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III. METODE PENELITIAN   

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian diadakan di Dexter’s Steak and Shake Jalan Sumber Sari No. 

254A Malang. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan April 2013 sampai 

Juni 2013. Analisa data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisa Sistem 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya.  

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah  

a. Responden yang diambil hanya di Dexter’s Steak and Shake yang memiliki 

objek populasi yang valid sehingga memudahkan dalam penentuan sampel. 

b. Variabel independent (bebas) yang digunakan hanya 5 variabel keandalan, 

daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung agar memberikan 

kemudahan dalam penyusunan level dan kemudahan bagi responden dalam 

memberikan penilaian berdasarkan kepuasan konsumen di Dexter’s Steak 

and Shake.  

3.3 Prosedur Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu jenis penelitian 

yang menekankan pada analisis data numerik dan pendekatan eksplanatif  untuk 

menjelaskan hubungan kualitas antara keputusan pembelian dengan variabel-

variabel yang meliputi  faktor psikologis konsumen. Untuk menguji hipotesis yang 

diajukan, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan  dokumentasi dan 

koesioner. Dapat dilihat di gambar 2. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

  Penelitian ini lebih dititikberatkan pada bidang jasa pelayanan rumah 

makan yaitu tentang khususnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s 

Steak and Shake Malang sebagai penyedia jasa hidangan makanan kepada 

konsumen dan pelanggannya sehingga mencapai kepuasan, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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Gambar 2. Prosedur Penelitian 
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- Uji Hipotesis 
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3.5 Survey Pendahuluan 

Penelitian ini lebih di titikberatkan pada bidang jasa pelayanan rumah 

makan yaitu tentang khususnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dexter’s 

Steak and Shake  Malang sebagai penyedia jasa hidangan makanan kepada 

konsumen dan pelanggannya sehingga mencapai kepuasan. Serta hal-hal yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

3.6 Studi Literatur 

 Studi literatur ditujukan untuk mendapatkan teori guna membantu 

memberi arah, landasan dan dukungan yang kuat secara teoritis pada penelitian. 

Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi dan mempelajari literatur 

berupa buku teks, jurnal atau buletin, makalah dan pustaka dari internet yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 

3.7 Variabel Penelitian 

3.7.1 Klasifikasi Variabel  

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah ada dua yaitu:  

a. Variabel bebas 

𝑋1 = Reliability  

𝑋2 = Responsiveness 

𝑋3 = Assurance 

𝑋4 = Empathy 

𝑋5 = Tangible 

b. Variabel terikat 

𝑌 = Kepuasan Konsumen 

3.7.2 Definisi Konseptual Variabel 

a. Variabel Bebas:  Kualitas Pelayanan (𝑋) 

Menurut Tjiptono (2002) yang dimaksud dengan  pelayanan  adalah 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima atau peroleh.  

Menurut Zeithaml dalam Yamit (2002) terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan yang dapat dirinci sebagai berikut: 
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1) Reliability  (𝑋1) 

Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan 

dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah 

dijanjikan. 

2) Responsiveness  (𝑋2) 

Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3) Assurance  (𝑋3) 

Assurance (Jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 

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

ataupun keragu-raguan. 

4) Empathy  (𝑋4) 

Empathy (Empati), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap 

kebutuhan pelanggan. 

5) Tangibles (𝑋5) 

Tangibles (Bukti Langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi.  

b. Variabel terikat: Kepuasan Konsumen (𝑌) 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler, 2001).  

3.7.3 Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Variabel bebas yaitu variabel yang bertindak sebagai penyebab atau variabel 

yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan. Kualitas Pelayanan adalah keunggulan suatu produk 

jasa dalam menampilkan produk atau kinerjanya dalam rangka meraih 

keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun 

sebagai strategi untuk terus tumbuh. 

1) 𝑋1 = Reliability (Keandalan), adalah kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang 

telah dijanjikan. Dengan indikator: 

a. Waktu pelayanan yang memadai. 
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b. Pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. 

c. Prosedur pelayanan check in dan check out yang cepat dan tepat. 

2) 𝑋2 = Responsiveness (Daya Tanggap), adalah keinginan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. 

Dengan Indikator: 

a. Kemampuan karyawan untuk cepat tanggap terhadap keluhan yang 

disampaikan konsumen. 

b. Para anggota perusahaan yang selalu siap membantu pelanggan. 

c. Pemberian informasi yang jelas, mudah dimengerti kepada konsumen.  

3) 𝑋3 = Assurance (Jaminan), adalah pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan 

dan keyakinan. Dengan indikator: 

a. Pengetahuan dan kecakapan karyawan. 

b. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan konsumen. 

c. Kesopanan dan keramahan karyawan. 

4) X4  = Empathy (empati), adalah kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 

konsumen. Dengan indikator: 

a. Memberikan perhatian secara individu kepada konsumen. 

b. Kemampuan dan kemauan karyawan dalam melakukan komunikasi 

individu dengan konsumen. 

c. Kemampuan karyawan dalam memahamai kebutuhan konsumen. 

5) 𝑋5 = Tangible, adalah bukti fisik yang dapat diberikan perusahaan dalam 

memberikan kepuasan kepada konsumen dengan indikator: 

a. Adanya sarana halaman parkir yang nyaman dan memadai. 

b. Tingkat kebersihan interior dan eksterior tempat. 

c. Kerapian dalam berpakaian dari karyawan.    

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lain atau 

variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kepuasan konsumen (𝑌). Kepuasan konsumen yaitu 

apabila kinerja/hasil barang maupun jasa sesuai dengan harapan konsumen. 

Dengan indikator: 

1) Pemberian pelayanan sesuai dengan keinginan konsumen 

2) Kinerja pelayanan dari pihak perusahaan yang dirasakan. 
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3) Merekomendasikan kepada orang lain. 

Dengan kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi, yaitu Reliability 

(𝑋1), Responsiveness (𝑋2), Assurance (𝑋3), Empathy (X4), dan Tangible (𝑋5) 

sebagai variabel bebas (independen) dan loyalitas pengguna jasa EMS (𝑌) 

sebagai variabel terikat (dependen).  

3.8 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel   

3.8.1. Populasi   

  Menurut Sugiyono (2004) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang datang ke 

Dexter’s Steak and Shake.  

3.8.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

 Penentuan ukuran sampel dalam penelitian dapat dilakukan berdasarkan 

beberapa cara. Salah satunya adalah berdasarkan pendapat ahli. Menurut Gay 

dalam Hasan (2000), ukuran sampel minimum yang dapat diterima bisa dilihat 

berdasarkan pada desain atau metode penelitian yang digunakan. Jika desain 

penelitiannya deskriptif-korelasional, maka sampel minimum adalah 30.  

 Menurut Supranto (2000) menyatakan bahwa, sampel penelitian meliputi 

sejumlah elemen (responden) yang lebih besar dari persyaratan minimal 

sebanyak 30 elemen atau responden. 

 Berdasarkan pendapat di atas dan mengingat keterbatasan waktu, 

tenaga dan biaya yang besar serta jumlah populasi yang tidak dapat diketahui 

secara pasti berapa jumlahnya. Oleh karena itu sulit mencari berapa jumlah 

populasi yang tepat. Namun dapat ditentukan jumlah konsumen dalam periode 

tertentu maka pengambilan sampel yang dilakukan terhadap sebagian dari 

jumlah populasi yang ada, yaitu sebesar 70 orang. Teknik pengambilan sampel 

dengan metode pengambilan sampel Accidental Sampling. Peneliti tidak 

menentukan siapa yang akan dijadikan responden, tetapi sampel yang diambil 

adalah dari individu yang kebetulan ditemui di lokasi penelitian dan dipandang 

individu tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. 
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3.9 Sumber Data 

1. Data primer. Data primer dihimpun dengan cara memberikan kuisioner pada 

konsumen Dexter’s Stake and shake. 

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data 

perusahaan.   

3.10 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data ada tiga cara, yaitu: 

1. Observasi (Pengamatan), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

tanpa mengajukan berbagai pertanyaan, melainkan mengamati secara 

langsung pada obyek yang diteliti. 

2. Interview (Wawancara), adalah metode pengumpulan data dan informasi 

melalui tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan 

dengan topik penelitian. 

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca 

dan mengamati, mengolah laporan-laporan serta catatan yang terdapat di 

perusahaan. 

4. Kuisioner, suatu daftar pertanyaan disusun untuk konsumen dan pelanggan 

yang menikmati hidangan di Dexter’s Stake and Shake dan berkenan 

mengisinya. Kuisioner disusun dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami 

oleh responden.  

3.11 Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2004) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian fenomena sosial ini ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert maka 

variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

 Sedangkan untuk pemberian skor skala likert, menurut Sugiyono (2004) 

untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawabannya dapat diberi skor, 

misalnya: 

1. Sangat setuju/selalu/baik/sangat positif diberi skor  (5) 

2. Setuju/sering/baik/positif diberi skor    (4) 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik/ netral diberi skor (3) 
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4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/baik/negatif diberi skor (2) 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah/baik/ negatif diberi skor (1)  

3.12 Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.12.1 Uji Validitas 

  Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator 

dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan 

dengan nilai kritis pada taraf siginifikan 0,05. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

  Menurut Sugiyono (2004) Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji 

validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam 

kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan 

diteliti. 

  Menurut Sugiyono (2004), cara yang digunakan adalah dengan analisa 

item, di mana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan 

dengan total nilai seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment. Syarat minimum untuk dianggap 

valid adalah nilai 𝑟 hitung > dari nilai 𝑟 tabel. 

  Adapun perhitungan korelasi product moment, dengan rumus seperti 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) : 
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Di mana: 

𝑟 = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat 

𝑛 = Banyaknya sampel 

𝑋 = Skor tiap item 

  𝑌 = Skor total variabel   

3.12.2. Uji Reliabilitas 

  Sedangkan uji reliabilitas menurut Arikunto (2006), dimaksudkan untuk 

mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan 

..............................  (3.1) 
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kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan 

berkali-kali pada waktu yang berbeda. 

  Menurut Arikunto (2006), untuk uji reliabilitas digunakan Teknik Alpha 

Cronbach, di mana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

 Pada penelitian ini perhitungan reliabilitas menggunakan rumus alpha 

sebagai berikut: 

𝑟 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 − (

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2 ))  

Dimana: 

N

N

x
x






2

2

  

𝑟  = reliabilitas instrumen 

𝑘 = banyaknya butir pertanyan 

2b = jumlah varians butir 

2t = jumlah varians total  

3.13 Teknik Analisa Data 

 Analisis data merupakan bagian yang penting dalam periode metode 

ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Secara umum data yang 

diperoleh dianalisa dengan menggunakan:  

3.13.1 Analisis Regresi Berganda 

  Menurut Arikunto (2006) untuk menguji pengaruh beberapa variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah:  

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

 Di mana :  

 𝑌 = Variabel terikat (kepuasan pelanggan)  

  𝑎   = Konstanta 

  𝑏1 … 𝑏5 = Koefisien regresi 𝑋1 … 𝑋5 

  𝑋1  = Reliability 

  𝑋2  =  Responsiveness 

..............................  (3.2) 

..............................  (3.3) 

.....................  (3.4) 
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  𝑋3  =  Assurance 

  𝑋4  =  Empathy 

  𝑋5  =  Tangible 

  𝑒  = Standar erorr 

  Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS For Windows  

dilakukan analisis secara diskriptif dan pembuktian hipotesis. 

3.13.2 Uji Asumsi Klasik 

  Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang baik dari model regresi yang 

diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi dasar 

ini maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat. 

a. Multikolinieritas 

Model regresi mengasumsikan tidak adanya multikolinieritas, atau tidak 

adanya hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel bebas yang satu 

dengan variabel bebas yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya hasil perhitungan 

di bandingkan, apabila nilai VIF masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 

5, maka variabel satu dengan lainya tersebut tidak terjadi multikolinieritas 

(korelasi yang besar di antara variabel bebas) pada persamaan regresi linier 

berganda tersebut. 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti variasi (varian) residual tidak sama untuk semua 

pengamatan, atau semakin besarnya residual untuk pengamatan yang 

semakin banyak. Model regresi linier mengasumsikan bahwa varian residual 

bersifat konstan atau sama untuk berbagai pengamatan. Pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan metode Rank Spearman Correlation antara 

variabel bebas dengan nilai absolut residual, jika masing-masing variabel 

bebas tidak berkorelasi signifikan dengan nilai absolut residual pada taraf  =

 0,05, maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  
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3.13.3 Uji Hipotesis  

a. Uji Hipotesis I : Uji serempak (Uji 𝐹)  

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat digunakan rumus : 

    Fhitung = 
)1/()1(

/
2

2

 kNR

kR
  

   Dimana : 

   𝐹 =  𝐹 hitung selanjutnya dibandingkan dengan 𝐹 tabel 

   𝑅2  = Koefisien determinasi 

   𝑘 = Jumah variabel 

   𝑁 = Banyaknya sampel 

Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji 𝐹 yaitu untuk 

menguji keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis 

sebagai berikut:  

   𝐻0 ∶  𝑏 1 =  𝑏 2  =  𝑏 3  =  𝑏 4 =  𝑏 5  =  0 

   𝐻𝑎 ∶  𝑏 1 ≠  𝑏 2  ≠  𝑏 3  ≠  𝑏 4 ≠  𝑏 5  ≠  0 

Pengujian dengan uji 𝐹 variansnya adalah dengan membandingkan 𝐹hitung (𝐹ℎ) 

dengan 𝐹tabel (𝐹𝑡) pada  =  0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan:  

1) 𝐹ℎ  ≥  𝐹𝑡, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima 

Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel 

bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel 

tidak bebas (variabel terikat). 

2)  𝐹ℎ < 𝐹𝑡, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak 

  Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi 

variabel bebas secara  keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap 

variabel tidak bebas (variabel terikat).  

 

b. Uji Hipotesis II : Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial guna mengetahui apakah 

variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat 

digunakan uji 𝑡.  

 𝑡 hitung = 
𝑏

𝑠𝑒
  

.................................  (3.5) 
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 Di mana: 

 𝑏   = koefisien regresi 𝑋 

 𝑠𝑒 = standar error koefisien regresi 𝑋 

Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua langkah pertama yang dilakukan 

adalah menentukan koefisien regresi (𝛽𝑖) yang paling besar, selanjutnya 

dilakukan pengujian secara parsial melalui uji 𝑡. Adapun rumusan hipotesis 

dengan menggunakan Uji 𝑡 adalah sebagai berikut:  

   𝐻0 ∶  𝑏 1 =  𝑏 2  =  𝑏 3  =  𝑏 4 =  𝑏 5  =  0 

   𝐻𝑎 ∶  𝑏 1 ≠  𝑏 2  ≠  𝑏 3  ≠  𝑏 4 ≠  𝑏 5  ≠  0 

Pengujian dilakukan melalui uji 𝑡 dengan membandingkan 𝑡hitung (𝑡ℎ) dengan 

𝑡tabel (𝑡𝑡) pada  =  0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:  

1) 𝑡ℎ   ≥ 𝑡𝑡   maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima 

 Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas 

(variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang 

diuji.  

 

2) 𝑡ℎ < 𝑡𝑡 maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak 

  Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak 

bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang 

diuji. 

Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya 

pengaruh secara keseluruhan dihitung koefisien determinasi multiplenya (𝑅2). 

Jika 𝑅2 yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1 (satu), maka 

semakin kuat model tersebut dapat menerangkan  variabel tergantungnya. 

Kemudian dilakukan pengujian variansnya  dengan uji 𝐹.  

Hipotesis diterima apabila titik lebih besar dari 𝑡tabel (𝑡ℎ > 𝑡𝑡) atau diperoleh 

harga 𝑝 <  0,05. 

Untuk membuktikan hipotesis kedua, masing-masing koefisien regresinya diuji 

dengan uji 𝑡. Hasil uji 𝑡 bermakna apabila diperoleh  𝑡hitung lebih besar dari 𝑡tabel 

(𝑡ℎ > 𝑡𝑡) atau diperoleh harga 𝑝 <  0,05. Untuk pengaruh yang dominan 

ditentukan oleh harga 𝑝 yang terkecil atau 𝑅2 parsial yang terbesar (Arikunto, 

2006).   
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3.13.4 Kesimpulan   

  Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan 

pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan disertakan saran atau usulan 

bagi pihak manajemen jika diperlukan.  


