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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian. Lokasi dari penelitian di Sengkaling Kuliner “SeKul” 

Malang di Jl. Raya Mulyoagung No. 188, kecamatan Dau, kabupaten Malang 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif sedangkan metode yang dipakai adalah metode survei. Menurut 

Nursalam (2013:160) riset deskriptif adalah : “Penelitian bertujuan untuk 

menjelaskan, memberi suatu nama, situasi atau fenomena dalam menemukan 

ide baru”. Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk 

mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antar variabel dengan 

cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana 

data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-

teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei. 

Seperti yang dikemukakan oleh Dermawan (2005) survei merupakan teknik 

riset dimana informasi dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner. 
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Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang 

datang ke Sengkaling Kuliner “SeKul” Malang. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Anwar 

Sanusi (2014:87), populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014:88) : “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pelanggan Sengkaling Kuliner “SeKul” 

Malang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti. Hal ini seperti yang dikemukakan Nursalam (2013:17) bahwa : 

“Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling”. Penarikan dengan sampel 

dilakukan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi 

populasi yang begitu banyak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah orang yang ditemui penulis selama melakukan penelitian di 

Sengkaling Kuliner “SeKul” Malang dari bulan desember sampai februari. 
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Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka untuk 

menentukan besarnya sampel digunakan rumus unknown population 

(Basra, 2014). 

n = 
𝑍2

4𝜇2 

Di mana:  

n =  ukuran sampel 

Z =  tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, pada α = 

5 % (derajat keyakinan ditentukan 95 %) maka Z = 1,96 

𝜇 =  margin of error, tingkat kesalahan yang ditolerir (ditentukan 10 %). 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai 

berikut : 

n = 
𝑍2

4𝜇2 

n = 1,962

4(0,1)2 

n = 96,4 ≈ 100 responden 

Dari hasil perhitungan tersebut maka diketahui sampel yang 

diperlukan adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangn-pertimbangan 

tertentu (Sanusi, 2014). Pertimbangan atau kriteria yang dijadikan sampel 
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dalam penelitian ini adalah pelanggan yang lebih dari satu kali melakukan 

kunjungan atau pembelian produk Sengkaling Kuliner “SeKul” Malang. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat maupun niali dari 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan ditari kesimpulan (Sugiyono, 2001). Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Variabel Independent 

 Variabel Independent atau variabel bebas adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independent 

dalam penelitian ini adalah : Experiential Marketing (X). 

b. Variabel Dependent 

Yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Hakikat 

sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah model. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah Kepuasan pelanggan (Z) dan 

Loyalitas pelanggan (Y).  

c. Variabel Mediasi 

Variabel Intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan 

(memperkuat atau memperlemah) antara variabel independen dan 
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dependen menjadi hubungan tidak langsung. Variabel ini terletak diantara 

variabel independen dan dependen sehingga variabel ini tidak langsung 

menjelaskan atau mempengaruhi dependen variabel. Pada penelitian ini 

yang menjadi variabel intervening adalah Kepuasan Pelanggan (Z). 

2. Definisi Operasional 

   Secara teoritis, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian 

yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel 

operasional sehingga dapat diamati atau diukur. Definisi operasional yang 

akan dijelaskan penulis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1 Experiential Marketing 

(X) Experiential 

Marketing adalah suatu 

konsep pemasar yang 

menawarkan produk dan 

jasanya dengan 

merangsang unsur-unsur 

emosi konsumen yang 

menghasilkan berbagai 

pengalaman bagi 

konsumen. (Schmitt, 

2007) 

 

Sense  

Sense merupakan tipe 

experience yang muncul 

untuk menciptakan 

pengalaman panca indera 

melalui mata, telinga, 

kulit, lidah dan hidung  

1. Desain lay out dan interior  

    yang menarik. 

 

2. Aroma makanan dapat  

    membangkitkan selera. 

 

3. Musik yang diputar  

    membawa rasa nyaman  

    yang bisa membuat  

    pelanggan menikmatinya. 
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No Variabel Definisi Operasional Indikator 

 

 

Feel  

Feel marketing ditujukan 

terhadap perasaan dan 

emosi dengan tujuan 

mempengaruhi 

pengalaman yang dimulai 

dari suasana hati yang 

lembut sampai dengan 

emosi yang kuat terhadap 

kesenangan dan 

kebanggaan  

1. Kebersihan tempat     

    menambah kenyamanan.  

 

2. Kerapian karyawan saat  

    melayani. 

  

3. Suasana tempat yang sejuk  

    sehingga membuat akrab  

    saat bersama kerabat.  

 

 

Think  

Think merupakan tipe 

experience yang 

bertujuan untuk 

menciptakan kognitif, 

pemecahan masalah yang 

mengajak konsumen 

untuk berfikir kreatif  

 

1. Konsumen percaya bahwa  

    makanan aman, sehat, halal  

    untuk dikonsumsi. 

  

2. Adanya kesesuaian antara  

    harga dengan pelayanan  

    yang diberikan.  

 

3. Sengkaling Kuliner  

    merupakan tempat makan   

    yang nyaman. 

   

  

Act 

Act merupakan tipe 

experience yang 

bertujuan untuk 

mempengarhi perilaku, 

gaya hidup, dan interaksi 

dengan konsumen  

1. Konsumen mengunjungi  

    tempat untuk menikmati  

    suasana bersama kerabat,  

    keluarga dan teman-teman. 

 

2. Interaksi yang komunikatif  

    antara karyawan dengan   

    pelanggan.  

 

3. Pilihan menu yang cukup  

    banyak. 
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No Variabel 

 

Definisi Operasional 

 

 

Indikator 

 

  Relate  

Relate adalah salah satu 

cara membentuk atau 

menciptakan komunitas 

pelanggan dengan 

komunikasi. Relate adalah 

budaya seseorang dan 

kelompok referensinya 

yang dapat menciptakan 

identitas sosial  

1.  attention karyawan  

     kepada pelanggan.  

 

2.  Sering mengadakan   

     event-event yang   

     menarik seperti festival  

     music, dll.  

 

3.  Kontak komunikasi yang  

     lancar antara pemilik,  

     karyawan, dan pelanggan  

     sehingga pelanggan  

     merasa diterima dan  

     bangga menjadi bagian  

     dari perusahaan 

 

2 Kepuasan Pelanggan(Z) 

Kepuasan pelanggan 

merupakan suatu 

tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan dan 

harapan dari pelanggan 

yang terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya 

pembelian ulang atau 

kesetiaan yang berlanjut. 

(Band, 2004) 

 

Kepuasan Pelanggan 

Ditunjukkan dengan : 

a. Kesesuaian harapan 

b. Kemudahan dalam      

    memperoleh 

 

c. Menciptakan citra  

    merek 

  

     

 

1. Pelanggan merasakan  

    produk sesuai dengan   

    harapan. 

  

2. Pelanggan  

    memprioritaskan atau  

    memastikan untuk  

    menjadi pilihan utama.  

 

3. Pelanggan memiliki  

    kesan (top of mind) yang  

    bagus terhadap  

    perusahaan.   
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No 

 

Variabel 

 

 

Definisi Operasional 

 

 

Indikator 

. 

3 Loyalitas Pelanggan (Y) 
Loyalitas pelanggan 

adalah pelanggan yang 

tidak hanya membeli 

ulang suatu barang dan 

jasa, tetapi juga 

mempunyai komitmen 

dan sikap yang positif 

terhdap perusahaan jasa, 

misalnya dengan 

merekomendasikan orang 

lain untuk membeli. 

Gremler dan Brown (Ali 

Hasan, 2008:p83 

Loyalitas Pelanggan  

di tunjukkan dengan : 

 

a. Repeat Purchase   

    (Kesetiaan dalam   

    pembelian produk). 

 

b. Retention (Ketahanan   

    terhadap pengaruh  

    negatif mengenai  

    perusahaan). 

 

c. Referalls   

   (Mereferensikan secara  

   total eksestensi  

   perusahaan). 

 

 

1. Pelanggan bersedia  

    datang kembali di waktu  

    yang akan datang. 

 

2. Pelanggan tidak merasa  

    tergoda dengan iklan- 

    iklan perusahaan lain. 

 

3. Pelanggan selalu berkata  

    sesuatu yang positif  

    tentang Sengkaling  

    Kuliner 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Data ini 

diperoleh dari perhitungan kuisioner yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

2. Sumber Data  

Menurut Widayat (2004:110) data adalah sejumlah informasi-informasi 

mengenai karakteristik dari suatu objek (orang atau benda) untuk keperluan 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. 
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a. Data Primer  

  Menurut (Hariwijaya dan Triton, 2011:57) data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber data pertama baik dari individu seperti hasil 

dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dan diisi secara langsung oleh 

pelanggan yang pernah berkunjung ke Sengkaling Kuliner “SeKul” 

Malang. 

b. Data Sekunder 

  Menurut (Hariwijaya dan Triton, 2011:58) data sekunder adalah 

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak 

lain, misalnya dalam bentuk tabel – tabel ataupun dalam bentuk diagram-

diagram. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup 

volume penjualan bulan Agustus sampai Oktober 2016 Sengkaling 

Kuliner “SeKul”. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kuisioner 

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. (sugiyono, 2007 : 142). Dalam penelitian ini 

Kuisioner tersebut berisi pertanyaan yang berkaitan dengan elemen – elemen 
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experiential marketing yaitu sense, feel, think, act, relate dan juga berkaitan 

dengan kepuasan pelanggan, serta loyalitas pelanggan. Kuisioner ini 

dibagikan kepada responden yang telah memenuhi kriteria yaitu konsumen 

Sengkaling Kuliner “SeKul” Malang. Pengukuran variabel didalam kuesioner 

menggunakan skala likert dengan metode skoring sebagai berikut : 

 Tabel 3.2 Skala Likert 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 

 Sumber : Muhammad Gilang (2015) 

   Angka 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak mendukung 

atau sangat tidak setuju terhadap pertanyaan yang diberikan. Angka 2 

menunjukkan bahwa responden tidak mendukung atau tidak setuju dengan 

pertanyaan, angka 3 menunjukkan responden bersikap netral atau ragu-ragu 

dengan pertanyaan, angka 4 menunjukkan responden mendukung atau setuju 

dengan pertanyaan sedangkan angka 5 menunjukkan bahwa responden sangat 

mendukung atau sangat setuju m terhadap pertanyaan yang diberikan. 

G. Uji Instrumen 

1.  Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya butir 

pertanyaan yang diajukan. Suatu angket dikatakan valid (sah) jika 

pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh angket tersebut Arikunto, (2006) uji validitas adalah 
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ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Tinggi 

rendahnya variabel instrument menjukan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang tentang validitas yang dimaksud. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas dengan metode product moment (arikunto, 2006) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝑟 =
𝑛.  ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥). (∑ 𝑦)

√{𝑛. ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2} . √{𝑛. ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}
 

 

Keterangan :  

r = koefisien korelasi  

x = skor pertanyaan 

y = skor total 

n = Jumlah responden 

  Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai r hitung lebih besar 

dari pada r tabel, sebaliknya instrumen dinyatakan tidak valid jika r hitung 

kurang dari r tabel. 

2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (2006) reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, dengan 

demikian reliabilitas menunjukkan keterhandalan sesuatu. Uji ini diperlukan 

untuk mengetahui kestabilan alat ukur. Rumus yang digunakan untuk 
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mencari reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach (Arikunto, 2006). Rumus yang digunakan sebagai berikut :  

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
] 

r11  = reliabilitas 

k     = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 = jumlah varian butir yang dikuadratkan 

𝜎𝑡2 = jumlah variasi total yang dikuadratkan 

  Apabila r hitung lebih besar daripada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel maka data yang digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel. Apabila nilai alpha>atau = 0,06.  

H. Teknik Analisis Data 

 1. Rentang Skala 

   Rentang Skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala digunakan untuk 

mengetahui bagaimana Experiential Marketing, kepuasan pelanggan, dan 

loyalitas pelanggan Sengkaling Kuliner “SeKul” Malang dengan 

menggunakan rumus rentang skala (Umar, 2005) sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
𝑛( 𝑚 − 1)

𝑚
 

   Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n     = Jumlah sampel 
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m = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat diperoleh perhitungan skala 

sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
100( 5 − 1)

5
= 80 

Rentang skala yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut sebesar 80, 

dengan demikian skala penelitian setiap kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dan Rentang Skala 

 

2. Analisis Regresi Berganda dengan Mediasi 

  Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2009) 

yaitu :  

1. Model 1 yaitu pengaruh Experiential Marketing terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Model 2 yaitu pengaruh experiential marketing dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Rentang Skala 
Experiential 

Marketing 

Kepuasan 

Pelanggan 
Loyalitas Pelanggan 

100-179 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Puas Sangat Tidak Loyal 

180-259 Tidak Baik Tidak Puas Tidak Loyal 

260-339 Cukup Baik Cukup Puas Cukup Loyal 

340-419 Baik Puas Loyal 

420-500 Sangat Baik Sangat Puas Sangat Loyal 
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Model pengaruh tersebut disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai   

berikut : 

Z = a1 + b1X + e1       Model 1 

Y = a2 + b2X + b3Z + e2      Model 2 

Keterangan : 

Z = Kepuasan Pelanggan 

Y = Loyalitas Pelanggan 

X = Experiential Marketing 

a1 dan a2 = Konstanta 

b1 dan b2 = Koefisien Regresi 

e1 dan e2 = Standar Error 

 

I. Uji Mediasi 

  Mediasi sederhana (Simple Mediation) variabel mediator juga disebut 

variabel intervening atau variabel proses. Jika variabel independen tidak lagi 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen setelah mengontrol variabel 

mediator, maka dinyatakan terjadi perfect atau complete mediation. Jika 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berkurang tetapi 

masih berbeda dari 0, setelah mengontrol variabel mediator, maka dinyatakan 

terjadi partial mediation. (Kenny., 2008; Preacher and Hayes., 2004) 

Analisis regresi variabel mediasi dengan metode Product of Coefficient 

yang dikembangkan oleh Sobel. Oleh karena itu uji ini sering disebut dengan 

Uji Sobel. Uji variabel mediasi dengan metode ini dilakukan dengan menguji 
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kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel 

tergantung (Y) melalui variabel mediasi (Z) atau menguji signifikasi pengaruh 

tak langsung (perkalian pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel 

mediator (a) dan pengaruh langsung variabel mediator terhadap variabel 

dependen menjadi (ab) dengan standard error yang akan menghasilkan nilai t 

statistik. Untuk menghitung standar error ab digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑎𝑏 =  √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Di mana: 

a : Koefisien regresi X-Z 

b : Koefisien regresi Z-Y 

Sa : Standart eror X-Z 

Sb : Standart eror Z-Y 

Sedangkan nilai t koefisien ab adalah sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Analisis regresi mediasi dengan metode Product of Coefficient 

dilakukan dengan menempuh langkah sebagai berikut: 

a. Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel 

tergantung (Y), dan dapatkan nilai koefisien regresi (a) dan standar 

eror koefisien regresi (Sa). 

b. Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel 

tergantung (Y) dengan memasukkan variabel mediasi (Z) dalam 
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persamaan, dan dapatkan nilai koefisien (b) dan standar eror 

koefisien regresi (Sb). 

c. Menghitung nilai standar eror ab dan diberi nama Sab. 

d. Menghitung nilai t hitung dengan membagi ab dengan Sab. 

Menarik kesimpulan dengan kriteria jika t hitung > t tabel, maka variabel yang 

dihipotesiskan sebagai variabel mediasi dinyatakan memediasi hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

 

 

 


