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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Iga Bakar 

Mas Giri yang terletak di Jalan Jakarta No. 16 Kota Malang. 

Waktu penenlitian dilakukan mulai bulan Januari sampai 

dengan Februari 2014. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa rumah makan 

ini relatif baru yang baru berdiri tahun 2010, memenuhi 

kriteria dalam hal penempatan lokasi yang strategis (dekat 

dengan area kampus) dan pelayanan yang cepat serta ramah. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan awal 

yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan 

Iga Bakar Mas Giri di Malang. Metode yang digunakan adalah 

survei terhadap konsumen di rumah makan Iga Bakar Mas Giri 

di Malang. Metode survei merupakan cara untuk melakukan 

pengamatan yang dijadikan indikator variabel adalah jawaban 

terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik 

secara tertulis ataupun secara lisan di rumah makan Iga Bakar 

Mas Giri.  

 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Penentuan Penarikan Sampel 

Penentuan penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Non Probability Sampling, yaitu semua elemen 
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dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel.  

Metode pengambilan sampel menggunakan accidental 

sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

dijadikan sampel jika dipandang cocok (Sugiyono, 2009). 

 

2. Penentuan Jumlah Sampel 

Populasi yang diambil pada penelitian ini berukuran besar 

dan tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Penentuan sampel 

dengan populasi berukuran besar menurut Rao Purba (1996) 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

n = jumlah sampel 

Z = tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian  

   (95% = 1,96) 

Moe = margin of error (kesalahan maksimum yang bisa  

          ditolerir sebesar 10%) 

 

Perhitungan diatas menunjukkan jumlah sampel sebesar 96 

responden, pada penelitian dibulatkan menjadi 100 responden 

sehingga dianggap sudah mencukupi dan sisanya sebagai data 

tambahan. Singarimbun (1998) menyatakan bahwa tidak ada 

aturan baku mengenai jumlah sampel yang harus diambil 

dalam suatu populasi namun dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan analisis data yang digunakan serta 
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mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga dalam penelitian 

tersebut. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 

 Data primer, data yang bersumber dari penyebaran 

kuisioner secara langsung kepada konsumen rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri di Malang, hasil dari data 

tersebut dikumpulkan dan diolah oleh penulis. 

 Data sekunder, data yang bersumber dari studi pustaka 

melalui berbagai jurnal, buku, maupun artikel yang 

diperoleh dari internet serta dari catatan dan arsip dari 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang. 

 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab langsung dengan 

pihak atasan yang merupakan manajer cabang rumah makan 

Iga Bakar Mas Giri yang terletak di Jl. Jakarta No. 16, Kota 

Malang. Pertanyaan yang diajukan berupa sejarah pendirian 

rumah makan dan manajemen yang dilakukan pada rumah 

makan tersebut. 

2. Kuisioner terstruktur 

Pemberian kuisioner yakni menyebarkan daftar pertanyaan 

kepada setiap konsumen yang berkunjung dan telah ditetapkan 

menjadi sampel atau responden penelitian. Data yang relevan 

dikumpulkan dengan metode angket yang merupakan daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud 

agar orang tersebut bersedia memberi respon sesuai dengan 
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permintaan pengguna (Arikunto, 1998). Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert. 

Sugiyono (2009) menyatakan skala likert berinterasi 1-5 

dengan pilihan jawaban sebagai berikut : 

1. Sangat Baik, diberikan skor 5 (lima) 

2. Baik, diberikan skor 4 (empat) 

3. Kurang Baik, diberikan skor 3 (tiga) 

4. Tidak Baik, diberikan skor 2 (dua) 

5. Sangat Tidak Baik, diberikan skor 1 (satu) 

3. Dokumentasi 

Selain melalui tahap wawancara, informasi juga dapat 

diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal 

kegiatan dan lain sebagainya. Data berupa dokumen ini bisa 

dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam .  

 

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

A. Bukti Fisik (X1) 

- Kerapian Pegawai (terdapat 5 bagian) (X1.1) : 

1. Keseluruhan pegawai tidak rapi 

2. Dua bagian pegawai yang rapi 

3. Tiga bagian pegawai yang rapi 

4. Empat bagian pegawai yang rapi 

5. Keseluruhan pegawai rapi 

- Kebersihan dan kerapian fasilitas umum (X1.2) : 

1. Fasilitas umum tidak bersih dan tidak rapi serta 

tidak lengkap peralatannya 

2. Fasilitas umum rapi tetapi tidak lengkap 

peralatannya 
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3. Fasilitas umum bersih tetapi tidak lengkap 

peralatannya 

4. Fasilitas umum bersih dan rapi 

5. Fasilitas umum bersih dan rapi serta peralatan 

lengkap 

 

B. Kehandalan (X2) 

- Keakuratan penanganan pembelian (X2.1) : 

1. Tidak ada pemberian struk, nomor meja dan 

penghitungan salah 

2. Tidak ada pemberian nomor meja dan 

penghitungan salah 

3. Tidak ada pemberian struk 

4. Tidak ada pemberian nomor meja 

5. Ada pemberian struk, nomor meja dan 

penghitungan benar 

- Kemampuan dan keterampilan pelayanan (X2.2) : 

1. Tidak mampu dan terampil dalam memberikan 

pelayanan 

2. Mampu memberikan pelayanan 

3. Terampil memberikan pelayanan 

4. Mampu dan  terampil memberikan pelayanan 

5. Tanggap terhadap pelayanan dan keadaan 

konsumen 

 

C. Daya Tanggap (X3) 

- Kesediaan pegawai membantu konsumen (X3.1) : 

1. Tidak bersedia membantu konsumen 

2. Berpura-pura tidak tahu ketika ada konsumen 

kesusahan 
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3. Membantu apabila dipanggil oleh konsumen 

4. Bersedia membantu konsumen 

5. Tanggap dan bersedia membantu konsumen 

- Kesediaan menerima saran dan keluhan konsumen (X3.2) 

1. Tidak bersedia menerima saran dan keluhan 

konsumen 

2. Bersedia menerima keluhan konsumen 

3. Bersedia menerima saran konsumen 

4. Bersedia menerima saran dan keluhan konsumen 

5. Menanggapi keluhan dan saran yang telah 

diterima dari konsumen 

 

D. Jaminan (X4) 

- Keramahan, perhatian dan kesopanan terhadap 

konsumen (X4.1) : 

1. Tidak ramah, perhatian dan sopan terhadap 

konsumen 

2. Sopan terhadap konsumen 

3. Ramah dan sopan terhadap konsumen 

4. Perhatian dan sopan terhadap konsumen 

5. Ramah, perhatian dan sopan terhadap konsumen 

- Penyajian menu yang halal, nikmat dan lezat (X4.2) : 

1. Menu yang disajikan tidak halal, nikmat dan lezat 

2. Menu yang disajikan nikmat dan lezat 

3. Menu yang disajikan halal 

4. Menu yang disajikan halal dan nikmat 

5. Menu yang disajikan halal, nikmat dan lezat 
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E. Empati (X5) 

- Kemudahan akses pembelian (X5.1) : 

1. Sulit untuk melakukan pemesanan 

2. Lokasi susah ditemukan 

3. Pemesanan harus berkunjung langsung  

4. Pemesanan dapat melalui telepon (delivery order) 

5. Akses lokasi dapat dijangkau dan pemesanan 

dapat dilakukan melalui telepon (delivery order) 

- Pemahaman menu yang dibutuhkan konsumen (terdapat 

15 menu dengan produk olahan iga) (X5.2) : 

1. Konsumen tidak memahami semua jenis produk 

2. Konsumen memahami hanya 1 jenis produk 

3. Konsumen memahami 2-3 jenis produk 

4. Konsumen memahami 5-10 jenis produk 

5. Konsumen memahami keseluruhan jenis produk 

 

F. Kepuasan Konsumen (Y) 

- Harga (Y1) : 

1. Harga yang ditawarkan untuk kalangan atas 

2. Harga yang ditawarkan untuk kalangan menengah 

- atas 

3. Harga yang ditawarkan untuk kalangan menengah 

4. Harga yang ditawarkan untuk kalangan menengah 

– bawah 

5. Harga yang ditawarkan untuk kalangan bawah 

- Kualitas produk (Y2) 

1. Daging iga yang ditawarkan keras dan citarasa 

hambar 

2. Daging iga yang ditawarkan agak keras dan 

citarasa hambar  
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3. Daging iga yang ditawarkan agak keras dan 

citarasa enak 

4. Daging iga yang ditawarkan empuk dan citarasa 

enak 

5. Daging iga yang ditawarkan sangat empuk dan 

citarasa sangat enak 

- Kualitas pelayanan (Y3) : 

1. Pelayanan yang diberikan sangat buruk 

2. Pelayanan yang diberikan buruk 

3. Pelayanan yang diberikan biasa 

4. Pelayanan yang diberikan baik 

5. Pelayanan yang diberikan sangat baik 

- Emotional factor (Y4) : 

1. Konsumen akan bercerita negatif dan tidak 

merekomendasikan 

2. Konsumen akan bercerita negatif 

3. Konsumen tidak akan bercerita negatif atau 

positif 

4. Konsumen akan bercerita positif 

5. Konsumen akan bercerita positif dan 

merekomendasikan 

- Biaya dan kemudahan (Y5) : 

1. Akses lokasi dan pengantar pesanan sangat sulit 

dan lambat 

2. Akses lokasi sulit tetapi pengantar pesanan cepat 

3. Akses lokasi sulit tetapi pengantar pesanan cepat 

4. Akses lokasi mudah tetapi pengantar pesanan 

lambat 

5. Akses lokasi mudah dan pengantar pesanan cepat 
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3.6. Analisis Data 

3.6.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner.Valid berarti instrumen 

yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa saja yang ingin diukur. Suatu variabel 

dinyatakan valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau 

lebih (paling kecil 0,3), seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2004) dan probabilitas koefisien korelasinya ≤0,05 

atau r hitung ≥ r tabel.  

Dalam uji validitas dapat digunakan SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) dan dapat pula digunakan 

rumus teknik korelasi: 

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy   

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi      

X = variabel bebas (kualitas pelayanan) 

Y = variabel variabel terikat (kepuasan konsumen) 

n = jumlah observasi/responden 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2006). One shot atau 
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pengukuran sekali saja yaitu disini pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. 

Pengujian reliabilitas digunkaan uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  = jumlah varian butir/item 

2

tV  = varian total 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) 

> 0,6 (Arikunto, 1998). 

 

3.6.3. Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan analisa yang digunakan untuk 

menganalisa data-data matrik yang terdiri dari variabel dalam 

jumlah yang banyak. Penggunaan analisis faktor ini untuk 

menyederhanakan data dari variabel yang banyak menjadi 

variabel yang kecil tetapi variabel kecil tersebut mampu 

memberikan informasi secara keseluruhan untuk mewakili 

variabel sebelum dianalisis faktor.  

Rumus analisis faktor yang dirumuskan oleh Malhotra yang 

disitasi oleh Hasan (1995) sebagai berikut:  
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Keterangan: 

= variabel terstandar ke-i 

Aij= koefesien regresi dari variabel ke-I pada faktor umum j 

Fj= Faktor umum 

Vi= koefesien regresi terstandar dari variabel I pada faktor 

khusus (unique) i 

Ui= faktor khusus bagi variabel i 

 

3.6.4. Analisis Regresi Berganda 

Sudjana (2003) menjelaskan bahwa regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat, yang akan dihitung dengan 

persamaan berikut : 

 

Y = a+b1X1+b2X2+……….+b5X5+e 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen (kepuasan konsumen) 

a = Konstanta    

b1....b5 = Koefisien 

X1 = Bukti fisik  

X2 = Keandalan 

X3 = Kesigapan    

X4 = Jaminan 

X5 = Empati      

e = standart eror 
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Apabila pengujian regresi berganda dilakukan dengan uji F 

pada tingkat sig signifikan 5%, ditunjukkan dalam rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

R = koefisien regresi 

K = jemlah variable bebas 

N = banyaknya sampel 

F = F hitung dibandingkan F tabel 

 

 jika probabilitas F hitung p ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

 jika probabilitas F hitung p > 0,05 maka H0 deterima 

Artinya bila H0 ditolak Hi diterima sehingga dapat 

dikatakan variable-variabel bebas yang diuji berpengaruh 

signifikan terhadap variable terikat. Sedangkan regresi persial 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing 

variable bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel (Y), 

berdasarkan hipotesis, maka metode pengujian regresi parsial 

dilakukan dengan uji t pada tingkat signifikan 5%, dengan 

rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

b = penduga dari  

Sb = standar error dari βi (Rangkuti, 2003). 
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 jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

 jika probabilitas t hitung p > 0,05 maka H0 diterima 

 

3.7. Batasan Istilah 

a. Iga Bakar adalah menu utama yang ditawarkan pada 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang. 

b. Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan 

antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas 

layanan yang mereka terima pada rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang. 

c. Kepuasan konsumen adalah evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan konsumen. 

d. Bukti fisik (Tangible) adalah penampilan dan 

kemampuan sarana prasarana fisik rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang serta keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang 

diberikan terhadap konsumen. 

e. Kehandalan (Reliability) adalah kemampuan rumah 

makan Iga Bakar Mas Giri di Malang untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya 

f. Kesigapan (Responsiveness) adalah suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada konsumen rumah makan Iga Bakar 

Mas Giri di Malang, dengan penyampaian informasi 

yang jelas. 

g. Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai rumah 
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makan Iga Bakar Mas Giri di Malang untuk 

menumbuhkan rasa percaya para konsumen. 

h. Empati (Emphaty) adalah memberikan perhatian yang 

tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

kepada para konsumen dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen rumah makan Iga Bakar Mas Giri 

di Malang. 

i. Harga adalah nilai yang diberikan pada produk dari 

rumah makan Iga Bakar Mas Giri di Malang. 

j. Kualitas produk adalah kenikmatan dan kehalalan 

produk iga bakar yang disajikan rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang. 

k. Emotional factor adalah penilaian konsumen setelah 

pengkonsumsian produk rumah makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang apabila sesuai dengan harapan atau 

bahkan melebihi maka akan bercerita positif terhadap 

orang lain. 

l. Biaya dan kemudahan adalah konsumen akan semakin 

puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan rumah makan Iga 

Bakar Mas Giri di Malang. 


