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III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  
 

Penelitian akan dilaksanakan di Legend Coffe Games & 

Café yang berlokasi di Jl. Bandung No. 5, Malang pada bulan 

Agustus 2016 sampai September 2016. Pengolahan data 

dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Batasan Masalah  

 Penentuan batasan masalah dilakukan untuk 

menyederhanakan ruang lingkup masalah sehingga peneliti 

dapat mengarah pada sasaran yang diinginkan dan 

pembahasan lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Pengambilan data dari perusahaan untuk penelitian 

adalah 6 bulan terakhir dan terhitung mulai dari 

dilakukannya penelitian. 

2. Responden penelitan adalah konsumen baik laki-laki 

maupun perempuan yang mampu memberikan 

penilaian terhadap lima dimensi kualitas pelayanan 

yang sedang menkonsumsi makanan maupun minuman 

di Legend Coffe Games & Café. 
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3. Hasil penelitian dalam bentuk usulan atau saran untuk 

perusahaan dalam meninjau sistem pengukuran kinerja 

yang telah berjalan, sedangkan penyusunan program  

4. serta implementasinya diserahkan kepada manajemen 

perusahaan. 

5. Diagram Kartesius yang dibuat fokus pada identifikasi 

area atau atribut dalam peningkatan kualitas jasa 

sedangkan penyusunan strategi dikembalikan kepada 

manajemen perusahaan. 

 
3.3 Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian merupakan prosedur dalam 

penelitian yang harus digariskan terlebih dahulu, sehingga 

penelitian dapat terarah dan mempermudah dalam melakukan 

pemcahan masalah. Adapun tahapan penelitian dapat dilihat 

Gambar 3. 

1. Survei Pendahuluan 

         Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi umum Legend Coffe Games & Cafe dan perijinan 

untuk dilakukannya penelitian ini. Selain itu, survei 

dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui data awal 

yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar penelitian. 

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan 

dengan pihak Legend Coffe Games &Café, 
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permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tingkat kualitas pelayanan yang diberikan Legend Coffe 

 

Games & Café,permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan 

Legend Coffe Games & Café kepada konsumen serta 
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atribut kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Analisis kepuasan konsumen ini 

menggunakan metode Servqual, sehingga dapat 

diketahui atribut kualitas pelayanan yang dapat 

diprioritaskan Legend Coffe Games & Café. 

3. Studi Literatur 

        Penyusunan pustaka bertujuan untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan penelitian agar dapat 

memecahkanpermasalahan yang dihadapi. Sumber dari 

studi literatur ini berasal dari buku atau jurnal yang 

sesuai dengan permasalahan yang  harus diselesaikan 

dan berkaitan dengan kualitas pelayanan dan metode 

Servqual. 

4. Penentuan Jenis Data Penelitian 

         a. Data Primer 

Data primer merupakan data akurat yang diperoleh 

langsung untuk menjawab   permasalahan yang diteliti. 

Data primer pada penelitian ini adalah instrumen 

kuesioner yang diberikan kepada para responden untuk 

menjawab pertanyaan seputar permasalahan penelitian 

dan wawancara dari pihak manajemen Legend Coffe 

Games & Café.  

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan 

sebagai pedoman dalam kerangka berpikir. Pada 
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penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah 

data yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian. 

6. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

         1. Wawancara  

 Wawancara merupakan suatu cara dalam 

mengumpulkan informasi  dengan bertanya langsung 

kepada pihak-pihak terkait. Hal ini untuk mendapatkan 

data dari keterangan sebagai penunjang penelitian. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder. Data-data sekunder yang mendukung 

penelitian dipelajari dan dilakukan pencatatan dan 

dijadikan sebagai referensi dalam penelitian. 

3. Penggunaan instrumen penelitian  

Instrumen penelitian ini merupakan alat untuk 

mengukur validitas dan reliabilitas variabel yang diteliti. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Dimana kuesioner tersebut akan 

disebarkan kepada konsumen Legend Coffe Games & 

Café. Pengukuran ini menggunakan kuesioner yang 

terlampir di Lampiran 1 dan menggunakan lima dimensi 

kualitas layanan yang terangkum pada Tabel 3.1. 

7. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisai yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 



24 
 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini yang menjadi 

sampel adalah konsumen Legend Coffe Games & 

Cafésebagai  

Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut Model Servqual penlitian 
No Dimensi Atribut 
1 Reliability  

(Kehandalan) 
1.1 Karyawan memilihkan tempat 
duduk  
1.2 Kecepatan penyajian 
1.3 Kesesuaian menu yang disajikan 

dengan pesanan 
2 Responsiveness 

(Daya Tanggap) 
2.1 Karyawan merespon keluhan 
konsumen 
2.2 Kesediaan dalam melayani 
konsumen 
2.3 Kesiapan untuk merespon 
permintaan konsumen 

3 Assurance  
(Jaminan) 

3.1 Kesopanan kepada konsumen  
3.2 Menjelaskan menu makanan dan 
minuman 
3.3 Kehalalan menu yang disajikan  
3.3 Kelezatan menu yang disajikan 

4 Emphaty 
(Empati) 

4.1 Kemudahan dalam memesan 
4.2 Terdapat karyawan yang standby 
jika diperlukan 

5 Tangibles  
(Bukti Fisik) 

5.1 Kebersihan dan kerapihan ruangan
 

5.2 Kesesuaian penampilan karyawan 
5.3 Ketersediaan fasilitas (wifi, live 
music, nobar &toilet) 
5.4 Kenyamanan tempat 
5.5 Ketersediaan lahan parkir yang luas 
5.6 Ketersediaan layanan telepon 

Sumber : Setyawan (2008) dan Brestada (2013)  
 

responden. Pengambilan sampel dipilih secara sengaja 

atau judgement sampling, Karakteristik responden pada 
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penelitian ini meliputi jens kelamin, jenis pekerjaan, usia 

dan pendapatan dari masing-masing responden. 

Menurut Soegoto (2007), sampel yang layak ditentukan 

pada penelitian adalah minimal 30 sampel. 

Pengambilan sampel untuk kepuasan konsumen 

diidasarkan pada pendapat Gay Diehl yang dikutip oleh 

Ghaffar et al. (2013) dan Kuncoro (2009), bahwa jumlah 

sampel minimal dalam penelitian deskriptif sebanyak 10-

20 persen (%) dari jumlah populasi. Berdasarkan survey 

pendahuluan dengan wawancara kepada pihak Legend 

Coffe Games & Café, rata-rata seluruh konsumen yang 

berkunjung untuk perharinya 6 bulan terakhir adalah 50 

orang sehingga perbulannya rata-rata konsumen 

mencapai 1500 orang. Banyaknya sampel yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah 10 persen (%) dari 

1500 konsumen. Jadi banyaknya sampel minimal yang 

dibutuhkan untuk survey kepuasan konsumen ini adalah 

150 responden. Tarif kepercayaan 95 % dan taraf 

kesalahan 5%. Menurut Umar (2007), penelitian 

deskriptif menggunakan taraf tingkat kesalahan sebesar 

5% sedangkan untuk penelitian kesehatan 

menggunakan kesalahan 10%. 

 
8. Pembuatan Kuesioner  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang berkaitan dengan kualitas 
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pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Legend 

Coffe Games & Café. Kuesioner ini disusun berdasarkan 

metode Servqual. Kuesioner terdiri dari beberapa 

pertanyaan yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : 

1. Pertanyaan mengenai identitas responden. 

Pertanyaan ini digunakan untuk mengumpulkandata 

tentang responden yang meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, dan lain-

lain.  

2. Pertanyaan mengenai identifikasi persepsi dan 

harapan pelanggan. Pertanyaan ini mengukur 

persepsi dan harapan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

mewakili kelima variabel dalam kualitas pelayanan. 

Penilaian dilakukan oleh responden dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 5 untuk setiap 

pertanyaan 

3. Pertanyaan yang mengukur tungkat kepentingan dari 

setiap variabel. Responden  memberikan nilai sesuai 

dengan tingkat kepentingan setiap variabel sehingga 

didapatkan jumlah nilai keseluruhan dari masing-

masing variabel mencapai 100. 

 
9. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  
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Validitas merupakan ketepatan pengukuran alat 

ukur terhadap suatu gejala. Jika validitas sebuah 

instrumentasi bernilai tinggi, maka instrument 

tersebut dapat dinyatakan valid. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan 

nilai r tabel. Nilai r hitung dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

R = 
�(∑ ��)�(∑ �)(∑ �)

�[(� ∑ ���(∑ �)�) (� ∑ ���(∑ �)�)]
 

Keterangan ; 

R   = Nilai korelasi  

X   = Nilai skor pertanyaan 

Y   = Total nilai skor pada seluruh pertanyaan 

XY = Skor tiap atribut dikalikan skor total 

n    = Jumlah sampel 

 
b. Uji Reliabilitas   

           Reliabilitas mengandung pengertian bahwa 

sebuah instrument dapat mengukur sesuatu yang 

diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. 

Menurut Ghozali (2009) dalam Tambunan (2012), 

sutu instrument dikatakan reliable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0.6, Rumus Cronbach Alpha 

adalah sebagai berikut : 

 � =( 
�

���
)(1 −

∑ ��
�

���
�

) 
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   Keterangan : 

�= Reliabilitas instrument 

  k          = Banyak butir pertanyaan  

∑ � �
�
    = Varians masing-masing item (butir) 

   �� �
� 
= Varian total 

 Jika koefisien alpha > 0.6 maka dapat dinyatakan 

bahwa instrument kuesioner yang digunakan adalah 

reliabel. Pengujian tersebut akan dilakukan dengan 

menggunakan softwareSPSS 17.0 for Windows. 

9.  Analisis Data  

       Analisis data untuk merupakan cara yang digunakan 

dalam menganalisis dan mengolah data. Pengolahan 

dan interpretasi data pada penelitian ini menggunakan 

metode Servqual dan ImportancePerformance Analysis. 

 
a. Metode Servqual 

             Langkah-langkah penerapanmetode Servqual adalah 

sebagai berikut: 

1.  Analisis Kualitas Pelayanan  

        Data yang diolah berasal dari kuesioner tentang 

persepsi dan harapan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan di Legend Coffe Games & Café. Pengukuran 

kualitas pelayanan ini dilakukan membandingkan nilai 

persepsi pelanggan (X) dengan nilai harapan pelanggan 

(Y), langkah-langkahnya adalah (Sukmawati, 2008) : 
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1. Mencari nilai persepsi / kinerja dari setiap variabel (X1) 

dan skor nilai  harapan / kepentingan dari setiap 

variabel (Y1). 

2. Menghitung tingkat kesesuaian persepsi dengan 

harapan dari setiap variabel. Tingkat kesesuaian 

adalah hasil perbandingan skor persepsi dengan skor 

harapan. Tingkat kesesuaian dianggap baik jika 

memiliki nilai sebesar 100%, ketika nilai tingkat 

kesesuaian kurang dari 100% maka dianggap tidak 

baik. Sedangkan jika tingkat kesesuaian lebih dari 

100%, maka tingkat kesesuaian dianggap baik 

Menghitung tingkat kesesuaian pesepsi dan harapan 

        Rumus : ��� =
��

��
�100%  

          Keterangan : 

                        Tki = Tingkat kesesuaian variabel ke-i 

 Xi   = Penilaian persepi / kinerja pelayanan 

variabel ke-i 

Yi   = Nilai harapan / kepentingan pelanggan 

terhadap ke-i 

3. Menghitung nilai rata-rata dari tingkat kesesuaian 

seluruh variabel  

                  Rumus : �� =  
∑ ���

�
 

             Keterangan : 

    Tki   = Nilai rata-rata tingkat kesesuaian variabel 

ke-i 
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     A  = Atribut yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan  

 
2. Analisis untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan  

        Pengukuran kepuasan pelanggan atas kualitas 

pelayanan dilakukan menggunakan metode Servqual 

dengan langkah-langkah sebagai berikut (Sukmawati, 

2008) : 

a. Menentukan bobot (B) dari setiap variabel (total 

bobot harus 100)  

b. Menghitung rata-rata nilai harapan (Y) dan nilai 

persepsi (X) 

     Rumus :  �� =
∑ ��

�
�� =

∑ ��

�
 

                 Keterangan   :  

                     Xi       = Nilai rata-rata tingkat persepsi variabel ke-I  

                     Yi       = Nilai rata-rata tingkat harapan variabel ke-i 

                       n       = Jumlah responden  

c. Menghitung gap/kesenjangan antara nilai rata-rata 

persepsi dengan nilai rata-rata harapan 

                      Nsi = Xi-Yi 

                 Keterangan : 

                      Nsi = Nilai servqual (gap) variabel ke-i 

                     Xi       = Nilai rata-rata tingkat persepsi variabel ke-I  

                     Yi       = Nilai rata-rata tingkat harapan variabel ke-i 
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d. Menghitung rata-rata gap dari setiap variabel 

                 Rumus ;   ���� =
∑ ���

�
 

                  Keterangan : 

        Nsi = Nilai rata-rata servqual (gap) pada seyiap 

variabel 

                       At  = Banyaknya atribut variabel 

e. Mengalikan rata-rata gap dengan bobot pada setiap 

variabel  

                   Rumus : Nki = NSi x Gi 

                  Keterangan : 

                      Nki = Nilai kepuasan tiap variabel 

     Nsi = Nilai rata-rata servqual (gap) pada seyiap       

variabel 

                      Gi   = Bobot tiap variabel  

f. Menjumlahkan hasil perhitungan nilai kepuasan tiap 

dimensi lalu disimpulkan dengan ketentuan, nilai 

kepuasan negatif (<0) menunjukan adanya 

kesenjangan antara harapan dan persepsi 

pelanggan, sebaliknya bila nilai kepuasan positif (>0) 

menunjukan kualitas pelayanan melebihi tingkat 

kepuasan pelanggan. Sedangkan bila nilai kepuasan 

sama dengan nol (=0) menunjukan kualitas 

pelayanan telah sesuai dengan harapan pelanggan. 

 
         b. Importance Performance Analysis 
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  Menurut Supranto (2007), untuk menentukan 

urutan prioritas pembenahan mutu pelayanan dilakukan 

dengan cara membuat diagram kartesius yang berfungsi 

untuk memetakan nilai skor rata-rata kinerja. Sumbu 

datar (X) diisi oleh skor tingkat persepsi pelaggan, 

sedangkan sumbu tegak (Y) diisi oleh skor tingkat 

kepentingan atau harapan pelanggan : 

1. Kuadran I : wilayah yang memuat atribut-atribut yang 

dianggap penting oleh pelanggan, tetapi kenyataannya 

atribut-atribut ini belum sesuai seperti yang diharapkan 

pelanggan. Atribut-atribut yang masuk dala kuadran ini 

harus ditingkatkan dengan cara melakukan perbaikan 

secara terus-menerus, sehingga kinerja yang ada di 

dalam atribut ini meningkat. 

2. Kuadran II : Wilayah yang memuat atribut-atribut yang 

dianggap penting oleh pelanggan dan atribut-atribut 

yang termasuk kedalam kuadran ini harus tetap 

dipertahankan, karena semua atribut ini menjadikan 

atribut tersebut unggul di mata pelanggan. 

3.  Kuadran III : Wilayah yang memuat atribut-atribut yang 

dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. 

Peningkatan atribut-atribut yang termasuk kuadran ini 

dapat diertimbangkan kembali karena pengarunhya 

terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan kecil.  
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4. Kuadran IV : wilayah yang memuat atribut-atribut yang 

dianggap tidak penting oleh pelanggan dan dirasakan 

terlalu berlebihan. Atribut-atribut yang termasuk dalam 

kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat 

menghemat biaya. Untuk memetakan atribut pelayanan 

dapat digunakan rumus (Sukmawati, 2008).  

 �� =
∑ ��

�
�� =

∑ ��

�
 

                  Keterangan : 

                     Xi = Skor rata-rata tingkat kinerja 

                     n = Jumlah responden 

                    Yi = Skor rata-rata tingkat kepentingan  

 � =
∑ ��

�
 � =

∑ ��

�
 

X  = Nilai rata-rata seluruh faktor tingkat kinerja 

pelayanan 

 Y  = Nilai rata-rata seluruh faktor tingkat harapan 

pelanggan 

 A  = Jumlah variabel yang mempengaruhi 

keputusan pelanggan 

10. Kesimpulan dan Saran 

       Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil 

ini mencakup nilai Servqual dari analisis data yang 

dilakukan. Kesimpulan penelitian ini juga disertai saran 
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untuk perbaikan kualitas pelayanan pada Legend Coffe 

Games & Café. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




