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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan ini dilaksanakan di 
restoran X Kota Malang yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta. 
Penelitian dan pengolahan data dilakukan pada bulan Mei 2014 
sampai dengan selesai. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

  
3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau 
urutan-urutan yang harus dikerjakan dalam suatu penelitian. 
Pada bagian ini, diuraikan bagaimana seluruh langkah 
penelitian dirangkai menjadi suatu prosedur penelitian yang 
utuh, dimulai dari perencanaan atau persiapan tindakan yang 
dilakukan dalam rangka pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan 
penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan 
diagram rencana penelitian yang ada pada Gambar 3.1 

 
1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan guna mengetahui dan 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti sehingga dapat 
dengan mudah menentukan perumusan masalah yang akan 
diteliti. Pada penelitian ini dilakukan survei pendahuluan di 
restoran X yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Malang 
untuk mengidentifikasi profil dari restoran X dan menentukan 
batasan masalah yang akan diteliti. Teknik untuk melakukan 
survei pendahuluan adalah wawancara dan diskusi dengan 
Manager restoran X. 
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2. Studi Literatur 

Studi literatur dapat memberikan dasar-dasar dalam 
melakukan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan untuk 
memperoleh informasi tambahan dan landasan teori yang 
mendukung penelitian dengan membaca, mengumpulkan, 
mencatat, dan mempelajari buku baik pedoman maupun 
refrensi. Literatur dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, majalah, 
penelitian terdahulu dan buku-buku terkait yang mendukung 
penelitian. 

 
3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk melihat 
permasalahan yang terkait dengan tingkat kualitas pelayanan 
pada restoran X dan mempermudah peneliti dalam menentukan 
tahapan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya agar lebih 
terarah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu 
mengetahui atribut yang berpengaruh pada konsumen terhadap 
kepuasan konsumen dan perbaikan kualitas pelayanan yang 
ada di restoran X. Diharapkan setelah dilakukan 
pengidentifikasian, didapatkan solusi yang terbaik mengenai 
pelayanan yang ada di restoran X. 

 
4. Penentuan Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau 
membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas/lebar. Hal 
ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas sehingga 
penelitian dapat mengarah pada sasaran. Batasan masalah 
pada penelitian ini, yaitu : 

1. Responden penelitian merupakan pihak-pihak yang akan 
dijadikan sampel dalam sebuah penelitian dengan 
menyebarkan kuesioner kepada para pengunjung restoran 
X yang dianggap berkompeten. Sampel yang akan diambil 
adalah konsumen berusia ≥17-60 tahun yang telah 
mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran X 
minimal lebih dari dua kali dalam kurun waktu 6 bulan. 
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2. Penelitian ini menganalisa tingkat kepuasan pelanggan 
sesuai dengan lima dimensi, yaitu realibility (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), 
empathy (empati) dan tangible (bukti fisik). 

 
5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 
diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pengumpulan data 
primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara 
kepada Manager restoran X dan penyebaran kuesioner kepada 
para pelanggan restoran X. Data sekunder merupakan data 
yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan data 
penunjang. Penelitian ini menggunakan empat metode 
pengumpulan data, yaitu : 

1. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden yang menjadi pelanggan 
restoran X dan sesuai dengan batasan permasalahan 
yang telah ditentukan. 

2. Kepustakaan 
Kepustakaan adalah segala urusan yang dilakukan oleh 
peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan 
topik atau masalah yang akan diteliti. Mengumpulkan data 
dari studi terhadap literatur, arsip dan laporan kerja yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. 

3. Wawancara 
Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan 
wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara 
bertanya langsung kepada Manager restoran X. 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data 
dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara 
sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. 
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4. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 
pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.Tujuan 
dari observasi yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang 
kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan 
metode lainnya. 
 

6. Penentuan Sampel/Responden 

Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pelanggan restoran X. Responden tersebut akan digunakan 
untuk mengisi kuesioner mengenai tingkat pelayanan yang ada 
di restoran X. Data yang akan didapatkan dari pengisian 
kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen dengan 
menggunakan metode Fuzzy Servqual. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Purposive Sampling dimana Purposive Sampling merupakan 
pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pada 
penelitian ini yaitu konsumen yang berusia antara 17-60 tahun 
dan telah mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran X 
minimal dua kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 
Pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin karena jumlah 
populasinya telah diketahui sehingga dapat diketahui jumlah 
sampel yang ada didalamnya. Perhitungan jumlah sampel 
dengan menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut 
(Wijaya dkk., 2009) : 

 

  
 

     
                                                        (3.1) 

 
Dimana : 
n = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Pertama-tama menentukan batas toleransi kesalahan 
yang akan digunakan dan dinyatakan dengan persentase. Taraf 
signifikan untuk sosial dan pendidikan lazimnya 10%. Dari hasil 
wawancara dengan pihak restoran X, didapatkan jumlah rataan 
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konsumen perbulan sebanyak 2.500 orang sehingga sampel 
yang akan digunakan sebanyak 96 sampel. 

 

  
    

              
 

 

            
 

7. Pembuatan Kuesioner 

Pembuatan kuesioner pada penilitian ini menggunakan 
closed-ended question dan open-ended question. Closed-ended 
question yaitu kuesioner dengan menggunakan pertanyaan 
tertutup yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang hanya terdiri dari 
dua kemungkinan jawaban dan memiliki jawaban ganda/multiple 
category. Open-ended question merupakan pertanyaan terbuka 
dan tidak menyajikan pilihan jawaban kepada responden, 
malainkan mereka harus menjawab dengan kalimat. 

Kuesioner pada penelitian ini terdiri dua jenis kuesioner, 
yaitu kuesioner yang ditujukan kepada perusahaan dan 
kuesioner yang ditujukan kepada pengunjung restoran X. 
Kuesioner yang ditujukan kepada perusahaan, merupakan alat 
bantu bagi peneliti untuk melakukan wawancara kepada 
Manager restoran X dan berisi serangkaian pertanyaan semi 
terstruktur yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di 
restoran X. Kuesioner yang ditujukan kepada responden yaitu 
pengunjung restoran X, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Identitas responden, digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang karakteristik responden yang meliputi nama, 
alamat, umur, jenis kelamin, status pekerjaan, pendapatan 
perbulan, sumber informasi mengenai restoran X dan 
frekuensi kedatangan konsumen ke restoran X dalam 
kurun waktu 6 bulan terakhir. 

2. Informasi tambahan, digunakan untuk mengetahui 
informasi, memperluas pemahaman dalam menganalisa 
dan dapat digunakan untuk evaluasi. 

3. Bobot dimensi, digunakan untuk menilai kepuasan dimensi 
pelayanan menurut responden terhadap 5 dimensi kualitas 
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pelayanan yang menurut mereka paling penting hingga 
tidak penting sehingga dapat diketahui kualitas pelayanan 
yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. 

4. Identifikasi persepsi dan harapan konsumen, dimana isi 
yang ada pada kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu pernyataan-pernyataan yang terkait 
dengan tingkat pelayanan terhadap kepuasan konsumen 
di restoran X. Untuk pengisian score pada kuesioner 
disesuaikan dengan konsep penilaian Fuzzy seperti pada 
Tabel 3.1 

 
Tabel 3.1 Simbol Keterangan Konsep Penilaian Fuzzy 

Sumber : Abdullah dan Ling (2013) 

 
Variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi yaitu 
realibility (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), 
assurance (jaminan), empathy (empati) dan tangible (bukti fisik). 
Definisi operasional dilakukan dengan cara menspesifikasikan 
kegiatan atau memberikan sesuatu yang diperlukan untuk 
mengukur variabel tersebut. Indikator dan atribut ada pada 
Tabel 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat Kepuasan Skor Tingkat Kepentingan 

STP = Sangat tidak puas 
TP   = Tidak Puas 
CP   = Cukup puas 
P     = Puas 
SP   = Sangat Puas 

1 
2 
4 
6 

2 
3 
5 
7 
8 

 
4 
6 
8 
9 

STP = Sangat Tidak Penting 
TP   = Tidak Penting 
CP   = Cukup Penting 
P     = Penting 
SP   = Sangat Penting 



26 
 

Tabel 3.2 Variabel dan Atribut 
 

Dimensi Atribut Keterangan 

 
 

Tangibles 
(bukti fisik) 

X1 

X11 

 
X12 

 
 

X13 

 
X14 

X15 

Karyawan yang berpenampilan rapi dan 
menarik (1 dan 2) 
Kondisi restoran dan fasilitas pendukung 
(ruang meeting, toilet dan musholah) 
yang nyaman dan bersih (2) 
Kelengkapan meja (sendok, garpu, pisau, 
saos dan tisu) yang tersedia (1) 
Koneksi internet (wi-fi) yang tersedia (1) 
Pemilihan musik dan tingkat volume yang 
diputar (1) 

 
Reliability 

(kehandalan) 
X2 

X21 
 

X22 

 
X23 

 

Karyawan yang cepat dan tepat dalam 
menyajikan makanan dan minuman (2) 
Porsi makanan dan minuman yang selalu 
konstan (2) 
Karyawan yang dapat menjawab 
pertanyaan konsumen baik menu 
maupun informasi seputar restoran (1) 

 
Responsiveness 
(daya tanggap) 

X3 

X31 

 

X32 

 
X33 

Karyawan yang tanggap dalam 
memberikan daftar pilihan menu (1) 
Karyawan yang selalu siap dalam 
memenuhi kebutuhan konsumen (1) 
Karyawan segera meminta maaf bila 
terjadi kesalahan (3) 

Assurance 
(jaminan) 

X4 

X41 

 
X42 

X43 

Kualitas produk dan jasa yang diberikan 
sesuai dengan harga yang ditetapkan (2) 
Tempat parkir yang aman (2) 
Menu makanan dan minuman yang halal 
(1) 

 
Emphaty 
(empati) 

X5 

X51 

 
 

X52 

 

X53 

 

Karyawan yang memberikan saran menu 
terbaik dan info tentang promo yang ada 
(1) 
Karyawan yang menerima konsumen 
dengan sapa, senyum dan ramah (1) 
Perhatian terhadap kritik dan saran yang 
diberikan oleh konsumen (1) 

Sumber : 1) SOP Restoran X (2014) 
2) Soedjono (2012) 
3) Setyawan (2008) 
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8. Uji Validitas 

Validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian 
terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa 
yang seharusnya dinilai. Analisis validitas bertujuan untuk 
mengukur tingkat kevalidtan suatu instrumen. Suatu kuesioner 
dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Data untuk mengetahui validitas dari pertanyaan 
kuesioner dengan menggunakan rumus Korelasi Product 
Moment yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

  
  ∑     ∑ ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
                            (3.2) 

 
Keterangan : 
r = Nilai korelasi 
X = Nilai skor pertanyaan 
Y = Total nilai skor pada seluruh pertanyaan 
N = Jumlah sampel 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 
program SPSS 17.0. Apabila r≥0,3 maka instrumen dianggap 
valid. Jadi apabila korelasi antar butir dengan skor total r<0,3 
instrumen dianggap tidak valid. 

 
9. Uji Reliabilitas 

Reabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk sejauh mana 
suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur 
tersebut digunakan berulang-ulang kali. Pengukuran reliabilitas 
terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan teknik 
Cronbach’s Alpha, yang dituliskan sebagai berikut : 

 

  [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ]                                                           (3.3) 

 
Keterangan : 
r      = reliabilitas instrumen 
K     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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∑  
 = jumlah varians butir 

  
     = varians total 

Kriteria uji reabilitas yaitu apabila konstruk variabel 
dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,60 
atau lebih sedangkan nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,60 
maka reliabilitas dianggap kurang baik. Pengukuran reliabilitas 
terhadap variabel menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 

 
10. Pengolahan Data 

A. Fuzzifikasi dan Defuzzifikasi 

Selah dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran 
kuesioner, selanjutnya dilakukan proses fuzzifikasi. Proses 
fuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan software Ms. Excel 
untuk tiap-tiap kriteria dengan rumus Overall Effectiveness 
Measure yang dapat dilihat pada persamaan berikut : 

 
Batas atas (ai) : 

ai = 
                             

              
                                   (3.4) 

Nilai tengah (bi)  

bi = 
                             

              
                                   (3.5) 

batas bawah (ci) : 

ci = 
                             

              
                            (3.6) 

 
Keterangan : 
n = banyaknya skor masing-masing variabel linguistik 
i  = kriteria (1,2,3,….,k) 
j  = variabel linguistik  

Setelah masing-masing nilai didapatkan, maka pada tahap 
selanjutnya adalah melakukan defuzzifikasi dengan 
menggunakan rumus Geometric Mean untuk mendapatkan 
suatu nilai tunggal. Rata-rata nilai a, b dan  c tersebut 
merupakan nilai defuzzyfikasi yang diformulasikan sebagai 
berikut : 
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                                                (3.7) 

 
Keterangan : 
  = batas bawah 

  = batas tengah 
   = batas atas 
 
B. Perhitungan Kualitas Pelayanan 

Perhitungan kualitas pelayanan dilakukan dengan 
membandingkan nilai dari tingkat kepuasan (X) dan tingkat 
kepentingan (Y). Langkah-langkah dalam melakukan 
perhitungan kualitas pelayanan sebagai berikut : 

1. Menentukan bobot (    dengan menggunakan Normalized 
Raw Weight dimana raw weight yang ada pada masing-
masing responden diukur dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
 

   
                  

           
                                           (3.10) 

 
Menghitung rata-rata total bobot tiap dimensi dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

  ̅̅̅   
∑    

   

 
                                                                 (3.11) 

 
Keterangan : 

  ̅̅̅= Rata-rata bobot tiap dimensi 
  = bobot tiap dimensi 
n  = Jumlah responden 

2. Hasil perhitungan nilai Servqual (Gap) diperoleh dari 
selisih tingkat persepsi dan harapan yang menunjukkan 
sampai sejauh mana pihak restoran X telah memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggannya. 
Untuk Gap setiap atribut dapat dihitung berdasarkan 
rumus sebagai berikut : 
 
                                                                         (3.12) 
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Keterangan : 

   = Kesenjangan/nilai Gap 
   = Persepsi pelanggan 

   = Harapan Pelanggan 
3. Jumlahkan nilai Gap yang telah ditetapkan untuk mencari 

nilai rata-rata dari tiap dimensi dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 
 

    
∑    

   

 
                                                                  (3.13) 

 
Keterangan : 

   = Nilai rata-rata tiap dimensi 
     = Nilai Gap/kesenjangan 
n    = banyaknya atribut tiap dimensi 

4. Hitung nilai Servqual terbobot (   ) dengan mengkalikan 
nilai Gap/kesenjangan rata-rata setiap atribut dengan 
bobot 
 

                                                                          (3.14) 
 

Keterangan : 
     = Nilai Gap/kesenjangan terbobot setiap dimensi 
     = Nilai rata-rata setiap atribut 

      = Bobot 
5. Tentukan atribut yang perlu dilakukan prioritas dengan 

menggunakan diagram kartesius. Pembuatan diagram 
kartesius menggunakan program SPSS 17.0 dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Menghitung rata-rata nilai harapan pelanggan untuk 

dijadikan center line nilai harapan pada sumbu Y. 
b. Menghitung rata-rata nilai persepsi pelanggan untuk 

dijadikan center line pada sumbu X. 
c. Ploting nilai harapan dan nilai persepsi pelanggan 

pada tiap-tiap atribut pertanyaan kedalam kuadran I, 
kuadran II, kuadran III, atau kuadran IV. 



31 
 

11. Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisis dari data-data yang 
diperoleh setelah melakukan pengamatan dan pengelolahan 
data. Hasil yang didapat akan dipaparkan dan dikaitkan dengan 
hasil kajian teori dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. 
Pada tahap ini juga akan diketahui bagaimana hasil yang 
didapatkan untuk tingkat pelayanan menurut pelanggan restoran 
X sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

 
12. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dilakukan proses 
penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah bagian 
akhir suatu laporan yang didalamnya memuat ringkasan yang 
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada tahap ini juga 
akan menjawab permasalahan serta tujuan penelitian. 
Berdasarkan kesimpulan, akan diketahui bagaimana tingkat 
pelayanan yang telah diberikan oleh restoran X terhadap 
pelanggannya. 
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