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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian berhubungan dengan cara-cara yang digunakan 

dalam melaksanakan penelitian. Bab ini menyajikan tentang metode penelitian, 

jenis data, populasi dan sampel, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, 

intrumentasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.1 METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Burhan Bungin mengatakan bahwa, penelitian deskriptif 

adalah  

“jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai sutuasi, atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi”. 
34

  

 

Artinya memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi, situasi, ataupun 

variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa mengubah 

dan memanipulasi objek yang ada. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

adalah memberikan gambaran tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

 

 

 

 

                                                 
34

 Burhan Bungin, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya, Kencana: Jakarta, hal. 36 



44 

 

3.2 JENIS DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Burhan Bungin,”data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian”.
35

 Artinya data yang diperoleh adalah langsung dari konsumen 

yang dipilih sebagai responden dengan menggunakan alat pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek 

Salatiga. Data primer dalam penelitian adalah jawaban responden melalui 

kuesioner yang dibagikan kepada konsumen Salon Liliek Salatiga yang 

dipilih sebagai responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi. Data sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain.
36

 

Artinya data yang diperoleh adalah tidak langsung dari konsumen yang 

dipilih sebagai responden melainkan menggunakan data yang telah ada di 

Salon Liliek Salatiga. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

jumlah pengunjung Salon Liliek Salatiga bulan April tahun 2014. 

 

 

 

                                                 
35

 Burhan Bungin,ibid. hal 122 
36

 J. Supranto,  op.cit, hal.21 
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3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

 Menurut Sugiyono, “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”
37

. 

Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada, namun meliputi seluruh 

karakteristik / sifat yang dimiliki oleh objek / subjek tersebut. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen / pelanggan jasa di Salon Liliek 

Salatiga. 

 Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 

probability sampling, 

“Non probability sampling, in a number of surveys, respondents 

are selected in such a way that a calculable chance of inclusion 

cannot be determined”.
38

  

 

dengan cara accidental sampling. Artinya, penarikan sampel dilakukan kepada 

setiap konsumen salon Liliek Salatiga yang dijumpai dan dipilih menjadi 

responden.  

Tabel 3.1 

Jumlah Pengunjung Salon Liliek Salatiga 

Bulan April Tahun 2014 

No  Hari & Tanggal  Jumlah (Orang) 

1 Senin, 01 April 2014 90 

2 Selasa, 02 April 2014 65 

3 Rabu, 03 April 2014 70 

4 Kamis, 04 April 2014 80 

5 Jumat, 05 April 2014 105 

6 Sabtu, 06 April 2014 123 

7 Minggu, 07 April 2014 68 

8 Senin, 08 April 2014 74 

9 Selasa, 09 April 2014 94 

10 Rabu, 10 April 2014 75 

                                                 
37

 Sugiyono,  op.cit, hal.117 
38

 Jon Curwin and Roger Slater, 2008, Quantitative Methods for Business Decisions, 

Thomson. London, hal. 57 
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No Hari & Tanggal Jumlah (Orang) 

11 Kamis, 11 April 2014 80 

12 Jumat, 12 April 2014 110 

13 Sabtu, 13 April 2014 125 

14 Minggu, 14 April 2014 105 

15 Senin, 15 April 2014 87 

16 Selasa, 16 April 2014 74 

17 Rabu, 17 April 2014 70 

18 Kamis, 18 April 2014 91 

19 Jumat, 19 April 2014 110 

20 Sabtu, 20 April 2014 126 

21 Minggu, 21 April 2014 70 

22 Senin, 22 April 2014 65 

23 Selasa, 23 April 2014 60 

24 Rabu, 24 April 2014 85 

25 Kamis, 25 April 2014 90 

26 Jumat, 26 April 2014 116 

27 Sabtu, 27 April 2014 126 

28 Minggu, 28 April 2014 130 

29 Senin, 29 April 2014 87 

30 Selasa, 30 April 2014 110 

Total  2761 

 

Penentuan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan berdasarkan data 

jumlah rata – rata pengunjung Salon Liliek Salatiga dalam satu bulan dengan 

menggunakan rumus Slovin
39

, sebesar : 

 𝑛 =  
𝑁

1+𝑁 𝑒2
 

 𝑛 =  
2761

1+ 2761 0,12 

 𝑛 =  
2761

1+27,61
 

 𝑛 =  
2761

28,61
 

𝑛 = 96,5 = 97 orang 

Keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 e = standart error yang ditolerir, pada penelitian ini sebesar 10% 

 

 

                                                 
39

 Husein Umar, 2003, Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan 

Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi, Gramedia, 

Jakarta,hal. 141 
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3.4 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Salon Liliek Salatiga yang berlokasi di Jalan 

Tembus no. 19 Shopping Center Salatiga. Waktu penelitian dimulai pada bulan 

April – Agustus 2014 dengan cara menyebarkan angket kepada konsumen Salon 

Liliek Salatiga. 

 

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Angket (Kuesioner) 

Data primer diperoleh melalui metode angket yang dilakukan 

langsung kepada responden. 

“Metode angket merupakan serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian 

dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket 

dikembalikan kepada peneliti”. 
40

  

 

Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan adalah skala likert. 

Sugiyono menyebutkan bahwa, “skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.”
41

 Responden diminta memberikan 

jawaban pada setiap pertanyaan dilembar kuesioner dengan cara 

memilih salah satu jawaban yang tersedia, yaitu sebagai berikut : 

a. Sangat tidak puas (STP) / diberi skor 1 

Sangat Tidak Setuju (STS)  

b. Tidak puas (TP) / Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

                                                 
40

 Burhan Bungin, op.cit hal 123 
41

Sugiyono, op.cit, hal.133 
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c. Netral (N) / Ragu – ragu (R) diberi skor 3 

d. Puas (P) / Setuju (S) diberi skor 4 

e. Sangat Puas (SP) / Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

Dalam penelitian ini proses pengelompokan data disusun dalam 

bentuk tabel - tabel dan pengelompokan jawaban responden disusun 

berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian, yaitu : 

a. Jawaban pertanyaan tentang variabel kualitas pelayanan 

disusun dalam kelompok kualitas pelayanan. 

b. Jawaban pertanyaan tentang variabel kepuasan konsumen 

disusun dalam kelompok kepuasan konsumen. 

2. Observasi  

Gulö menyebutkan bahwa, 

 

“pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan 

data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.”
42

 

 

Data primer diperoleh melalui metode observasi yang dilakukan 

langsung di studio Salon Liliek Salatiga, peneliti sebagai pengamat. 

3. Metode Dokumenter / Dokumentasi 

Data sekunder diperoleh melalui metode dokumenter. 

“dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.”
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 W. Gulö, op.cit,  hal.116 
43

 W. Gulö, ibid, hal.123 
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3.6 DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variabel – variabel dalam 

penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. Variabel – variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

A. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat totalitas usaha Salon Liliek Salatiga 

dalam menciptakan produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang diukur dengan lima dimensi utama 

yaitu reliability (reliabilitas), responsiveness (daya tanggap), empathy 

(empati), assurance (jaminan), dan tangible (bukti fisik). 

1. Dimensi Reliability  

Dimensi reliability merupakan dimensi keandalan, yaitu keandalan 

Salon Liliek Salatiga dalam memberikan pelayanan  yang akurat, andal, 

dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Dimensi Responsiveness 

Dimensi responsiveness merupakan kerelaan dan kesiapan karyawan 

Salon Liliek Salatiga dalam melayani konsumen dengan baik, cepat, 

dan tepat. 

3. Dimensi Assurance 

Dimensi assurance berkaikat dengan pengetahuan atau kompetensi 

yang dimiliki oleh karyawan Salon Liliek Salatiga. sikap karyawan 

meliputi: kesopanan, keramahan, dan kejujuran karyawan, dan 

keamanan operasi jasa agar konsumen merasa nyaman dan aman. 
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4. Dimensi Empathy  

Dimensi empathy yaitu perilaku karyawan Salon Liliek Salatiga 

meliputi pemberian perhatian tanpa membeda – bedakan setiap 

konsumen, pemberian informasi dan saran kepada konsumen dengan 

bahasa yang dapat dimengerti, mendengarkan tanggapan dan 

pertanyaan konsumen, dan usaha mengetahui kebutuhan konsumen. 

5. Dimensi Tangible 

Dimensi tangible merupakan bukti fisik Salon Liliek Salatiga yaitu  

lokasi, kondisi fasilitas, peralatan yang digunakan, dan penampilan 

karyawan. 

 

B. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan persepsi purnabeli konsumen yang timbul 

akibat menggunakan produk atau jasa yang dibeli dari Salon Liliek Salatiga 

dan membandingkan kinerjanya (outcome) dengan harapan. Kepuasan 

konsumen diukur dengan tiga indikator yaitu attributes related to product 

(atribut produk), attributes related to service (atribut pelayanan), dan 

attributes related to purchase (atribut terkait dengan pembelian). 

1. Attributes related to product  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut dari produk yang ditawarkan oleh Salon Liliek Salatiga 

seperti penetapan nilai yang didapatkan dengan harga yang 

ditawarkan oleh Salon Liliek Salatiga, kemampuan produk 

menentukan kepuasan, manfaat dari produk tersebut.  
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2. Attributes related to service  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut dari pelayanan Salon Liliek Salatiga seperti garansi yang 

dijanjikan, proses pemenuhan pelayanan dan proses penyelesaian 

masalah yang diberikan.  

3. Attributes related to purchase  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut yang berkaitan dengan pembelian jasa di Salon Liliek 

Salatiga seperti kemudahan mendapat informasi, kesopanan 

karyawan dan juga pengaruh reputasi Salon Liliek Salatiga.  

3.7. INSTRUMENTASI 

Pengumpulan data dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada 

konsumen di Salon Liliek Salatiga yang dijadikan sebagai subjek. Adapun 

instrumen yang disusun adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Instrumen Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Konsumen di Salon Liliek Salatiga 

 

Variabel Dimensi Definisi Pernyataan 

Kualitas 

pelayanan 

 

 

Reliability Tingkat kepuasan 

konsumen terhadap 

keandalan Salon 

Liliek  Salatiga 

dalam memberikan 

pelayanan  yang 

akurat, andal, dapat 

dipercaya, dan dapat 

dipertanggungjawab- 

kan. 

 

a. Karyawan selalu ada 

setiap dibutuhkan. 

konsumen. 

b. Karyawan melayani 

sesuai permintaan 

konsumen. 

c. Salon Liliek 

bertanggungjawab atas 

hasil produksi jasa. 
  

   

Responsiveness Tingkat kepuasan 

konsumen terhadap 

kesiapan dan 

kesigapan karyawan 

Salon Liliek Salatiga 

dalam melayani 

konsumen dengan 

baik, cepat, dan tepat. 

a. Kesigapan karyawan 

dalam melayani 

konsumen 

b. Kecepatan karyawan 

dalam melayani 

konsumen. 

c. Ketepatan karyawan 

dalam melayani  
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Variabel Dimensi Definisi Pernyataan 

   konsumen. 

d. Kesediaan karyawan 

mendengarkan keluhan 

konsumen.  
 

Assurance Tingkat kepuasan 

konsumen terhadap 

pengetahuan atau 

kompetensi yang 

dimiliki oleh 

karyawan Salon Liliek 

Salatiga. sikap 

karyawan. 

meliputi: kesopanan, 

keramahan, dan 

kejujuran 

karyawan,dan 

keamanan operasi 

jasa agar konsumen 

merasa nyaman dan 

aman. 
 

a. Keterampilan 

karyawan. 

b. Kesopanan, 

keramahan, dan 

kejujuran karyawan. 

c. Kenyamanan 

konsumen pada saat 

menggunakan atau 

membeli jasa. 

Empathy Tingkat kepuasan 

konsumen terhadap 

karyawan Salon Liliek 

Salatiga dalam 

menciptakan hubungan 

yang baik dengan 

konsumen meliputi 

pemberian perhatian 

tanpa membeda –

bedakan setiap 

konsumen, pemberian  

informasi dan saran 

kepada konsumen  

dengan bahasa yang 

dapat dimengerti, 

mendengarkan 

tanggapan dan 

pertanyaan konsumen, 

dan usaha mengetahui 

kebutuhan konsumen. 

a. Perhatian karyawan 

yang tidak membeda – 

bedakan konsumen 

b. Kesediaan karyawan 

menjawab pertanyaan 

konsumen 

c.Penggunaan bahasa 

komunikasi yang 

digunakan karyawan. 

Tangible Tingkat kepuasan 

konsumen terhadap 

Salon Liliek Salatiga  

a. Lokasi mudah 

dijangkau dan area 

parkir 
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Variabel Dimensi Definisi Pernyataan 

  dalam menyediakan 

fasilitas fisik seperti 

kenyamanan ruangan, 

peralatan yang 

digunakan, produk 

pendukung, area 

perkir,  dan 

penampilan karyawan. 

 

b. Penataan atau 

dekorasi, 

kebersihan,dan 

kenyamanan studio. 

c. Peralatan yang 

digunakan. 

d. Penampilan karyawan. 

e. Ketersediaan produk 

yang diinginkan 

konsumen. 

 

Kepuasan 

konsumen 

Attributes related 

to product 

Kepuasan konsumen 

terhadap atribut dari 

produk yang 

ditawarkan oleh Salon 

Liliek Salatiga seperti 

penetapan 

harga,kemampuan 

produk, manfaat dari 

produk tersebut. 

 

a. Hasil  kerja karyawan 

sesuai dengan hasil. 

yang diperoleh 

b. Penetapan harga 

produk sesuai dengan 

hasil yang diharapkan 

 

Attributes related 

to service 

Kepuasan konsumen 

terhadap atribut dari 

pelayanan Salon Liliek 

Salatiga seperti garansi 

yang dijanjikan, proses 

pemenuhan pelayanan 

dan proses 

penyelesaian masalah 

yang diberikan. 

 

a. Pemenuhan janji yang 

disepakati 

b. Proses pelayanan yang 

diberikan 

Attributes related 

to purchase 

Kepuasan konsumen 

terhadap atribut yang 

berkaitan dengan 

pembelian jasa di 

Salon Liliek Salatiga 

seperti kemudahan 

mendapat informasi, 

kesopanan karyawan 

dan juga pengaruh 

reputasi Salon  Liliek 

Salatiga. 

a. Pembelian ulang pada 

penyedia jasa yang 

sama 

b. Sikap karyawan 

c. Ketertarikan konsumen 

membicarakan 

pengalaman pembelian 

jasa di Salon Liliek 

Salatiga 
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3.8. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga adalah metode 

analisis run test dan kendall tau (τ). Data yang sudah diolah dalam bentuk angka - 

angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik, kemudian 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Selanjutnya dilakukan berbagai uji untuk 

mengetahui hasil dari penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

1) Uji Validitas 

Menurut Sevilla dalam Umar, validitas dalam penelitian diartikan 

pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung pada suatu 

instrumen dapat mengukur apa yang diukur
44

. Untuk menguji validitas 

tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi 

menunjukkan bahwa item tersebut memiliki validitas yang tinggi pula. 

Dalam penelitian ini, syarat untuk menentukan validitas suatu 

instrumen adalah jika instrumen memiliki koefisien korelasi r = 0,202 

dari dk= 95 dan signifikansi sebesar 5%. Jika harga korelasi dibawah 

0,202 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak 

valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
45

 

 

 

                                                 
44

 Husein Umar, op.cit. hal. 100 
45

 Sugiyono, op.cit, hal 178 
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Rumus dalam uji validitas adalah : 

𝑟 =
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi item total 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

rtabel dengan dk=n-2 atau 97-2 =95 dan signifikansi 5%, maka rtabel= 

0,202. 

 

Bila  r hitung > r tabel dikatakan valid 

r hitung < r tabel dikatakan tidak valid 

 

Tabel 3.3 Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan 

 

No Item Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,418 0,202 Valid 

2 0,459 0,202 Valid 

3 0,342 0,202 Valid 

4 0,522 0,202 Valid 

5 0,546 0,202 Valid 

6 0,400 0,202 Valid 

7 0,280 0,202 Valid 

8 0,299 0,202 Valid 

9 0,324 0,202 Valid 

10 0,495 0,202 Valid 

11 0,538 0,202 Valid 

12 0,599 0,202 Valid 

13 0,430 0,202 Valid 

14 0,450 0,202 Valid 

15 0,370 0,202 Valid 

16 0,333 0,202 Valid 

17 0,370 0,202 Valid 

18 0,325 0,202 Valid 
Sumber : data primer yang sudah diolah tahun 2014 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 18 item instrumen variabel 

kualitas pelayanan 18 item dinyatakan valid. Sesuai dengan ketentuan 

jika instrumen memiliki koefisien korelasi diatas 0,202 maka dapat 

dinyatakan item instrumen valid, sebaliknya jika instrumen memiliki 

koefisien korelasi dibawah 0,202 maka dapat dinyatakan item instrumen 

tidak valid. Jadi item variabel kualitas pelayanan yang dapat digunakan 
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yaitu item nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 

nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, 

nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, dan nomor 18. 

Tabel 3.4 Uji Validitas Instrumen Variabel Kepuasan Konsumen 

 

No Item Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,771 0,202 Valid 

2 0,504 0,202 Valid 

3 0,556 0,202 Valid 

4 0,470 0,202 Valid 

5 0,626 0,202 Valid 

6 0,515 0,202 Valid 

7 0,560 0,202 Valid 
Sumber : data primer yang sudah diolah tahun 2014 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari 7 item instrumen variabel 

kepuasan konsumen. Sesuai dengan ketentuan jika instrumen memiliki 

koefisien korelasi diatas 0,202 maka dapat dinyatakan item instrumen 

valid, sebaliknya jika instrumen memiliki koefisien korelasi dibawah 0,30 

maka dapat dinyatakan item instrumen tidak valid. Jadi item variabel 

kualitas pelayanan yang dapat digunakan yaitu item nomor 1, nomor 2, 

nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah “sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya.”
46

 Penelitian ini menggunakan teknik Cronbach untuk 

mencari reliabilitas instrumen. 

Rumus dalam uji realibilitas adalah  

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2   

                                                 
46

 Saifudin Azwar, 2011, TES PRESTASI Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi 

Belajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 180 
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Keterangan : 

r11 =  Koefisien Reliabilitas 

k = jumlah butir pertanyaan 

𝜎𝑡
2=  varians total 

∑𝜎𝑏
2= jumlah varians butir 

 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha. Pengujian biasanya menggunakan batasan 

tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran dalam Priyatno, reliabilitas kurang 

dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 

adalah baik.
47

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Kualitas Pelayanan 

 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,785 18 

Sumber : data diolah tahun 2014  

 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa instrumen dari variabel kualitas 

pelayanan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,785 artinya 

instrumen dari variabel kualitas pelayanan dapat dikatakan reliabel. 

Sesuai dengan batasan jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. 

 

 

 

                                                 
47

 Duwi Priyatno, 2010, Paham Analisia Statistik Data dengan SPSS,MediaKom, 

Yogyakarta,hal.98 
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Tabel 3.6 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Kepuasan Konsumen 
 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,714 7 

Sumber : data primer yang sudah diolah tahun 2014  

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa instrumen dari variabel kualitas 

pelayanan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,714 artinya 

instrumen dari variabel kualitas pelayanan dapat dikatakan reliabel. 

Sesuai dengan batasan jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. 

3) Analisis Pendahuluan  

Analisis pendahuluan bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

setiap variabel pada sampel penelitian melalui statistika deskriptif.
48

 

Alat analisis yang dipakai adalah : 

a) Tabel distribusi frekuensi sederhana 

b) Diagram statistik 

c) Perhitungan ukuran tendensi pusat dan ukuran dispersi 

d) Estimasi parameter 

4) Analisis Lanjutan 

a) Analisis Satu Variabel 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Teknik analisis data lanjutan yang 

digunakan untuk analisis satu variabel adalah run-test. Rumus 
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yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel adalah 

sebagai berikut : 

𝑧 =
𝑟 − 𝜇𝑟
𝜎𝑟

 

dimana :  

z = Nilai z yang dihitung (zhitung) 

𝑟 = 𝑟𝑢𝑛 

𝜇𝑟 = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑛 

𝜎𝑟   = simpangan baku 

n = jumlah sampel 

 

b) Kendall Tau τ 

Teknik analisis data lanjutan yang kedua digunakan adalah 

Korelasi Kendall Tau τ. Analisis korelasi kendall tau τ 

digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis 

antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal 

atau ranking. Rumus dasar yang digunakan adalah : 

𝜏 =
∑𝐴 −  ∑𝐵

𝑁(𝑁 − 1)
2

 

Dimana : 

  τ= koefisien korelasi kendall tau yang besarnya (-1 < τ < 1) 

A= Jumlah ranking atas 

B= Jumlah ranking bawah 

N= Jumlah anggota sampel 

 


