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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatory. Menurut  Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995), penelitian 

eksplanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, 

karena melalui penelitian eksplanatory apa yang dirumuskan dan apa yang 

menjadi tujuan dari penelitian dapat diperoleh. 

 Sedangkan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode survey. 

Menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995) penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan mengggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Ayam  Bakar Wong 

Solo tepatnya berada di Jl. Arjuno (Tengger No. 2) Malang. 

3.3 Ruang  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bidang pemasaran, khususnya mengenai 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada Rumah Makan  Ayam Bakar 

Wong Solo Malang. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

 



 39

3.4.1 -Data Primer 

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dimana 

data tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner maupun dari pimpinan 

perusahaan. 

3..4.2 -Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen, arsip, serta catatan yang diperoleh     

dari Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo  Cabang  Malang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengambilan data melalui literatur, dokumen, 

maupun catatan yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian ini. 

2. Studi Lapangan, yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap obyek penelitian , meliputi : 

a. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penelitian , yaitu 

Rumah Makan Ayam Goreng Wong Solo Malang. Wawancara dilakukan 

dengan tujuan memperoleh informasi serta untuk mendapatkan data – data 

yang diperlukan. 

b. Kuesioner 

Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan angket pertanyaan yang diberikan 

kepada pengunjung rumah makan dengan tujuan memperoleh data – data yang 

berhubungan dengan pelayanan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo  

terhadap kepuasan konsumen. 
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3.6 Variabel – Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel bebas yang diteliti, yaitu bukti 

langsung (tangibles), keandalan (reliability) ,daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), empati  (empathy).  

Menurut Fandy Tjiptono (2005 a : 273). Terdapat lima dimensi utama yakni 

sebagai berikut : 

1. Bukti Langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera , akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) , yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance) , mencakup pengetahuan , kompetensi , kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu- raguan. 

5. Empati (empathy) , meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komuniksi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

Penelitian ini juga terdapat 1 variabel terikat yang diteliti, yaitu kepuasan 

konsumen. 

Menurut Tjiptono & Gregorius Chandra (2005 b : 195)  kata kepuasan 

(satisfaction ) berasal dari bahasa Latin ” satis” (artinya culup baik, memadai) dan 

”facto ” (melakukan atau membuat) . Kepuasan bisa diartikan sebagai ” upaya 

pemenuhan sesuatu ” atau ” membuat sesuatu memadai ”. 
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Tabel 3.1 
Variabel- Variabel Penelitian 

KONSEP VARIABEL ITEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualitas pelayanan (X ) 

Bukti Langsung 
(tangibles) 
X1 

1. kebersihan ruangan 
2. lokasi mudah dijangkau 
3. tidak mempertimbangkan jumlah tempat 

duduk dalam mengkonsumsi produk 
4. sarana yang memadai  (toilet, areal 

parkir) 
5. jumlah karyawan yang memberikan 

pelayanan 
6. penampilan karyawan 

Keandalan  
(reliability ) 
X2 

1. kemampuan melayani konsumen 
2. kecepatan dalam menyajikan 
3. kemampuan karyawan memberi 

informasi yang dibutuhkan konsumen 
4. kecepatan karyawan menangani keluhan 

konsumen 

Daya Tanggap 
(responsiveness) 
X3 

1. kecepatan karyawan dalam merespon 
keluhan konsumen 

2. karyawan tidak memiliki ketepatan 
tindakan dalam memecahkan masalah 

3. kemudahan RM.Ayam Bakar Wong 
Solo untuk dihubungi melalui telepon 

Jaminan 
(assurance) 
X4 

1. cita rasa produk tidak menjadi 
pendorong dalam mengkonsumsi 
produk  

2. kebersihan produk 
 (makanan & minuman) 

3. perasaan aman saat mengkonsumsi 
produk Rumah Makan Ayam Bakar 
Wong Solo Cabang Malang 

Empati 
(empathy ) 
X5 

1. kesopanan karyawan 
2. kemampuan karyawan dalam 

memberikan perhatian atas keluhan 
konsumen 

3. kemampuan karyawan dalam menjalin 
hubungan yang baik dengan konsumen 
tidak menjadi prioritas konsumen 

 

KONSEP VARIABEL ITEM 
Kepuasan Konsumen Kepuasan  

Konsumen (Y ) 
1. perasaan puas setelah menggunakan 

produk Rumah Makan Ayam Goreng 
Wong Solo Cabang Malang. 

2. keputusan pembelian ulang produk 
3. penyebaran informasi produk ke 

lingkungan sekitar (teman – teman) 
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3.7Pemberian Skala 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan kuesioner dalam 

bentuk skala likert. Menurut Kinnear dalam Husein Umar (2003 : 98) skala likert 

berhubungan dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. 

Pada prosedur skala likert ini sejumlah pertanyaan tentang variabel kualitas 

pelayanan disusun dengan jawaban antara tidak berpengaruh sampai sangat 

berpengaruh. Sedangkan jawaban responden terhadap pertanyaan tentang 

kepuasan konsumen disusun dengan kategori antara tidak puas sampai sangat 

puas. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif , maka jawaban responden diberi skor sebagai 

berikut  

 
Tabel 3.2 

Pemberian Skor 
             

   Variabel Kualitas Pelayanan 

            

       Kepuasan Konsumen 

Pilihan Jawaban Skor Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 5 Sangat  Tidak Setuju 5 

Tidak Setuju 4 Tidak Setuju 4 

Ragu- Ragu 3 Ragu- Ragu 3 

Setuju 2 Setuju 2 

Sangat Setuju 1 Sangat Setuju 1 

 

3.8Populasi dan Sampel 

3.8.1Populasi 

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi menurut Sugiyono (2000), merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
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Sedangkan menurut Malhotra (2005), populasi adalah gabungan seluruh elemen 

yang memiliki serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk 

kepentingan masalah riset. 

Dalam penelitian ini populasi bersifat infinit, artinya populasi tidak dapat 

ditentukan atau diukur. Populasinya adalah seluruh pengunjung Rumah Makan 

Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang yang sedang melakukan pembelian 

produk rumah makan tersebut. 

3.8.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2002 : 57), sampel adalah sebagian dari jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel terdiri dari anggota 

yang dipilih dari populasi.Dalam Arikunto (2002), sampel bertujuan atau 

purposive sample yaitu pengambilan sampel didasarkan tujuan tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan  keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan 

jauh, dengan persyaratan sebagai berikut : 

1.Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu. 

2.Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3.Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi 

pendahuluan. 

     Responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang yang memiliki kriteria 

sebagai berikut : 
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1. Konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo memanfaatkan lebih dari 3 

kali.  

2. Masyarakat atau konsumen dari kota Malang. 

3. Makan dan minum di tempat tidak dibawa pulang. 

   Penelitian ini menggunakan 22 variabel yang dianalisis. Menurut Malholtra 

(1993 : 622) bahwa jumlah responden sebesar paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi jumlah responden yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah (5x22=110) 110 orang. 

3.9Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh pengujian instrumen penelitian, digunakan alat abntu 

komputer denagan program spss for windows. 

3.9.1Uji  Validitas 

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995). 

       Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment pearson dengan taraf signifikasi sebesar 5% 

sebagai nilai kritisnya dengan rumus sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi, 

1995) : 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

Dimana: 

r =  koefisien korelasi 

X   = skor item atau pernyataan  
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Y =  total skor item atau pernyataan 

N =  banyaknya sampel dalam penelitian 

       Bila probabilitas hasil korelasi kurang dari 5%, maka instrumen tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Selain itu, kita juga dapat 

membandingkan antara thitung dengan ttabel dengan kriteria sebagai berikut: 

 rhitung > rtabel :     valid 

  rhitung < rtabel :   tidak valid 

       Suatu alat ukur (pengukuran) yang  validitasnya atau tingkat keabsahannya 

tinggi secara otomatis biasanya dapat diandalkan (reliable). Namun sebaliknya, 

suatu pengukuran yang andal, belum tentu memiliki keabsahan yang tinggi (Fredy 

Rangkuti, 2001). 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

  Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antar item dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2002) yaitu: 

  ( ) ⎥
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⎢
⎣

⎡
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1 σ
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dimana: 

11r       =   reliabilitas instrumen 

k        =   banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

2
bσ   =   jumlah varians butir 

2
1σ       =    varians total 
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Setelah dilakukan perhitungan kemudian dibandingkan dengan tabel nilai 

kritisnya pada taraf signifikansi 0,05 (α  = 5 %). Dasar untuk pengambilan 

keputusan uji reliabilitas adalah apabila r alpha positif dan r alpha > r table, maka 

variabel tersebut reliabel. 

3.9.3 Uji  Asumsi Regresi Linier Berganda 

  Teknik ini digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi 

analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 

minimal dua (Husein Umar, 2005). Rumus umumnya adalah: 

       Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 +  b4X4 + b5X5+… + e 

 

Di mana: 

Y =    Kepuasan Konsumen 

a =      Bilangan Konstan 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Skor variabel bukti langsung 

X2 = Skor variabel keandalan 

X3 = Skor variabel daya tanggap 

X4 = Skor variabel jaminan 

X5 = Skor variabel empati 

e = Kesalahan Prediksi (error) 

 Menurut Santosa dan Ashari (2005:231), dalam analisis regresi terdapat 

beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan 
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akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Dalam penelitian ini digunakan  

pengujian asumsi sebagai berikut: 

3.9.3.1 Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Santoso, 2001: 

110). Model regresi yang baik akan mendekati normal. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah dengan menggunakan analisis 

grafik. 

Probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti 

garis sesungguhnya. Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya atau tidak 

mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.9.3.2  Asumsi Multikolinearitas 

Uji ini ditujukan untuk mendeteksi adanya hubungan linier diantara 

variabel-variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas diuji dengan 

menggunakan nilai VIF (Variance Influence Factor). Bila nilai VIF mendekati 1, 

maka tidak terjadi multikolinieritas atau nonmultikolinieritas  (Santosa dan 

Ashari, 2005:240). 
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3.9.4 Uji Regresi Linier berganda 

Perhitungan regresi linier berganda ini bertujuan memperediksi besarnya 

pengaruh variabel bebas (bukti langsung, keandalan , daya tanggap , jaminan,dan 

empati) terhadap variabel terikat (kepuasan konsumen) .Rumus yang digunakan 

menurut Freddy Rangkuti (2003 : 153) adalah : 

 a+ b1x1 +b2x2+ ......bkxk+ e 

Keterangan: y= nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

a= bilangan konstanta sebagai titik potong 

b=koefisien regresi 

x= variabel bebas 

               e= error/ galat 

Dari rumus yang telah ditulis diatas,. Maka akan diperoleh persaman regresi 

berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu : 

a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+e 

Dimana :X1= variabel bukti langsung 

X2= variabel keandalan 

X3 = variabel daya tanggap 

X4= variabel jaminan 

X5= variabel empati 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F  digunakan untuk menguji pengaruh variabel – variabel bebas secara 

bersama – sama terhadap variabel terikat, seperti dikemukakan Sugiyono (2005 : 

190) dengan rumus : 
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F= R2/k    df=n-k-1 

(1-R2)/(n-k-1) 

Keterangan : 

R2=koefisien determinasi 

n= jumlah  sampel 

k= jumlah variabel bebas 

Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut : 

Fhitung >Ftabel dengan signifikasi F 0,05 (5%), jika F hitung >Ftabel maka 

secara bersama – sama variabel bebas memiliki pengaruh simultan terhadap 

variabel terikat, sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka secara bersama – sama 

variabel bebas tidak memilki pengaruh simultan terhadap variabel terikat. 

b.  Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini berfungsi untuk menguji signifikasi konstanta dari setiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat, Sugiyono (2005 : 184) merumuskan  sebagai 

berikut : 

 t= 
21

2

r

nr

−

−  

Dimana : t=thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t Tabel 

   r= korelasi  parsial yang ditentukan 

               n= jumlah sampel 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dan  Tabel 

dengan tingkat signifikasi t 0,05 (5%) dan pada derajat bebas df=n-k-1. 
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Jika thitung>tabel maka variabel  independen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel terikat, sebaliknya jika thitung <t tabel maka variabel independen 

berpengaruh secara  parsial terhadap variabel terikat. 


