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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data dilaksanakan di Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi 

Jalan Raya Swojajar kav. 21 Blok C, sawojajar kota Malang. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 

Desember 2017 – 30 Desember 2017.  

3.2. Materi Penelitian 

Responden  yang dijadikan sampel adalah konsumen yang mendatangi Rumah Makan 

Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi, baik penduduk sekitar ataupun pendatang dari luar kota/ 

para wisatawan. Data yang dikumpulkan merupakan tanggapan atau respon dari konsumen 

terhadap produk olahan iga yang ditawarkan oleh rumah makan sebagai wisata kuliner yang 

berada di Kota Malang. Adapun beberapa karakteristik responden dalam melakukan pembelian 

oalahan iga pada Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi yang diamati diantaranya 

adalah usia responden, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden dan 

bagaimana pengaruh marketing mix (bauran pemasaran) 4P (produk, harga, tempat dan promosi) 

terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian olahan iga di  Rumah Makan Sop 

Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi. 

3.3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research atau penelitian 

penjelasan dengan menggunakan pedekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun dalam (Effendi 

dan Tukiran, 2014) penelitian explanatory menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui 

pengujian hipotesis. Hipotesis dalam hal ini tentang beberapa macam karakteristik responden 

(usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir) terhadap kepuasan konsumen, serta 

dugaan bahwa bauran pemasaran 4P(produk, harga, tempat dan promosi) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen/ pelanggan di  Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam 

Nawi. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang bekerja dengan angka, yang 

datanya berwujud bilangan, yang dianalisis menggunakan statistik. Fungsinya untuk menjawab 

pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik. Selain itu juga untuk melakukan 
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prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain (Creswell, 2010) 

3.4. Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Pemilihan/ penetapan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) berdasarkan 

pertimbangan bahwa : 

1. Rumah makan tersebut banyak diminati oleh konsumen.  

2. Pertimbangan berikutnya yaitu Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi ini 

memenuhi kriteria dalam penempatan lokasi yang strategis yaitu dekat dengan jalan raya 

sehingga memudahkan pelanggan/ konsumen untuk menemukan lokasi rumah makan. 

3. Keanekaragaman produk olahan Iga sehingga memudahkan konsumen untuk memilih 

produk olahan favorit/ menu yang digemari oleh konsumen. 

 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Penentuan Penarikan Sampel 

 Penentuan penarikan sampel dalam penelitian menggunakan Non Probability Sampling, 

yaitu semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik ini terdiri sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling 

purposive, sampling jenuh dan snowball sampling. nonprobability sampling seringkali menjadi 

alternative pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu dan 

tenaga serta keterandalan subjektifitas peneliti. Metode pengambilan sampel menggunakan 

Accidental sampling, yaitu metode pengambilan samoel dengan memilih siapa yang kebetulan 

ada/ dijumpai.Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu metode pengambilan 

sampel dengan acak pada responden yang ditemui saat diadakannya penelitian di rumah makan 

“Sop Buntut Dan Iga Bakar Sam Nawi” di Kota Malang. 

b. Penentuan Jumlah Sampel 

 Dalam penelitian yang telah dilakukan tidak semua pelanggan di rumah makan diteliti 

melainkan cukup mengambil sampel yang telah ditentukan. Dalam penentuan jumlah sampel jika 

populasinya besar dan jumlahnya tidak diketahui maka dapat menggunakan rumus Rao Purba 

dalam Nurdiansyah (2013) sebagai berikut: 



 

20 

 

  n = Z²/(4(moe)²) 

 n = 1,96²/(4(0,1)²) = 96,04 dibulatkan menjadi 100 

 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%). 

 Tidak ada aturan baku mengenai jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu populasi 

namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis data yang digunakan serta 

mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga dalam penelitian tersebut (Oesman, 2010). 

c. Jenis dan Sumber Data 

    Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.  

 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan di lapang secara langsung 

yaitu dari kuesioner dan wawancara dengan pihak di rumah makan Sop Buntut dan Iga Bakar 

Sam Nawi di Kota Malang, hasil dari data tersebut dikumpulkan dan diolah.  

 Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian bersumber dari studi pustaka melalui berbagai jurnal, 

buku, maupun artikel yang diambil dari internet untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian dan data yang berasal dari catatan, arsip atau literatur seperti sejarah usaha 

dari rumah makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang.  

3.6. Teknik Pengambilan Data 

1. Wawancara 

Kegiatan tanya jawab langsung dengan pihak atasan yang merupakan pemilik ataupun 

manajer di rumah makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang. 

Pertanyaan yang diajukan berupa sejarah awal mulanya dibuka rumah makan, dan di kota 

mana awal mulanya resto ini dibuka hingga sampai sekarang telah dibuka beberapa 

cabang di kota lain juga.  
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2. Kuesioner 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. Kuesioner tersruktur dapat di lihat langsung 

pada lampiran 1 halaman 63. 

3. Dokumentasi  

Selain melalui tahap wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang 

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan lain 

sebagainya. Dokumentasi foto dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 67. 

3.7. Metode Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan kuesioner atau angket. Pertanyaan dalam kuesioner terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu pertanyaan indentitas responden berisi data diri responden. Bagian kedua yaitu pertanyaan 

variabel yang berisi peryataan dan pertanyaan seputar variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diukur dengan menggunakan metode skala 

likert (rentang 1 sampai 5), di mana skala likert menghasilkan jawaban sangat tidak baik, tidak 

baik, kurang baik, baik dan sangat baik. Sugiyono (2009) menyatakan skala likert berinterasi 1-5 

dengan pilihan jawaban sebagai berikut :  

1. Sangat baik, diberikan skor 5  

2. Baik, diberikan skor 4  

3. Kurang baik, diberikan skor 3  

4. Tidak baik, diberikan skor 2  

5. Sangat tidak baik, diberikan skor 1  

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, data primer merupakan 

data yang diperoleh dari pengamatan di lapang secara langsung yaitu melalui kuisioner dan 

wawancara dengan pihak rumah makan sop buntut dan iga bakar sam nawi, sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil study pustaka dan data di rumah makan sop 

buntut dan iga bakar sam nawi tentang bauran pemasaran meliputi produk, harga, tempat dan 

promosi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket/ kuesioner, wawancara dan 
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dokumentasi. Kuesioner disebarkan pada responden dengan penjelasan: 

1. Hari pengambilan data: pada hari kerja dan hari sabtu, minggu. 

2. Waktu pengambilan data: pada siang hari (12.00 – 02.00 WIB), sore hari (16.00 – 17.00 

WIB) dan malam hari (19.00 – 21.00 WIB).  

 

3.8. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Dimana keperluan analisis mendapatkan 

jawaban dalam skala likert (rentang 1 sampai 5) dapat diberi skor berupa angka, yaitu:  

 Sangat tidak baik  : diberikan skor 1 (satu) 

 Tidak baik   : diberikan skor 2 (dua) 

 Kurang baik   : diberikan skor 3 (tiga) 

 Baik    : diberikan skor 4 (empat) 

 Sangat baik   : diberikan skor 5 (lima) 

 

Dalam konsep pemasaran modern, banyak perusahaan yang telah mengacu pada bauran 

pemasaran, bauran terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat. Bauran pemasaran memiliki 

peran yang sangat penting untuk mendukung suksesnya suatu usaha. Dengan merencanakan 

empat komponen bauran pemasaran diharapkan perusahan dapat merumuskan program 

pemasaran yang tepat bagi produk. 
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Tabel 1. Variabel penelitian bauran pemasaran yang berpengaruh dalam tingkat kepuasan 

konsumen dalam membeli produk. 

 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini kemuadian diuraikan menjadi beberapa 

variabel meliputi :  

1.  Produk 

 Produk Iga bakar merupakan benda berwujud, tidak bergerak, bisa habis serta dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Variabel produk diukur dengan indikator. 

 Rasa Produk (X1.1) 

Rasa produk merupakan cita rasa iga bakar kepada konsumen untuk dinilai dengan 

menggunakan indra pengecap. 

Rasa Produk diukur oleh indikator di bawah : 

1) Rasa bumbu iga gurih 

2) Rasa daging iga gurih 

3) Rasa khas bumbu rempah 

4) Rasa daging iga pas/ tingkat kematangan daging pas  

No. Variable Sub Variable

Rasa 

Keempukan

Keanekaragaman produk

Aroma

Harga produk

Perubahan naik turun harga

Perbandingan dengan Harga produk lain

Kesesuaian harga dengan kualitas produk

Accesbility

Visibility

Infrastructure

Promosi dari produsen

Promosi dari mulut ke mulut

Pengenalan lewat internet

Kebutuhan 

Keinginan

1 Produk (XI)

2 Harga (X2)

3 Tempat (X3)

Promosi (X4)4

5 Kepuasan Konsumen (Y)
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Kemudian dari indikator diatas maka dapat di bagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 

dengan pembagian sebagai berikut:  

1. Rasa Iga sangat tidak enak/ tidak baik (tidak memenuhi 4 indikator yang  telah 

ditetapkan) 

2. Rasa Iga tidak enak/ tidak baik (hanya memenuhi 1 indikator yang telah ditetapkan) 

3. Rasa Iga kurang enak/ kurang baik (memenuhi 2 indikator yang telah ditetapkan) 

4. Rasa Iga enak/ baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Rasa Iga sangat enak/ sangat enak (memenuhi 4 indikator) 

 Keempukan Produk (X1.2) 

Keempukan daging Iga sangat empuk sehingga memudahkan untuk menyantap. Keempukan 

diukur oleh indikator dibawah :  

1) Daging Iga mudah lepas dari tulang 

2) Daging Iga mudah di potong 

3) Daging Iga mudah di kunyah 

4) Daging Iga pas/ tingkat keempukan pas 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 

dengan pembagian sebagai berikut:  

1. Daging Iga sangat tidak empuk (tidak memenuhi 4 indikator yang  telah ditetapkan) 

2. Daging Iga tidak empuk (hanya memenuhi 1 indikator yang telah ditetapkan) 

3. Daging Iga kurang empuk (memenuhi 2 indikator) 

4. Daging Iga empuk (memenuhi 3 indikator) 

5. Daging Iga sangat empuk (memenuhi 4 indikator) 

 Keanekaragaman Produk (X1.3) 

Keanekaragaman daging iga bervariasi sehingga memudahkan pelanggan untuk memilih. 

Keanekaragaman diukur oleh indikator dibawah ini : 

1) Keanekaragaman menu yang ditawarkan memiliki 3 macam menu olahan iga 

2) Keanekaragaman menu yang ditawarkan memiiliki 5 macam menu olahan iga 

3) Keanekaragaman menu yang ditawarkan memiliki 9 macam menu olahan iga 

4) Keanekaragaman menu yang ditawarkan memiliki 11 macam menu olahan iga 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 dengan 

pembagian sebagai berikut :  
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1. Keanekaragaman menu sangat tidak baik (tidak memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan) 

2. Keanekaragaman menu tidak baik (hanya memenuhi 1 indikator) 

3. Keanekaragaman menu kurang baik (memenuhi 2 indikator) 

4. Keanekaragaman menu baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Keanekaragaman menu sangat baik (memenuhi 4 indikator) 

 Aroma Produk (X1.4) 

Aroma dari daging Iga menggugah selera makan. Aroma diukur oleh indikator dibawah ini : 

1) Aroma daging Iga sedap 

2) Aroma daging Iga menggugah selera  

3) Aroma daging Iga harum 

4) Aroma daging Iga menambah nafsu makan 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 dengan 

pembagian sebagai berikut :  

1. Aroma daging iga sangat tidak enak/ tidak baik (tidak memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan) 

2. Aroma daging iga tidak enak/ tidak baik (hanya memenuhi 1 indikator) 

3. Aroma daging iga kurang enak/ kurang baik (memenuhi 2 indikator) 

4. Aroma daging iga enak/ baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Aroma daging iga sangat enak / sangat baik (memenuhi 4 indikator) 

 

2. Harga Produk (X2) 

 Harga adalah segala yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan keunggulan yang 

ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (canon, 2008). 

Variabel harga diukur melalui : 

 Harga Produk (X2.1) 

Harga produk Iga yang dimaksud yaitu tanggapan konsumen terhadap kesesuaian harga 

produk yang berkaitan dengan kemampuan produk Iga dalam memberikan kepuasan kepada 

konsumen baik kualitas atau kuantitas. 

Harga Produk diukur oleh indikator dibawah ini :  

1) Harga Iga terjangkau 
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2) Harga Iga sesuai dengan porsi yang ditawarkan 

3) Harga Iga bervariasi sesuai produk yang ditawarkan 

4) Harga Iga sesuai harapan 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 dengan 

pembagian sebagai berikut :  

1. Harga Iga sangat mahal/ sangat tidak baik (tidak memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan) 

2. Harga Iga mahal/ tidak baik (memenuhi 1 indikator) 

3. Harga Iga tidak terlalu mahal/ kurang baik (memenuhi 2 indikator) 

4. Harga Iga baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Harga Iga sangat baik (memenuhi 4 indikator) 

 Perubahan Naik Turun Harga (X2.2) 

Perubahan naik turun harga Iga yang dimaksud yaitu tanggapan konsumen terhadap 

perubahan naik turun harga yang berkaitan dengan kemampuan produk dalam memberikan 

kepuasan kepada konsumen.  

Perubahan naik turun harga diukur oleh indikator dibawah ini : 

1) Sering adanya perubahan naik turun harga  

2) Perubahan naik turun harga sesuai dengan keinginan produsen 

3) Perubahan naik turun harga sesuai  dengan pasar 

4) Perubahan naik turun harga sesuai bahan baku 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 dengan 

pembagian sebagai berikut :  

1. Perubahan naik turun harga sangat tidak baik (tidak memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan) 

2. Perubahan naik turun harga tidak baik (memenuhi 1 indikator) 

3. Perubahan naik turun harga kurang baik (memenuhi 2 indikator) 

4. Perubahan naik turun harga baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Perubahan naik turun harga sangat baik (memenuhi 4 indikator) 

 Perbandingan dengan Harga produk lain (X2.3) 

Perbandingan dengan harga produk lain yaitu tanggapan konsumen terhadap perbandingan 

harga produk iga dengan harga produk lain selain iga dalam memberikan kepuasan kepada 
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konsumen. 

Perbandingan dengan harga produk lain diukur oleh indikator dibawah ini : 

1) Perbandingan harga Iga dengan produk lain tidak terlalu jauh 

2) Perbandingan harga Iga dengan produk sesuai dengan produk yang ditawarkan 

3) Perbandingan harga Iga dengan produk olahan daging ayam sesuai harga pasar 

4) Perbandingan harga Iga dengan produk olahan ikan sesuai harga pasar 

Kemudian dari indikator diatas maka dapat dibagi berdasarkan skala likert rentang 1-5 dengan 

pembagian sebagai berikut :  

1. Perbandingan dengan harga produk lain sangat tidak baik 

2. Perbandingan dengan harga produk lain tidak baik (memenuhi 1 indikator) 

3. Perbandingan dengan harga produk lain kurang baik (memenuhi 2 indikator) 

4. Perbandingan dengan harga produk lain baik (memenuhi 3 indikator) 

5. Perbandingan dengan harga produk lain sangat baik (memenuhi 4 indikator) 

 Kesesuaian Harga dengan Produk (X2.4) 

Kesesuaian harga dengan produk yaitu tanggapan konsumen terhadap kesesuaian harga 

dengan produk yang ditawarkan dalam memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Kesesuaian harga dengan produk diukur oleh indikator dibawah ini : 

1. Kesesuaian harga dengan produk lain sangat tidak baik 

2. Kesesuaian harga dengan produk lain tidak baik 

3. Kesesuaian harga dengan produk lain kurang baik 

4. Kesesuaian harga dengan produk lain baik 

5. Kesesuaian harga dengan produk lain sangat baik 

3. Tempat (X3) 

Tempat merupakan salah satu faktor dalam bauran pemasaran yang dapat mempengaruhi 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Variabel tempat diukur dengan indikator. 

 Accesbility (X3.1) 

Kemudahan lalu lintas dalam mencapai lokasi Rumah Makan yaitu tanggapan konsumen 

terhadap Kemudahan lalu lintas dalam memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Kemudahan lalu lintas dalam mencapai lokasi (Accesbility) diukur oleh indicator : 

1) Kemudahan lalulintas dalam mencapai lokasi sangat tidak baik 
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2) Kemudahan lalulintas dalam mencapai lokasi tidak baik 

3) Kemudahan lalulintas dalam mencapai lokasi kurang baik 

4) Kemudahan lalulintas dalam mencapai lokasi baik 

5) Kemudahan lalulintas dalam mencapai lokasi sangat baik 

 Visibility (X3.2) 

Kemudahan dalam melihat bangunan Rumah Makan yaitu tanggapan konsumen terhadap 

kemudahan dalam melihat bangunan Rumah Makan dalam memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

Kemudahan dalam melihat bangunan (Visibility) diukur oleh indicator : 

1) Kemudahan dalam melihat bangunan sangat tidak baik 

2) Kemudahan dalam melihat bangunan tidak baik 

3) Kemudahan dalam melihat bangunan kurang baik 

4) Kemudahan dalam melihat bangunan baik 

5) Kemudahan dalam melihat bangunan sangat baik 

 Infrastructure (X3.3)  

Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parker yaitu tanggapan konsumen terhadap 

kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkir Rumah Makan dalam memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

Kemudahan dalam melihat bangunan (Infrastructure) diukur oleh indicator : 

1) Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkrr sangat tidak baik 

2) Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkrr tidak baik 

3) Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkrr kurang baik 

4) Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkrr baik 

5) Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas tempat parkrr sangat baik 

 

4. Promosi (X4) 

 Promosi adalah mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial tau 

orang lain untuk mempengaruhi sikap dan perilaku (Canon, 2008). 

Variabel Promosi diukur melalui : 

 Promosi dari Produsen/ Pengenalan Produk secara langsung (X4.1) 

Promosi yang dilakukan yaitu pengenalan produk secara langsung oleh produsen dalam 
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memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Promosi secara langsung ole produsen dapat di ukur oleh indicator : 

1) Promosi secara langsung oleh produsen sangat tidak baik 

2) Promosi secara langsung oleh produsen tidak baik 

3) Promosi secara langsung oleh produsen kurang baik 

4) Promosi secara langsung oleh produsen baik 

5) Promosi secara langsung oleh produsen sangat baik 

 Promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) (X4.2) 

Promosi yang dilakukan yaitu pengenalan produk dari mulut ke mulut atau pengenalan 

produk melalui orang lain  

Promosi dari mulut ke mulut dapat diukur oleh indicator : 

1) Promosi dari mulut ke mulut sangat tidak baik 

2) Promosi dari mulut ke mulut tidak baik 

3) Promosi dari mulut ke mulut kurang baik 

4) Promosi dari mulut ke mulut baik 

5) Promosi dari mulut ke mulut sangat baik 

 Pengenalan melalui internet/ online 

Pengenalan produk melalui internet/ online yaitu pengenalan produk melalui sebuah web 

atau aku media sosial (Instagram) 

Pengenalan produk melalui internet/ online dapat diukur oleh indicator : 

1) Pengenalan produk melalui internet sangat tidak baik 

2) Pengenalan produk melalui internet tidak baik 

3) Pengenalan produk melalui internet kurang baik 

4) Pengenalan produk melalui internet baik 

5) Pengenalan produk melalui internet sangat baik 

5. Kepuasan Konsumen (Y) 

 Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang bersal dari perbandingan 

antara kesannya mengenai kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan 

merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas, jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas.  

Variabel Kepuasan konsumen diuuukur melalui : 
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 Kebutuhan  

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau 

urgensinya yang tinggi. Jika seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, 

biasanya hal paling penting yang menjadi pertimbangan adalah manfaat yang dapat diambil 

dari barang atau jasa tersebut beserta fungsinya. 

Variabel kebutuhan dapat diukur melalui : 

1) Konsumen merasa tidak senang, tidak puas dan tidak membutuhkan Iga 

2) Konsumen merasa tidak puas dan tidak ingin membeli ulang 

3) Konsumen merasa kurang puas  

4) Konsumen merasa puas dan ingin membeli ualng 

5) Konsumen merasa sangat puas dan ingin membeli ulang 

 Keinginan 

Keinginan berada di sisi lain, biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh pada 

kelangsungan hidup seseorang. Pemenuhan terhadap „keinginan‟ biasanya bersifat kepuasan 

semata dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Keinginan bisa bersifat 

positif jika pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap 

pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai. 

1) Tidak senang, tidak puas dan memutuskan untuk tidak membeli ulang 

2) Tidak senang dan tidak puas 

3) Merasa kurang puas 

4) Merasan senang dan puas 

5) Merasa senang dan puas, konsumen memutuskan untuk mebeli ulang.  

 

3.9. Analisis Data 

Analisa data hasil penelitian menggunakan beberapa uji diantaranya uji validitas, uji 

reliabilitas, analisis deskriptif, analisis factor, dan uji regresi. Penjelasan masing-masing fungsi 

analisis data adalah sebagai berikut. 

3.9.1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur 

yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsistensi jika pengukuran tersebut diulang. Dalam 

program SPSS versi 16,0 for Windows akan dibahas untuk uji yang sering digunakan penelitian 
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mahasiswa adalah dengan menggunakan metode Alpha Cronbach. Rumus reliabilitas dengan 

metode Alpha adalah (Arikunto,2002): 

 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb² = Jumlah varian butir 

σ1²  = Varian total 

 

3.9.2. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan intrumen penelitian untuk menggunakan data sesuai 

dengan masalah yang hendak diungkap. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu 

mengukur apa yang akan diukur. 

Uji validitas digunakan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan 

skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang 

berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item total dengan 

bivariate pearson (korelasi produk momen pearson) dapat dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

r  = Koefisien korelasi 

n = Jumlah subyek/ responden 

X = Nilai skor butir/ nilai skor tertentu 

Y = Nilai skor total 

∑X² = Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y² = Jumlah kuadrat nilai Y 

Pungujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 (Sanusi,2005). 
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3.9.3. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk menganalisis data-data masukan yang 

berupa data yang matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah besar. Dua alasan yang 

mendasari penggunaan analisis faktor, pertama yaitu menyederhanakan seperangkat data yang 

melalui reduksi seperangkat variabel responden dalam jumlah besar menjadi sejumlah kecil 

faktor yang tetap memiliki sebagian besar informasi yang terdapat pada seperangkat data 

sebelum direduksi (data original). Kedua alasan tersebut mengidentifikasi struktur pokok yang 

mendasari data dimana variabel dalam jumlah besar dapat mengukur karakteristik struktur dasar 

dalam jumlah yang kecil pada sampel penelitian (Hasan, 2002). Secara matematis, model analisis 

faktor adalah sebagai berikut:   

Xi=A11F2+A12F2+A13F3+...+AimFm+ViUi 

Keterangan: 

Xi = Variabel standar ke-i 

Aim = Koefisien regresi ganda dari variabel ke-i pada faktor umum 1 

F = Faktor umum 

Vi = Koefisien regresi ganda dari variabel i pada faktor khusus 

Ui = Faktor khusus bagi variabel i 

m = Jumlah faktor-faktor yang umum 

Prosedur analisis faktor ada beberapa langkah, yaitu independensi (kelayakan) data untuk 

di analisis faktor, ekstraksi faktor, rotasi matriks, uji ketepatan model dan menentukan skor 

faktor. Nilai skor faktor tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai input untuk analisis 

berikutnya. Hasil analisis faktor tersebut dimaksudkan untuk mengetahui nilai dari masing-

masing bauran pemasaran yang dipertimbangkan konsumen untuk membeli iga bakar.  

 

3.9.4. Uji Regresi Berganda 

Regresi  linier adalah metode statistik yang digunakan untuk membentuk model 

hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas 

(independen)(Kurniawan,2008). 

Rangkuti (1997) menjelaskan rumus regresi berganda adalah:  

Y=a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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Keterangan:  

Y  = Keputusan pembeli 

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Tempat 

X4 = Promosi 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien 

e  = Standard error 

Apabila pengujian regresi berganda dilakukan dengan uji F pada tingkat sig F= 

signifikan 5%, ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

R = koefisien regresi  

K = jumlah variabel 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 diterima 

Artinya bila H0 ditolak Hi diterima sehingga dapat dikatakan variabel-variabel 

bebas yang diuji berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangakan regresi 

persial digunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel 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 βi 

Sb = standar error dari βi (rungkuti,1997). 

 Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka H0 ditolak 
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 Jika probabilitas t hitung p > 0,05 maka H0 diterima 

 

3.10.  Batasan Istilah 

 Pelanggan merupakan orang yang menjadi pembeli produk yang telah di buat dan di 

pasarkan oleh sebuah perusahaan, dimana orang ini bukan hanya sekali membeli produk 

tetapi berulang (Nasution, 2004) 

 Konsumen merupakan orang yang membeli produk hanya sekali. 

 Kualitas produk adalah kemampuan produk dalam mejalankan fungsi produk. 

 Harga adalah suatu satuan moneter atau nilai yang diberikan untuk mendapatkan hak atas 

kepemilikan barang dan jasa. 

 Tempat adalah suatu wadah yang digunakan dalam menjalankan kegiatan semua usaha, 

baik menciptakan, merencanakan dan menjual suatu produk. 

 Kepuasan Pelanggan adalah kepuasan sebagai fungsi dari seberapa dekat harapan 

pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. 

Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, maka pembeli akan kecewa. Jika 

sesuai harapan, pembeli akan puas dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. 

Perasaan konsumen setelah membeli produk akan membedakan apakah mereka akan 

membeli kembali produk tersebut dan membicarakan hal-hal menguntungkan atau tidak 

menguntungkan tentang produk tersebut pada orang lain (Kotler, 1999).  

 Promosi/ promotion adalah cara yang dilakukan untuk menginformasikan produk 

terhadap konsumen.  

 Pengambilan keputusan adalah proses yang dilakukan konsumen setelah meyakini 

produk tersebut dapat memuaskan kebutuhannya. 

 Olahan iga merupakan makanan yang disajikan di rumah makan “Sop Buntut dan Iga 

Bakar Sam Nawi” di Kota Malang antara lain: Sop Iga Rempah, Iga Bakar Rmpah, Iga 

goreng Penyet, Iga Barbeque ala German, Iga asam manis. Iga cabai Ijo, Iga Bakar kecap, 

Rawon Iga, Iga Asam pedas, Iga goreng Sambal Matah dan Nasi Bakar Iga Rempah.,  

 Presentase varians yaitu presentasi yang ditujukkan antara perbandingan nilai eigen value 

dengan total variabel.  

 


