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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Dan Sumber  Data 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : 

 

3.1.1 Data  Primer 

 

Merupakan data yang langsung didapatkan melalui penyebaran kuisioner 

(daftar pertanyaan) kepada para konsumen. 

 

3.1.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan majalah, jurnal dan buku 

buku serta memanfaatkan internet untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan 

untuk dapat memahami permasalah secara lebih mendalam. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1  Penelitian Pustaka (library research) 

Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan sumber-

sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.2.2  Penelitian Lapangan 

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung pada Waroeng Steak dan Shake 

serta menyebarkan kuisioner atau daftar pertanyaan kepada para konsumen. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi  

Menurut (Sugiono, 2008), populasi adalah wilayah generalisasikan yang terdiri atas: 

obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian 

ini populasi yang digunakan adalah konsumen yang menggunakan jasa Waroeng 

Steak dan Shake tahun 2013. 

 

3.3.2 Sampel  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah  

non-probability sampel dengan teknik convenience sampling. Proses pengambilan 

data melalui metode ini  peneliti menarik anggota populasi berdasarkan 

kemudahannya ditemui dan kesediaan anggota populasi untuk mengisi kuisioner.  

Untuk menentukan jumlah yang bisa mewakili penelitian ini terlebih dahulu perlu 

dihitung dengan  menggunakan rumus : 

 n = Z
2    ( 1-   ) 

     d
2 
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 n = Ukuran sampel minimal 

 Z = Nilai dari tabel terdistribusi normal berdasarkan   

  = Proporsi populasi yang bernilai 0,5 saat variabel populasi mempunyai   

nilai maksimal 

 1-  = Kekeliruan baku 

   d   =  Daya pembeda antara proporsi populasi dan sampel ( d = 0,1) 

Dengan menggunakan asumsi tingkat kepercayaan 95%,   5%, dan d sebesar 10% 

maka jumlah sampel minimal yang bisa diambil adalah : 

 n = 1.96
2
.0.5 (1-0.5) 

 n = 96.04 ~ 96 

jumlah sampel minimal yang  harus diambil adalah 96 responden.  

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan dianalisa: 

a. Variabel X (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel X yaitu Kualitas layanan 

terhadap WSS 

b. Variabel Y (variabel terikat) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (variabel x). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel Y yaitu 

kepuasaan konsumen terhadap WSS. 
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Tabel 5.  Operasional Variabel X (Pengaruh Kualitas Layanan) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kualitas  layanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tangibles       

(bukti langsung) 

X1 

 

 

 

 

 

b. Emphaty 

(empati) 

X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Responsiveness

(ketanggapan) 

X3 

 

 

 

 

 

 

 

kualitas layanan 

adalah 

ketidaksesuaian 

antara harapan atau 

keinginan konsumen 

dengan persepsi 

konsumen. 

Kualitas layanan 

mempunyai banyak 

karakteristik yang 

berbeda sehingga 

kualitas layanan sulit 

untuk didefinisikan 

atau diukur. 

(Zeithaml, 1990) 

 

 

Meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan 

karyawan, dan  

sarana komunikasi. 

 

 

 

Rasa peduli untuk 

memberikan 

perhatian secara 

individual kepada 

pelanggan, 

memahami 

kebutuhan pelanggan, 

serta kemudahan 

untuk dihubungi.     

 

 

 

 

Kemampuan untuk 

menolong pelanggan 

dan ketersediaan 

untuk melayani 

pelanggan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tangibles 

 Ruangan yang bersih 

dan nyaman 

 Fasilitas restoran yang 

lengkap 

 kerapihan pakaian 

pelayan 

b. Emphaty 

 Kemampuan karyawan 

dalam memberikan 

perhatian kepada 

pelanggan 

 Kemampuan karyawan 

dalam memahami 

kebutuhan pelanggan 

 Perhatian pelayan 

terhadap keluhan 

konsumen 

 

c. Responsiveness 

 Kemampuan karyawan 

dalam memberikan 

pelayanan dengan 

akurat dan tepat 

 Kemampuan karyawan 

menaympaikan info 

secara jelas 

 Tindakan cepat pada 

saat konsumen 

membutuhkan 

Skala likert 
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d. Reliability 

(keandalan) 

X4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

e. Assurance 

(jaminan) 

X5 

 

 

Kemampuan untuk 

melakukan pelayanan 

sesuai dengan yang 

dijanjikan, akurat, 

dan memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan, 

kesopanan petugas 

serta sifatnya yang 

dapat dipercaya 

sehingga pelanggan 

bebas dari resiko.  

 

 

 

 

 

 

 (Philip Kotler, 2007) 

 

d. Reliability 

 Karyawan memberikan 

pelayanan yang cepat 

 Karyawan memberikan 

pelayanan tanpa 

kesalahan 

 Perlakuan yang sama 

atau adil kepada semua 

konsumen 

 

 

e. Assurance 

 Pengetahuan layanan 

terhadap jenis layanan 

dan produk 

 Keramah tamahan dan 

kesopanan karyawan 

dalam pelayanan 

 Kemampuan karyawan 

dalam menumbuhkan 

kepercayaan dari 

pelanggan 

 

Tabel 6.  Operasional Variabel Y (Kepuasaan Konsumen) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kepuasan 

Konsumen 

     (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan konsumen 

adalah hasil yang 

dirasakan oleh pembeli 

yang mengalami 

kenerja sebuah 

perusahaan yang sesuai 

dengan harapannya. 

 

 

 

(Philip Kotler, 2007) 

 

 Kepuasan dalam 

pemakaian produk 

 Kepuasan dalam 

pelayanan 

 Kepuasan dalam 

menginformasikan 

produk 

 

Skala likert 
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3.5 Uji  Validitas Dan Reliabilitas 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji  validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat dan tepat suatu kuisioner 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas alat ukur, semakin kecil 

tingkat kesalahannya. Pertanyaan dikatakan valid apabila factor loadingnya diatas 

0,500. Berdasarkan penyataan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini valid 

dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Pengujian validitas ditujukan 

untuk melihat hubungan antar masing-masing item pertanyaan pada variabel bebas 

dan terikat dengan pengujian  kuisioner. Apabila ada  satu pertanyaan yang 

dinyatakan tidak valid, sebaiknya direvisi atau dari daftar pertanyaan dan dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

Metode uji validitas yang dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis faktor. 

Pengolahan data dibantu dengan program aplikasi SPSS 16,0. 

 

3.5.2  Reliabilitas  

Jika alat ukur dinyatakan valid, maka berikutnya alat ukur tersebut diuji 

reliabilitasnya. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan rumus alpha 

croanbach (Umar, 2002), dimana uji reliabilitas ini bertujuan untuk menunjukkan 

tingkat konsisten suatu alat pengukur (kuisioner) dalam mengukur gejala yang sama. 
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Untuk mengetahui tingkat kereliabelan daftar pertanyaan digunakan rumus sebagai 

berikut:                     r11 = [ 
 

   
  [

  ⅀  
 

  
 

] 

Keterangan: 

r11    = koefisien korelasi tingkat keajengan angket / reliabilitas instrumen 

∑σ
2   

= jumlah varians skor tiap-tiap item pertanyaan 

σ
2
    = variabel total 

K      = jumlah item soal 

3.6 Analisis Data 

 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat 

dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis 

dan penilaian logis. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dan 

mencari jalan pemecahan masalah dengan menggunakan data yang terkumpul dari 

hasil kuisioner yang dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-

pendekatan yang berkaitan kepuasan konsumen. 
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3.6.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu analisis regresi 

campuranyang bisa didapat melalui program SPSS. Setelah dilakukan pengintervalan 

data hasil kuisioner, maka analisis regresi dapat dilakukan dengan menentukan 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Yi  =                               

Keterangan 

Yi = Kepuasan konsumen 

   = Konstanta 

   = Koefisien regresi 

X1 = Tangible 

X2 = Emphaty 

X3 = Responsiveness 

X4 = Reliability 

X5 = Assurance 

ei =error term 

 

 


