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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau pemaparan 

tentang variabel-variabel yang diteliti yang selanjutnya mencoba untuk menarik 

kesimpulan, Sugiyono (2011:206).  

 Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) (independent variable) yaitu 

servicescape yang dimensinya sesuai dengan teori Hightower (2009), yang terdiri 

dari kondisi latar belakang (ambient), dimensi desain, dan dimensi sosial, 

sedangkan variabel terikat (Y) (dependent variable) yaitu kepuasan konsumen 

menurut jurnal Inggrid Y. Lin dan Matilla (2010) yang menggunakan teori dari 

Hihgtower (2002). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Taman Santap Rumah Kayu di 

Bandar Lampung, waktu penelitian yang dilakukan yaitu selama 5 bulan mulai 

tanggal  3 Desember 2014 hingga 2 Mei 2015. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut: 



33 
 

1. Peneltian Pustaka (Library Research) 

Penelitian Pustaka adalah pengumpulan data secara teoritis dengan cara 

menelaah berbagai buku literatur dan bahan teori lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas.  

2. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai 

berikut:  

a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung ke tempat 

penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan.  

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

dengan pimpinan dan karyawan perusahaan guna memperoleh 

keterangan tentang data yang diperlukan. Kuesioner, yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan Pernyataan-

Pernyataan kepada responden dengan panduan kuesioner. Dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner dengan Pernyataan tertutup  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

beriikut: 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data kuantitatif, adalah data yang berupa angka-angka numerik. Seperti : 

hasil perhitungan validitas, dan reliabilitas variabel.  
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b. Data kualitatif, adalah data yang berupa kata-kata atau informasi dan bukan 

angka numerik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

3.3.2 Sumber Data  

1. Data Primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil survei 

dan pengisian kuesioner. Kuesioner dilakukan untuk data kuantitatif yaitu 

hasil dari isian responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala 

ordinal dengan menggunakan metode likert.  

2. Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data meliputi buku-buku teks, hasil penelitian dalam 

bentuk skripsi, dan jurnal ilmiah, Sanusi (2014:32). 

 

3.4 Populasi, dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011:61). Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka diperoleh populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh orang yang merupakan warga Bandarlampung 

dan pengunjung dari Taman Santap Rumah Kayu yang tidak diketahui secara 

pasti, maka dilakukan pengambilan sampel. 
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3.4.2 Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2011:62) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

harus representatif dari populasi. Oleh karena itu, diusahakan setiap populasi 

memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sampel merupakan sebagian 

dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan 

metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2014:95). Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling  dengan tujuan mengetahui pengaruh 

lingkungan fisik (servicescape) terhadap kepuasan konsumen yang mereka 

rasakan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang berusia 17 tahun keatas, konsumen yang ada diwilayah kota Bandar 

Lampung yang pernah mendatangi dan makan di Taman Santap Rumah Kayu 

lebih dari satu kali. 

Menurut (Widiyanto, 2008:58) untuk ukuran populasi dalam penelitian yang 

tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang digunakan 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

n =  Z
2 

4(Moe)
2 
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Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

Z = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan 

 95%) maka Z = 1,96 

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10% 

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

n =  (1,96)
2 

4(10%)
2 

n = 96,04 ≈ 97 atau dibulatkan menjadi 100 

dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebesar 100 responden. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Desember 2014 

hingga Mei 2015, dengan waktu penelitian selama 4 bulan. Penyebaran kuesioner 

dilakukan selama 1 minggu yaitu dari tanggal 26 April hingga  2 Mei  2015.  

 

3.5 Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2011:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan diukur, yaitu 

variabel X berupa servicescape dan dan variabel Y berupa kepuasan konsumen. 

Lebih jelasnya, operasional kedua variabel penelitian ini dijabarkan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2. Operasional Variabel 

 

 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Definisi Indikator Ukuran Skala 

  

 

X1 

Kondisi 

Latar 

Belakang 

suasana 

(Ambien) 

 

Merupakan 

suasana non-

visual, kondisi 

latar belakang 

di lingkungan 

pelayanan 

(Hightower Jr 

dan Shariat, 

2009) 

1. Aroma makanan 

menyenangkan 

2. Pencahayaan 

yang baik  

3. Lingkungan fisik 

yang bersih  

4. Suhu udara yang 

baik 

5. Fasilitas musik 

yang sesuai  

6. Tingkat 

kebisingan yang 

dapat diterima.   

 

1. Aroma yang 

mengunggah selera 

2. Kesesuaian 

pencahayaan 

3. Kebersihan 

lingkungan 

4. Kesejukan udara 

 

5. Kesesuaian musik 

dengan suasana  

6. Kebisingan 

lingkungan 

Ordinal 

X 

Servicesc

ape 

(Hightow

er (2009) 

 

 

 

 

 

 

X2 

Dimensi 

Desain 

 

Faktor desain 

terdiri dari dua 

subdimensi 

yaitu 

fungsional dan 

estetika. 

Subdimensi 

fungsional 

seperti 

fasilitas yang 

menyenangka

n dan ruangan 

yang 

dirancang 

dengan baik, 

sedangkan 

estetika 

seperti 

arsitektur 

yang menarik 

dan tata letak 

interior yang 

menyenangka

n 

(Hightower Jr 

dan Shariat, 

2009) 

 

1. Fasilitas fisik 

yang nyaman 

2. Tata letak 

interior yang 

baik 

3. Tanda-tanda dan 

symbol yang 

membantu 

konsumen 

4. Tata letak toilet 

yang dirancang 

baik 

5. Tempat parkir 

yang cukup luas 

6. Skema warna 

yang menarik 

7. Peralatan makan 

yang  berkualitas 

tinggi 

8. Arsitektur 

restoran yang  

menarik 

9. Gaya aksesoris 

interior restoran 

yang menarik 

1. Kenyamanan 

konsumen 

2. Kesesuaian interior 

dengan tema restoran 

 

3. Keefektifan tanda, 

symbol dalam 

membantu 

 

4. Ketepatan rancangan 

toilet 

 

5. Keluasan lahan parkir 

6. Kesesuaian skema 

warna dengan tema 

restoran 

7. Kualitas perabotan 

makan 

8. Arsitektur menarik 

 

 

9. Kesesuaian aksesoris 

interior 

 

Ordinal 
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Tabel 3.2. Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Sub 

Variabel 

Definisi Indikator Ukuran Skala 

  

 

X3 

Dimensi 

Sosial 

 

Merupakan 

rangsangan 

yang 

berhubunga

n dengan 

orang-

orang yang 

hadir dalam 

lingkungan 

selama 

pertemuan 

jasa 

(Hightower 

Jr dan 

Shariat, 

2009) 

 

1. Karyawan yang 

berpakaian  rapih 

2. Jumlah karyawan 

yang memadai 

untuk melayani 

3. Karyawan yang 

selalu membantu 

konsumen 

4. Karyawan yang 

selalu bersikap 

ramah kepada 

konsumen  

 

5. Konsumen yang 

bersikap ramah 

kepda karyawan 

6. Konsumen mau 

membantu jika 

dibutuhkan 

7. Konsumen selalu  

berpenampilan 

rapi ketika 

mengunjungi 

restoran 

1. Kerapihan karyawan 

 

2. Jumlah karyawan 

dengan konsumen 

 

3. Respon karyawan  

 

 

4. Keramahan 

karyawan 

 

 

 

5. Respons keramahan 

kosumen 

 

6. Respon empati 

konsumen 

 

7. Keanekaragaman 

penampilan 

konsumen 

Ordinal 

Kepuasan 

Konsumen 

(Hightower 

et.al 2009) 

 

 

Y 

Kepuasan 

Konsume

n 

 

Perasaan 

senang atau 

kecewa 

seseorang 

yang 

muncul 

setelah 

membandin

gkan 

(kinerja 

atau hasil) 

yang 

dirasakan 

dibandingka

n dengan 

harapannya  

 

(Kotler, 

2009: 138) 

 

1. Lingkungan 

restoran membuat 

nyaman konsumen  

2. Senang dengan 

pengalaman 

mengunjungi 

restoran 

3. Puas dengan 

pengalaman 

mengunjungi 

restoran 

4. Konsumen benar-

benar menikmati 

fasilitas yang 

diberikan restoran 

5. Secara 

keseluruhan 

sangat 

menyenangkan 

megunjungi 

restoran 

 (Hightower et.al, 

2009) 

1. Kenyamanan 

lingkugan 

 

2. Kesenangan 

konsumen 

 

 

3. Kepuasan konsumen 

 

 

 

4. Kesesuaian fasilitas 

untuk dinikmati 

konsumen 

 

5. Kepuasan secara 

menyeluruh 

Ordinal 

Sumber : Diadaptasi dari jurnal internasional Hightower Jr dan Shariat (2009)  
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.6.1 Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono (2011:173), instrumen utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden. 

Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi 

sampel penelitian harus dilakukan uji validitas melalui analisis faktor dengan 

bantuan SPSS, agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar mampu 

menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga tujuan penelitian 

tercapai. 

 Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen 

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat dan benar. Dengan 

mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil 

penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau 

kejadian yang sebenarnya. Uji validitas ditujukan kepada 30 orang responden 

dengan menggunakan faktor analisis dan kriteria dan skor Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0.5 dinyatakan 

valid dan sampel bisa di analisis lebih lanjut (Santoso, 2002:101). 

 Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Faktor analisis ini dilakukan untuk mengetahui indikator-

indikator mana saja yang relevan dengan variabel peneltian, component matrix 

merupakan nilai factor loading dari variabel-variabel komponen faktor. Nilai 
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factor loading yang disyaratkan yaitu lebih besar atau sama dengan 0,5 maka 

dinyatakan relevan (Santoso, 2002: 104). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2011:172), reliabilitas instrumen adalah kejituan atau 

ketepatan instrumen pengukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek 

sama berulang kali dengan instrumen yang sama. pengujian reliabilitas 

ditunjukkan oleh koefisien Alpha Cronbach dan dapat diolah dengan bantuan 

SPSS 20.0 dengan rumus, 

 

                 k                       ∑ 1
2
 

r11 =                         1 -  

    k – 1                     1
2 

 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak butir pertanyaan 

∑ 1
2 

= Jumlah varians pertanyaan 

1
2 

= Varians total 

 

   ∑ X1
2 

– (∑X1)
2
 

         n 

Dimana 1
2 

= 

             N 

 

 

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 

20.0. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika nilai Alpa Cronbach > 0.6 dan nilai 
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Alpha Cronbach hitung lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa if item deleted 

(Ghozali, 2011:98) 

3.7 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskrptif adalah analisis informasi data mentah kedalam 

bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Tujuan utama analisis 

statistik ini adalah untuk menentukan faktor-faktor penyebab suatu 

permasalahan dan kemudian membuat program untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ditemukan dilapangan. Biasanya bentuk interpretasinya 

dapat berupa tabel frekuensi, grafik, ataupun teks yang akan memudahkan 

dalam proses analisis berikutnya. 

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014:115). Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda pada dasarnya 

merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah 

variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. 

Dengan demikian, regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan 

matematika sebagai berikut, 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +e 

di mana: 
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3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji - t) 

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-t menentukan seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

Ho: b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel servicescape pada kepuasan konsumen (Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

servicescape (X) pada kepuasan konsumen (Y) 

Kriteria Kepuasan Konsumen: 

Ho diterima jika t hitung > t tabel, pada α = 5 % 

Ha ditolak jika t hitung < t tabel, pada α = 5 % 

 

Y = Kepuasan Konsumen 

X1 = kondisi Latar Belakang Suasana  

X2 = Dimensi Desain 

X3  = Dimensi Sosial 

a  = konstanta 

b1, b2, b3 = koefisien regresi 

e = variabel pengganggu 
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3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-F pada dasarya menunjukkan apakah 

semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

dari variabel servicescape (X) pada kepuasan konsumen (Y). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 

Artinya secara bersama–sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel servicescape (X) pada kepuasan konsumen (Y).  

Kriteria Kepuasan Konsumen: 

Ho diterima jika F hitung > F tabel pada α = 5 % 

Ha, ditolak jika F hitung < F tabel pada α = 5 % 

3.9.3 Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Koefisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur seberapa jauh model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen, Sugiyono (2011:257). 

 


