
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan 

verifikatif. Model analisis deskriptif merupakan metode yang memberikan 

deskripsi tentang data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam 

penelitian ini. Sedangkan verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan alat uji statistik. Hasil data penelitian akan berupa angka-angka dan 

analisis akan berupa statistik. (Sugiyono, 2007). 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:2). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu : 

1) Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

utama peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali 

berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas 

dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang 
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peneliti (Ferdinand, 2006:26). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah : kepuasan pelanggan (Y)  

2) Variabel Independen 

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006:26). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

- Tangible (X1) 

- Reliability ( X2) 

- Responsiveness ( X3) 

- Assurance (X4) 

- Emphaty (X5) 

 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan 

ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar dapat 

mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di 

definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau 

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau 

variabel yang ditelitinya. Berikut daftar tabel definisi operasional: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Konsep Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengu

kuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

 

Tangible 

(X1) 

Bukti fisik 

mencakup 

penampilan dan 

kemampuan 

sarana dan   

prasarana fisik 

perusahaan dan 

keadaan 

lingkungan 

sekitarnya. 

“Parasuraman 

dalam 

Lupiyoadi 

(2006:182).” 

- Memiliki karyawan 

yang  berpenampilan 

rapi dan berseragam 

 

- Memiliki kebersihan 

ruangan rumah 

makan yang baik 

 

- Memiliki fasilitas 

dan perlengkapan 

(kursi,meja,wastafel, 

dll) yang bersih dan 

dalam keadaan baik. 

 

Likert 

Reliability 

(X2) 

Kehandalan yaitu 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan 

pelayanan sesuai 

yang dijanjikan 

secara akurat dan 

terpercaya. 

“Parasuraman 

dalam Lupiyoadi 

(2006:182).” 

- - Memiliki jadual 

buka yang tepat 

-  

- - Memiliki kecepatan 

dalam penyajian 

 

- Memberikan 

perhatian serius 

kepada pelanggan 

ketika tempat sedang 

penuh. 

 

 

 

 

Likert 

Responsive-

ness 

(X3) 

Ketanggapan yaitu 

suatu kemauan 

untuk membantu 

dan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat dan tepat 

kepada pelanggan. 

“Parasuraman 

dalam 

Lupiyoadi 

(2006:182).” 

- Tanggap terhadap 

keluhan pelanggan 

 

- Kesediaan karyawan  

membantu pelanggan 

atau tamu 

 

-Tidak membiarkan 

pelanggan berdiri 

lama ketika tempat 

sedang penuh 

Likert 
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Konsep Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengu

kuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas  

Pelayanan 

(X) 

 

Assurance 

(X4) 

Pengetahuan dan 

kesopanan 

karyawanserta 

kemampuan 

mereka untuk 

menunjukan 

kepercayaan dan 

keyakinan  

(Philip Kotler, 

2009:52). 

- Keamanan 

pelanggan atau tamu 

terjamin 

 

- Tidak menggunakan 

bahan makanan yang 

berbahaya bagi 

kesehatan konsumen 

 

-cita rasa makanan 

selalu sama 

Likert 

Empathy 

(X5) 

Kondisi 

memperhatikan 

dan memberikan 

perhatian pribadi 

kepada pelanggan. 

 

(Philip Kotler, 

2009:52). 

- Keramahan dalam 

melayani pelanggan 

atau tamu 

 

- Pelayanan yang di 

berikan kepada semua 

pelanggan sama tanpa 

memandang status 

social 

 

-Memiliki 

kesungguhan dalam 

merespon permintaan 

pelanggan 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kepuasan 

merupakan 

perasaan senang 

atau kecewa dari 

seseorang sebagai 

hasil dari 

perbandingan 

tampilan jasa yang 

dirasakan (atau 

hasil) seseorang 

dengan harapan 

orang tersebut 

sebelum memakai 

jasa. “Kotler 

(2009:32)” 

-Kepuasan terhadap 

pelayanan yang cepat 

dan tepat 

- Kepuasan terhadap     

Fasilitas 

-Kepuasan terhadap 

keamanan, 

kenyamanan, dan 

kebersihan restoran 

 

Likert 
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3.3 Penentuan Sampel 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau 

orang yang memilki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta 

penelitian (Ferdinand, 2006 : 223). Populasi dalam penelitian ini adalah orang-

orang yang pernah berkunjung  ke Rumah Makan Nasi Uduk Toha. Populasi ini 

bersifat heterogen yang dapat dilihat dari beragamnya usia, jenis kelamin, dan 

pendidikan. 

Hair dalam Macan (2014:44) menyarankan bahwa untuk penelitian yang akan 

diolah dengan menggunakan multiple regresion jumlah sampel minimum 50 

responden dan lebih disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian, 

sementara menurut Sugiyono ( 2012 ) dalam Macan (2014:43-44) berpendapat 

bahwa bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

 ( korelasi atau regresi berganda misalnya). Penelitian ini menggunakan tujuh 

variabel, maka berdasarkan hal diatas maka jumlah anggota sampel minimal 70. 

 Berdasarkan pemikiran Hair dan Sugiyono , peneliti menggunakan konsep yang 

dikemukakan oleh Hair, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 

responden. 

 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode Non 

Probability Sampling, yaitu semua elemen dalam populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Ferdinand, 2006:231). Hal 

ini dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu yang ada. Metode 
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pengambilan sampelnya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik 

penentuan sampel Purposive Sampling itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja 

mengambil sampel tertentu sesuai persyaratan atau kriteria sampel, jadi pemilihan 

sampel tidak dapat terjadi secara tidak sengaja berdasarkan siapa yang bertemu 

peneliti melainkan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria responden pada penelitian ini yaitu pelanggan yang pernah makan di 

Rumah Makan Nasi Uduk Toha minimal 1 kali. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengisian kuesioner oleh responden, yaitu para konsumen yang makan di 

Rumah Makan Nasi Uduk Toha. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah konsumen yang 

makan di Rumah Makan Nasi Uduk Toha. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan : 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan 

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka 

dan tertutup. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka data harus 

diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk mengintepretasikan, dan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
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3.5.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan bentuk analisis yang berdasarkan dari data 

yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif ini digunakan untuk 

membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus 

yang dapat diuraikan dengan kalimat. 

3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan terhadap data 

yang berwujud angka – angka dan cara pembahasannya. Dalam penelitian 

ini menggunakan program SPSS for Windows versi 16.0. Adapun metode 

pengolahannya adalah sebagai berikut : 

1.  Pengeditan (Editing) 

Memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang 

dianggap tidak perlu, untuk memudahkan perhitungan dalam pengujian 

hipotesa. 

2.  Pemberian Kode (Coding)  

Proses pemberian kode tertentu terhadap macam dari kuesioner untuk 

kelompok ke dalam kategori yang sama. 

3.  Pemberian Skor (Scoring)  

Scoring adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau pengharapan 

yang berupa angka – angka kuantitatif yang diperlukan dalam penghitungan 

hipotesa. Atau mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk 

kuantitatif. Dalam penghitungan scoring digunakan skala Likert yang 

pengukurannya sebagai berikut ( Sugiyono, 2007 : 87 ) : 
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a. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 untuk jawaban netral 

d. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012) dalam Anderson (2015;37) definisi valid adalah derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang 

dapat dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat 

diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat 

pengukuran sebuah alat tes (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang 

diinginkan peneliti untuk diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Penelitian ini 

menggunakan faktor analisis melalui program SPSS versi 20, pernyataan 

dikatakan valid apabila faktor loading di atas 0,5, KMO > 0,5 ; MSA > 0,5. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari sutau variabel. Menurut Ferdinand (2006 : 372), sebuah 

scale atau instrumen pengukur data dan data yang dihasilkan disebut reliabel atau 

terpercaya apabila instrumen itu secara konsisten memunculkan hasil yang sama 
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setiap kali dilakukan pengukuran. Adapun cara yang digunakan untuk menguji 

reliabelitas kuisioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien 

Cronbach Alpha, yaitu: 

a. Apabila koefisien Cronbach Alpha>taraf 0,6 maka kuisioner tersebut reliabel. 

b. Apabila koefisien Cronbach Alpha< taraf 0,6 maka kuisioner tersebut tidak 

reliabel. 

 

3.6.2  Analisis Regresi Linier Berganda  

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

Regresi Linier Berganda yaitu; 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + et 

Keterangan: 

Y   =   Kepuasan Konsumen 

X1   =   Tangible 

X2  =   Reliability 

X3  =   Responsiveness 

X4  =   Assurance 

X5  =   Emphaty 

a   =   Konstanta 

b1234   =   Koefisien Regresi  

et  =   error term 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84).  
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Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kepuasan 

pelanggan dan minat beli ulang pelanggan. 

Ha : Variabel-variabel bebas yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama terhadap variable terikatnya yaitu kepuasan pelanggan dan 

minat beli ulang pelanggan. 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2005:84) adalah dengan 

menggunakan F hitung, yaitu: 

a. Apabila Ho diterima dan Ha ditolak bila F hitung < F tabel 

b. Apabila Ho ditolak dan Ha diterima bila F hitung ≥ F tabel 

 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y 

apakah variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 (tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepuasan 

konsumen) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005:84). 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah : 

Ho : Variabel-variabel bebas (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (kepuasan pelanggan). 
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Ha : Variabel-variabel bebas (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(kepuasan pelanggan). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005:84) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel 

b. Apabila Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung ≥ t tabel 

 

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R
2
) antara 0 (nol) dan I (satu). Koefsien 

determinasi (R
2
) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin 

mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen, Selain itu koefisien determinasi (R
2
) dipergunakan 

untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan 

oleh variabel bebas (X). 

 


