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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 2 juni 2013 s.d 2 juli 2013 di Sop Ayam 

Pak Min Klaten Cabang Tulungagung jalan Supriadi no.30 Tulungagung. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja atau disebut dengan purposive methode dengan bebrbagai 

pertimbangan karena rumah makan ini relatif baru sehingga banyak pengunjung yang datang 

untuk mencoba hidangan baru berupa sop ayam, harganya relatif murah, mengundang rasa 

penasaran tinggi dan pengunjungnya selalu ramai. 

3.2 Metode penelitian 

 Metode yang digunakan adalah survey terhadap konsumen “Sop Ayam Pak Min 

Klaten Cabang Tulungagung “. Metode survey adalah pengambilan data menggunakan 

kuisioner sebagai alat bantu dalam pengambilan data primer yang diambil dari responden, 

dengan total sampling 100 responden serta penentuan responden dilakukan dengan accidental 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan acak pada responden  yang ditemui saat 

diadakannya penelitian di “Sop Ayam Pak Min Klaten Cabang Tulungagung”. Alasan 

pemilihan responden berjumlah 100 responden adalah Merujuk pada pendapat Hair (2006), 

ukuran sampel dalam penelitian harus memiliki jumlah sampel minimum lima kali jumlah 

pertanyaan yang dianalisis. Pada kuesioner penelitian ini terdapat 20 pertanyaan, dengan 

demikian minimum jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 100 responden.  

 Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yaitu data yang didapat dari kuisioner 

yang disebar kepada konsumen, sedangkan data sekunder adalah data yang bukan dari 

sumber pertama, yaitu data yang berasal dari catatan, arsip atau literatur seperti sejarah usaha 

dari Sop Ayam Pak Min Klaten. Data primer di peroleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh 

100 responden. Data sekunder di peroleh dari “Sop Ayam Pak Min Klaten”. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan 

menggabungkan metode purposive sampling dan sampling kuota. Metode sampling 

purposive adalah teknik pengambilan sampel pada pengunjung yang datang ke rumah makan 

sop ayam pak min klaten mulai dari usia 10-60 tahun. Responden yang akan dijadikan 

sampel, digunakan metode accidental sampling. Pengambilan sampel di Rumah makan sop 
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ayam pak min klaten secara kebetulan dengan responden atau konsumen dengan kriteria 

umur 10-60 tahun. Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2004). 

 Pelaksanaan penelitian ini dibutuhkan 100 responden dengan accidental sampling 

yaitu memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada setiap pengunjung yang datang ke 

Rumah Makan Sop Ayam Pak Min Klaten Cabang Tulungagung. Widayat dan Amirullah 

(2002) dalam Ni Gusti dan Made (2005) menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang 

baik dalam suatu analisis faktor, banyaknya responden yang diambil untuk  mengisi 

kuesioner adalah sebanyak lima kali dari variabel yang dimuat dalam kuesioner. 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

1. Wawancara 

 Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab  langsung dengan pihak atasan yang 

menghandle Sop Ayam Pak Min Klaten Cabang Tulungagung. Pertanyaan yang diajukan 

terutama mengenai sejarah rumah makan dan manajemen rumah makan. 

2. Kuesioner 

 Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan setiap konsumen yang datang  dan telah 

ditetapkan menjadi sampel atau responden penelitian. Data yang relevan dikumpulkan 

dengan menggunakan metode angket. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberi respon 

sesuai dengan permintaan pengguna (Arikunto, 1998). 

3.5 Variabel Penelitian 

 Penggunaan konsep dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan 

secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Definisi konsep yang dikemukakan oleh 

Singarimbun dan Effendi (1995) adalah “Abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, 

atau individu tertentu. Nazir (1999) menyatakan bahwa  Variabel adalah konsep dan hipotesis 

yang mempunyai bermacam-macam nilai, sedangkan menurut Krippendorf (1993) variabel 

adalah sebuah simbul yang mengandung  salah satu perangkat dari dua atau lebih nilai yang 

saling terpisah seperti keadaan, kategori  kualitas atau unsur. Variabel ini dibuat agar 

penelitian lebih terarah, adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukti 

nyata, keandalan, kesigapan, jaminan, empati dan kepuasan konsumen. 
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Definisi konseptual dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable)  dengan simbol X 

 Yaitu variabel yang tidak terikat atau variabel bebas yang memiliki sifat yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah Pembentukan 

Citra (X). 

Tabel 3.1. Pembentukan Citra (X) 

No Sub Variabel Item Variabel 

 

 

1. 

 

 

Citra Bayangan (X1) 

- Sambutan Khas Karyawan 

rumah makan sop ayam pak 

Min(x 1.1) 

- Kedisiplinan Karyawan 

rumah makan sop ayam pak 

Min (x 1.2) 

 

- Cara Penyajian hidangan 

sop ayam (x 1.3) 

 

2. 

 

Citra Berlaku (X2) 

- Pelayanan Penyajian 

hidangan sop ayam (x 2.1) 

- Kebersihan hidangan sop 

ayam (x 2.2) 

- Penyajian hidangan sop 

ayam(x 3.1) 

 

 

 

3. 

 

 

 

Citra Majemuk (X3) 

- Ketanggapan pegawai 

melayani pelanggan (x 3.2) 

- Kecakapan pegawai 

melayani pelanggan (x 3.3) 

- Kekompakan pegawai 

melayani pelanggan (x 4.1) 

 

 

4. 

  

 

 

Citra Perusahaan (X4) 

 

- Tempat (x 4.2) 

- Kenyamanan rumah makan 

(x 4.3) 

-  

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) dengan simbol Y  

 Yaitu variabel yang terikat atau dipengaruhi oleh variabel – variabel bebas yang 

hanya terdiri dari kepuasan konsumen (Y). Kedua komponen variabel ini merupakan akibat 

dari sifat yang dimiliki oleh variabel bebas (X). Tabel 2 merupakan penjabaran dari variabel 

kepuasan konsumen yang memiliki item pada setiap sub variabel 
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Tabel 3.2 Kepuasan Pelanggan (Y) 

No.  Sub Variabel Item Variabel 

1. Quality Product (Y1) - Kebersihan makanan yang disajikan 

- Konsumen membeli produk berulang-ulang 

2. Price (Y2) - Kesesuaian harga terhadap produk yang 

ditawarkan 

 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Sugiono 

(1997) menjelaskan skala Likert digunakan untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Penelitian fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala Likert adalah skala yang paling banyak digunakan 

untuk mengukur persepsi, sikap atu pendapat seseprang atau kelompok mengenai sebuah 

peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Responden menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan 

tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang 

tersedia, umumnya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti berikut: 

1.  Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

 

3.6 Kerangka Analisis dan Variabel Penelitian 

 Kerangka analisis dalam penelitian ini bahwa pencitraan sebagai variabel (X) akan 

diregresikan dengan analisis regresi linier sederhana terhadap kepuasan konsumen (Y). 

Kepuasan juga bisa menjadi variabel bebas ketika memiliki pengaruh terhadap variabel Z 

yaitu keputusan pembelian. Sebelum kepada analisis regresi, maka dilakukan uji faktorial 

yang memiliki beberapa tahap untuk berhasil pada tahap pemfaktoran selanjutnya sampai 

dengan penamaan nama laten pada analisis faktor, sehingga nama laten tersebut merupakan 

hasil yang dominan dari uji faktor pada variabel pencitraan (X). Hasil nama laten yang 

memiliki nilai tertinggi untuk mewakili masing-masing variabel akan dianalisis 

menggunakan regresi linier sederhana. 
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  Pencitraan yang baik akan dapat dirasakan oleh konsumen setelah melakukan 

pembelian, sehingga konsumen dapat merasakan suatu perasaan senang, bangga dan 

memperoleh seperti yang diharapkannya. pencitraan yang baik diukur berdasarkan variabel-

variabel antara lain meliputi variabel citra bayangan, citra yang berlaku, citra majemuk, citra 

perusahaan, citra yang diharapkan. diduga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen . 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

 Pelaksanaan kegiatan diperlukan alat bantu berupa instrument penelitian yang 

meliputi  

A. Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada 

para pelanggan yang mengunjungi Sop Ayam Pak Min Klaten 

B. Pedoman wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan tambahan yang 

melengkapi kuisioner yang diajukan peneliti kepada para responden 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

  Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin 

diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukan sejauh mana data yang telah terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti (Umar, 2003). Validitas 

menyangkut apa yang ingin diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur. Pada dasarnya 

semua prosedur untuk menentukan validitas tes berkaitan dengan hubungan antara kinerja 

pada tes dan faktor-faktor lain yang dapat diamati secara independen tentang kepuasan 

konsumen. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal butir 

pertanyaan daam mengungkap faktor. 

  Singarimbun dan Effendi (2005) menyatakan bahwa validitas menunjukan sejauh 

mana alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur.Suatu variabel dinyatakan valid 

jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3),seperti yang 

dikemukakan Sugiyono (2004) dan probabilitas koefisien korelasinya  ≤0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. 

 

 r = 
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑ 
 
  ∑  

 
   ∑ 

 
  ∑  

  
 

 

 

Keterangan: 

               r= korelasi 
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               n= banyaknya sampel 

               X=variabel yang dipengaruhi (variabel bebas) 

               Y=variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 
 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Singarimbun dan Effendi (2005) mengatakan realibilitas adalah istilah yang dipakai 

untuk menunjukan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

diulang dua kali atau lebih. 

 Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur suatu gejala yang berlainan 

senantiasa mengukur Sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, untuk 

mengukur reliabilitas dalam suatu instrument menggunakan alpha crombat yang didasarkan 

pada rata-rata korelasi butir data instrument pengukuran. Menurut Malhotra (1996) suatu 

instrument dikatakan handal apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 0,5. Sedangkan 

rumus alpha cronbach menurut Arikunto adalah sebagai berikut: 

 r = ⟦
 

   
⟧ ⟦  

∑  
 

  
 ⟧ 

Keterangan 

                T =  variabel instrument 

                K = banyaknya butir pertanyaan 

                  
 =  jumlah varian butir 

                 
 =     varian total  

 

3.9 Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan beberapa metode statistik sebagai berikut: 

3.9.1 Regresi linear berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat, yang akan dihitung dengan persamaan (Sudjana, 2003) berikut : 

 

 Y= bo+b1+X1+b2X2+…..b5X5 

 

Keterangan : 

Y    = Variabel dependen 

Bo   =Konstanta 

b1,b2,..b5  =Koefisien 

X1   =citra bayangan 

X2   =citra yang berlaku 

X3   =citra majemuk 

X4   =citra perusahaan 

X5   =citra yang diharapkan. 
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3.9.2 Uji F 

Untuk mengujinya menggunakan rumus uji F , yaitu : 

 

F=

  

 

              
 

 
Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode pengujian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

 

Ho: β1 = β2=…………….βk = 0 

H1: β1 ≠ β2≠…………….βk ≠ 0 

 

Apabila profitabilitas F dihitung P < 0,05 maka Ho ditolak dan jika profitabilitas F 

dihitung P > 0,05 maka Ho diterima. Apabila Ho diterima dan secara langsung dapat 

dikatakan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan variabel terikat. 

 

3.9.3 Regresi Parsial  

 Untuk mengetahui secara parsial pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, selanjutnya untuk mengetahui variabel bebas manakah yang 

paling berpengaruh (dominan) diantara variabel-variabel bebas lainnya. 

 

t = 
  

      
  

 
Keterangan: 

T = Regresi parsial 

B1 = Penduga bagi βi 

Se (b1) = Standart error dari βi 

 

3.10 Batasan Istilah 

1. Citra(image) adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengetiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. 

2. Image building adalah persepsi yang terbentuk dalam benak manusia setelah melakukan 

uji atau mencoba di suatu objek tertentu. 

3. Konsumen adalah orang yang membeli produk atau jasa yang diberikan oleh penjual 

dalam hal ini adalah “Sop Ayam Pak Min Klaten” Cabang Tulungagung. 



28 
 

4. Kepuasan konsumen adalah suatu kesan atau respon dari konsumen setelah merasakan 

produk atau jasa yang telah diberikan dan membandingkan dengan harapan-harapan 

antara sangat puas, puas dan tidak puas. 

5. Variabel bukti nyata diukur melalui kenyamanan tempat, ruangan yang bersih dan rapi, 

kenyamanan ruangan, penampilan karyawan yang bersih dan rapi. 

6. Variabel keandalan diukur melalui kemampuan, keterampilan melayani, ketepatan dan 

kecepatan dalam menyajikan. 

7. Variabel kesigapan diukur melalui tindakan dalam menangani keluhan, kesiapan dalam 

melayani, serta bagaimana karyawan menerima saran dari konsumen. 

8. Variabel jaminan diukur melalui keramahan, perhatian, dan kesopanan karyawan 

terhadap pelanggan, serta kehalalan dan kelezatan makanan. 

9. Variabel empati diukur melalui kemudahan untuk berkunjung, dan memesan, 

kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, dan bagaimana 

penggunaan bahasa yang baik oleh karyawan. 

10. Variabel kepuasan konsumen diukur dari faktor kepuasan konsumen dalam 

mengkonsumsi, ketiadaan keluhan terhadap pelayanan dan produk, keinginan untuk 

mengkonsumsi produk secara rutin, memberikan informasi kelezatan produk kepada 

orang lain, dan berbicara positif tentang pelayanan dan produk dari “Sop Ayam Pak Min 

Klaten “ cabang Tulungagung 

11. Daging yang digunakan untuk pembuatan Sop Ayam Pak Min Klaten adalah daging 

ayam kampung 


