 

Sedangkan pengertian verifikatif menurut Sugiyono (2014:8) adalah 

sebagai berikut : 

“Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap 

populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapkan”. 

4.7 Metode Analisis 

Dengan terkumpulnya secara lengkap dan sistematis, langkah berikutnya 

adalah mengolah data. Menurut sifat dan kelompoknya dibedakan menjadi dua 

bagian diantaranya adalah : 

1. Data Kualitatif 

Yaitu data yang mendeskripsikan jawaban responden yang disajikan dalam 

bentuk tabel. Tabel yang disajikan akan menunjukan hubungan kualitas pelayanan 

dan harga terhadap kepuasan. 
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2. Data Kuantitatif 

Yaitu data yang berbentuk numerik dengan menggunakan alat bantu stastik 

sehinga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. 

Data yang telah terkumpul kemudian diproses dna dianalisis dalam bentuk 

pernyataan yang telah disusun dengan menggunakan skala likert. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2011:20), skala likert digunakan hanya untuk mengukur 

sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian 

atau gejala sosial. 

Berikut kriteria bobot penilaian jawaban reponden dari kuisioner adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Kriteria Penilaian Jawaban Responden 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Bila Positif Bila Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Cukup Setuju (CS) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 5 

Sumber: Dr. Ridhuan, M.B.A dan Dr.H.Sunarto,M.Si.,2011. 

Data yang didapat dari lapangan kemudian diola dan dianalisa dengan 

menggunakan statistik sebagai alatnya. Model statistik yang digunakan untuk 

menguji data dalam penelitian ini adalah statistik non parametik karena distribusi 

populasi dan skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dalam 

ordinal.  

Selanjutnya pernyataan dalam kuesioner disesuaikan dengan variabel – 

variabel yang diperlukan, yaitu pernyataan mengenai varibel bebas (X1) kualitas 

pelayanan dan (X2) harga kemudian dicari rata – rata dari setiap jawaban 

responden. Untuk memudahkan penelitian dari rata – rata tersebut maka dibuat 

intervel. Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5 

(lima). Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2011:47) : 
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Panjang kelas interval = 
Rentang

Banyak Kelas Interval
 

Dimana : Rentang = Nilai tertinggi - Nilai terendah 

Banyaknya kelas interval = 5 

Berdasarkan rumus di atas maka panjang kelas interval adalah : 

Panjang kelas interval = 
5−1

5
 = 0,8 

Maka kriteria dari penilaian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Kelas Interval 

Interval Alternatif jawaban 

 Variabel X Variabel Y 

1,00 – 1,80 Sangat tidak baik Sangat rendah 

1,81 – 2, 60 Tidak baik Rendah 

2,61 – 3,40 Cukup baik Cukup tinggi 

3,41 – 4,20 Baik Tinggi 

4,21 – 5,00 Sangat baik Sangat tinggi 

Sumber: Sudjana (2011) 

4.7.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014), menyatakan bahwa uji validitas adalah: 

“Derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.” 

Uji validitasnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

r=
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ −(∑ 𝑥)
𝑥2 2}{𝑛 ∑ 2−(∑ 𝑦)𝑦 2}

 

keterangan :  

r  =  koefisien validitas item yang dicari 

X = skor yang diperoleh dari subyek setiap item 

Y = skor yang diperoleh dari subyek seluruh item 

∑x = jumlah skor dalam distribusi X 
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∑y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑x2 = jumlah kuadrat pada masing – masing skor X 

∑y2 = jumlah kuadrat pada masing– masing skor Y 

n = Jumlah responden 

Distribusi (tabel r) maka α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2), kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : 

a. jika r hitung> r tabel∝; 𝑑𝑓 = 𝑛 − 2 maka pernyataan dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung< r tabel (∝; 𝑑𝑓 = 𝑛 − 2) maka pernyataan dinyatakan tidak valid. 

4.7.2 Uji Realibilitas 

 Realibilitas dalam hal ini menyangkut kedalam ketepatan alat ukur. Suatu 

alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukut 

itu mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dan dapat diandalkan 

serta dapat diramalkan  

 Menurut Nazir (2013), menyatakan bahwa uji realibilitas adalah : 

“Reabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat 

pengukur.” 

Dan pada dasarnya uji reliabilitas untuk mengukur sejauh mana hasil dari 

suatu pengukuran tersebut sehingga dapat dipercaya. Untuk mengetahui kuesioner 

tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan 

bantuan computer SPSS. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitunagan koefisien 

realibilitas, menurut Umar dalam Yulianti (2014), untuk penetapan butir – butir 

instrument yang andal yaitu koefisien Croncobach Alpha 𝛼 > 0,70 maka 

reliabilitasnya bagus. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitungan koefisein 

reliabilitas dengan menggunakan koefisien Croncobach Alpha (𝛼) yang kemudian 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅 = 𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
(
𝑠 − Σ𝑠𝑖

𝑠
) 

Keterangan 

 𝛼 = koefisien reliabilitas 
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n  = jumlah item dalam tes 

s  = varian skor keseluruhan 

 𝑠𝑖 = varian masing – masing item 

4.7.3 Korelasi Rank Spearman 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan keofisien rank spearman 

dan dibantu dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Koefisien dari korelasi ini 

lebih mengukur keeratan hubungan antara peringkat dan lebih cocok untuk 

digunakan dalam data melalu skala ordinal (Umar,2008). Metode ini digunakan 

dengan tujuan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan antara variabel 

Dalam analisis korelasi rank spearman ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan kualitas pelayanan dan harga dengan kepuasan yang 

masing – masing dinyatakan dengan rumus X dan Y. Rumus – rumus yang 

digunakan dalam perhitungan korelasi rank spearman  terbagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. Untuk angka yang tidak mempunyai angka kembar : 

Rumus:  

 

𝑟𝑠 = 1
6∑𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

Dimana: 

𝑟𝑠  =  Korelasi Spearman 

∑𝑑𝑖2= Selisih Ranking data variabel X dan Y 

𝑛 = Jumlah responden 

2. Jika proporsi angka sama dalam variabel X dan Y cukup besar maka 

digunakan rumus koefisien korelasi rank spearman sebagai berikut : 

 

𝑟𝑠 =
∑𝑥2 + ∑𝑦2 − ∑𝑑𝑖2

2√∑𝑥2 . ∑𝑦2
 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
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∑𝑥2 =
𝑛3 −  𝑛

12
− ∑𝑇𝑥 

∑𝑦2 =
𝑛3 −  𝑛

12
− ∑𝑇𝑦 

  

Jika angka tersebut jumlahnya banyak, maka dalam perhitungan 

perlu dirumuskan  faktor korelasi dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus : 

 

∑𝑇𝑥 = ∑𝑇𝑦 =
𝑡3 −  𝑡

12
 

Dimana : 

rs     = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

di     = Selisih rank X dan Y 

n      = Banyaknya sampel 

t       = Banyaknya angka yang sama pada suatu ranking tertentu 

∑𝑥2 = Jumlah kuadrat variabel X 

∑𝑦2 = Jumlah kuadrat variabel Y 

∑𝑇𝑥 = Faktor korelasi jumlah kuadrat variabel X 

∑𝑇𝑦 = Faktor korelasi jumlah kuadrat variabel Y 

Keterangan : 

1. Bila  𝑟𝑠 = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel sangat 

lemah atau tidak berhubungan sama sekali. 

2. Bila 𝑟𝑠  = 1 atau mendekati +1, maka hubungan 

antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan searah antara kedua 

variabel (x dan y). 

3. Bila 𝑟𝑠  = -1 atau mendekati – 1, maka hubungan 

antara kedua variabel dikatakan sangat kuat namun berlawan arah 

antara kedua variabel (x dan y). 

Maka dalam pengolahan uji korelasi, perlu digunakan program SPSS, karena 

terdapat tingkat keakuratan yang baik. Dan menurut Sugiyono (2014), untuk 
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mengetahui interprestasi terhadap kuatnya hubungan maka dapat digunakan 

pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4  

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 - 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber: Sugiyono (2014) 

4.7.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi 

yang  diperoleh  dapat  menghasilkan  estimator  linier  yang  baik.  Jika  telah 

memenuhi asumsi klasik, berarti model regresi  ideal (tidak bias) (Best Linier 

Unbias Estimator/ BLUE). 

4.7.4.1   Uji Normalitas Data 

 Menurut (Wibowo dan Adji, 2012:61) uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yanga ada) yang diteliti memiliki 

distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan histogram Regression residual yang sudah distandarkan, dengan 

menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi 

dikatakan normal jika menggunakan nilai probability Sig (2 Tailed)>, 

Signifikansi>0,050. Untuk mengetahui apakah data yang di olah berdistribusi 

normal atau tidak dan juga memenuhi standar statistik yang berhubungan dengan 

regresi linier berganda, maka dilakukan pengujian dengan metode Kolmograv 

Smirnov maupun pendekatan grafik.  

1. pendekatan komogorov-Smirnov: dasar pengambilan keputusan untuk 

menetukan apakah berdistribusi normal atau tidak normal data yang 

diolah: 
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a) Nilai Sig > 0,050 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi 

normal. 

b) Nilai Sig < 0,050 maka data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi 

normal. 

2. Pendekatan Grafik: untuk mengetahui dengan cra melihat penyebaran 

titik atau data pada sumbu diagonal yang ada pada Grafik, dasar 

pengembilan keputusannya sebagai berikut: 

a) Jika titik atau data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tersebut dinyatakan 

memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika titik atau data menyebar jauh garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka regresi tersebut dinyatakan tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.7.4.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali (2013:91) uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel–

variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas/independen. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel ini tidak orthogonal (variabel bebas yang nilai korelasi antar 

variabel bebasnya sama dengan nol).  

a. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90 maka hal ini 

merupakan adanya multikolinearitas. 

b. Atau multikolinearitas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolinearitasnya masih dapat di toleransi.  

                                      

                                          Rumus:  VIF =
1

1−𝑅2
 

 

 Nilai Eign Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 

menunjukan adanya multikolinearitas. 
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4.7.4.3 Heteroskedastisitas 

Menurut Kuncoro (2011), uji heteroskedastisitas merupakan suatu model 

yang dikatakan memliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat 

varian dalm model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam 

model terjadi ketidaksamaan varian residual pada pengamatan model regresi 

tersebut. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas ialah jika sebaran titik 

berada diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak membentuk satu 

pola yang jelas, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya masalah 

heteroskedastisitas 

4.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

meramal bagaimana keadaan atau penagruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Persamaan regresi menurut (Sugiyono, 2013:253) sebagai berikut: 

Y = α + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ɛ 

Keterangan: Y : Kepuasan konsumen 

  α : Konstanta 

  b1,b2 : Koefisien regresi 

  X1 : Kualitas pelayanan 

  X2 : Harga 

  ɛ : Standar error 

Dengan rumus : 

Y = a + b1.x1 + b2.x2 + ................ 

Dimana : 

Y = Variabel dependen yang teliti 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

x1 = Variabel independen pertama 

x1 = Variabel independen kedua 
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Arti koesien b adalah jika nilai positif (+), hal tersebut menunjukkan 

hubungan yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain 

peningkatan/penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh besarnya 

peningkatan/penurunan variabel terikat. Sedangkat jika nilai b negatif (-), hal 

tersebut menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel bebas 

dengan variable terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan/penurunan besarnya 

nilai variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan/penurunan besarnya nilai 

variabel terikat. 

4.7.6 Koefisiensi Determinasi  

Pengujian koefisien determinasi ini difungsikan untuk mengetahui 

seberapa besar keterikatan atau keeratan antar variabel, antara variabel 

independen (kualitas pelayanan dan harga) dengan variabel dependen (kepuasan), 

maka perlu adanya perhitungan, dan menurut Natawira dan Riduwan (2010:61), 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Kd = r2 x 100% 

 

Dimana : 

1. Kd = Koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi  variabel X terhadap variabel Y. 

2. r = Koefisien korelasi 

Sedangkan analisis koefisien korelasi berganda biasanya diberi simbol 

dengan R². Nilai koefisien determinasi R² untuk menunjukkan persentase tingkat 

kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan oleh variabel 

dependen, Ghozali (2013). Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

Kd = R² × 100% 

Keterangan: 

Kd = Koefisien determinasi 

R2 = Koefisien korelasi 

R² menunjukkan persentase tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian 

regresi yang dilakukan oleh variabel dependen. 
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4.7.7 Pengujian Hipotesis Penelitian 

4.7.7.1 Penguraian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Dalam pengujian hipotesis, pengujian hipotesis sendiri berguna untuk 

mengetahui mengenai kebenaran dari pernyataan (hipotesis) sehingga dapat 

diketahui penerimaan atau ditolaknya hipotesis tersebut. Serta untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau ditolak, maka perlu dilakukan uji t. Tujuan dari uji t sendiri 

adalah sebagai informasi guna mengetahui seberapa jauh penaruh suatu variabel 

independen yaitu kualitas pelayanan dan harga kerja secara parsial (individu) 

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja.  

Menurut Natawira dan Riduwan (2010:142), digunakan statistik uji t 

dengan hipotesis statistik sebagai berikut : 

Ho1 ∶  𝑡 < 0,   Berarti kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha1 ∶  𝑡 > 0,  Berarti kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ho2 ∶  𝑡 < 0,  Berarti harga kerja tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ha2 ∶  𝑡 > 0,  Berarti harga kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

Statistik uji yang digunakan pada pengujian secara individual masing – 

masing sub variabel adalah statistik uji – t, menurut Sugiyono (2014), rumus uji t 

sebagai berikut : 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  √
(𝑛 − 2)

1 − 𝑟𝑠2

𝑟𝑠

 

        

 Keterangan : 

 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = nilai t 

r  = koefisien korelasi 
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𝜎  = standar deviasi  

  n = banyaknya sampel 

4.7.7.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel 

bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Uji dilakukan dengan langkah 

membandingkan nilai dari Fhitung dengan Ftabel. Nilai Fhitung dapat dilihat dari 

hasil pengolah data bagian ANOVA. Berikut adalah langkah-langkah dengan 

menggunakan Uji F : 

 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : b1 = b2 = 0, Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

kualitas pelayanan  (X1) dan harga kerja (X2) terhadap kepuasan 

konsumen (Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

kualitas pelayanan (X1) dan harga kerja (X2) terhadap kepuasan 

konsumen (Y). 

b. Menentukan taraf nyata (signifikan) yang digunakan yaitu 𝛼 = 0,05. 

 Selanjutnya hasil hipotesis Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak, Ha diterima. 

b. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima, Ha ditolak. 

 

 


