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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kuantitatip cara mencari kebenaran melalui metode

ilimiah karena dalam pengungkapan kebenaran penelitian menggunakan

metode ilmiah1. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dengan begitu

penelitian dapat berhasil dan dipertanggung jawabkan. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan bentuk

hubungan kausal. Menurut Riduwan hubungan kausal adalah hubungan yang

bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih2.

Penelitian ini menggunakan studi kausalitas satu arah. Arti dari

hubungan kausalitas adalah variabel independen mempengaruhi variabel

dependen. Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui pengaruh antara dua variabel, yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan

terhadap Kepuasan Konsumen di Hotel Aprilia Kendari.

1E.T. Rusefendi, Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta Lainnya
(Bandung : Tarsito, 2005), h. 120

2Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung : Alfabeta, 2010), h.  76
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya3.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu :

a. Variabel dependent Variabel dependent adalah variabel yang menjadi

pusat perhatian utama peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat

dengan menganalisa berbagai variable dependent yang digunakan

dalam sebuah model. Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang

berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini,

yang menjadi variable dependent adalah : kepuasan konsumen (Y)

meliputi:

1) Sistem keluhan dan saran (Y1.1)

2) Survei kepuasan pelanggan (Y1.2)

3) Ghost shopping (Y1.3)

4) Analisis pelanggan yang hilang (Y1.4)

b. Variabel independent Variabel independent yang dilambangkan dengan

(X) adalah variabel yang mempengaruhi variable dependent, baik yang

pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negative Variabel

independent dalam penelitian ini adalah :

33Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung:Alfabeta, 2012), h. 34
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1) Tangibles (X1)

2) Reliability (X2)

3) Responsiveness (X3)

4) Assurance (X4)

5) Empathy (X5)

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran

ganda yaitu dengan memberikan batasan terhadap variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitianini yaitu:

a. Kepuasan konsumen adalah hasil penilaian secara menyeluruh terhadap

tingkat penerimaan dan tanggapan yang dirasakan atas pemberian

pelayanan yang diberikan oleh karyawan Hotel Aprilia Kendari guna

memuaskan konsumen. Indikator kepuasan adalah terpenuhinya

harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen.

b. Daya tanggap Responsiveness (X3) adalah bentuk pemberian pelayanan

yang diberikan kepada konsumen sesuai tingkat pemahaman dan

tindaklanjut dalam merespon suatu pelayanan yang diterima.

Indikatornya adalah pelayanan yang menyenangkan, kecakapan dalam

pelayanan, menciptakan respon yang positif.

c. Jaminan Assurance (X4) adalah bentuk pemberian pelayanan yang

sesuai dengan komitmen harapan kepuasan pelayanan yang diberikan

kepada konsumen. Indikatornya adalah memperlihatkan sikap
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ramah/sopan, menjamin keamanan dan keselamatan konsumen serta

pelayanan jasa lalu lintas penerbangan yang memuaskan.

d. Bukti fisik Tangibles (X1) adalah pemberian pelayanan sesuai

ketersediaan sarana, fasilitas dan keahlian karyawan yang secara nyata

diterapkan kepada konsumen. Indikatornya adalah peralatan yang

modern, perlengkapan yang tersedia lengkap dan tenagastaf yang

menguasai bidang tugasnya.

e. Empati Empathy (X5) adalah suatu sikap dan kepedulian dalam

memberikan bentuk pelayanan kepada konsumen. Indikatornya adalah

keseriusan memberikan pelayanan, perhatian dan peduli kepada

konsumen yang membutuhkan layanan jasa lalulintas penerbangan.

f. Kehandalan Realibility (X2) adalah pemberian pelayanan yang utama

dan unggul tanpa diskriminan untuk pelayanan jasa lalulintas

penerbangan. Indikatornya proses pelayanan yang cepat, tidak pilih

kasih dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4. Populasi dalam

penelitian adalah konsumen dan pengguna jasa Hotel Aprilia Kendari.

4Sugiyono, Op. cit., h. 90.
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.5 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengambilan sampel non probability sampling yaitu teknik pengambilan

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap

unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan metode Sampling

Purposive, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Biasanya,

dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu,

tenaga dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini diperoleh 80 responden,

berdasarkan perhitungan pada rumus metode sloving

= 1 += 1001 + (100 × 0.05 × 0.05)
n = 80

Dimana:

n = jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = batas toleransi kesalahan

D. Lokasidan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari Tepatnya di Hotel Aprilia Jln.

Kosgoro No.25 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga. Penelitian ini dilakukan

dengan waktu penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Juli

sampai September 2017

5Ibid, h. 91.
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E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.

Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam

pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung mengenai

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada Hotel

ApriliaKendari.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi

dari responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan

penelitian yang akan diadakan di Hotel Aprilia Kendari.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan

sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden

dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan

dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.
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F. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data

dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Model analisis yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1. Analisis secara deskriptif mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap

kepuasan konsumen pada Hotel Aprilia Kendari.

2. Metode analisis regresi berganda dengan rumus: Y = ( )
Selanjutnya untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikan

digunakan = 0.05 atau 5% dapat diuji dengan menggunakan uji-F dan uji-t

melalui program SPSS 20.


