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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka pengumpulan data untuk tujuan penelitian, maka dengan ini 

penulis mengadakan penelitian pada Cafe Warsu, yang berlokasi di Jalan Bunga 

Cokelat No.26, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

pengamatan (observasi) dan survey dimana peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (M.Ali, 2010). Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu untuk mencatat seluruh informasi yang 

dibutuhkan dan menggunakan beberapa pertanyaan untuk meminta tangsgapan 

dari responden yaitu pelanggan dari Cafe Warsu sendiri dengan kuisioner.  

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah dimana penelitian 

tersebut digeneralisasikan atau sekumpulan elemen elemen atau objek yang 

memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan akan digunakan untuk 

membuat kesimpulan (Widayat: 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pengunjung di Cafe Warsu Malang dan pengunjung di Cafe Milk Me Surabaya 

sebagai cafe pembanding pada bulan Mei 2017.  
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2. Sampel 

Menurut (Suharsimi Arikunto, 1998) sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Pertimbangan jumlah dianggap sudah memenuhi syarat, berdasarkan Oscue 

dalam buku Research Methods For Business (1982) yang dikutip oleh Sugiyono 

(2010) sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 jumlah 

sampel. Dari penjelasan sampel diatas, sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 30 responden dari cafe Warsu Malang dan 30 dari cafe Milk Me 

Surabaya. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam pengambilan sampel terdapat beberapa teknik yang dapat 

digunakan. Teknik-teknik dalam pengambilan sampel tersebut dikelompokkan 

menjadi dua yaitu  probability sampling dan non-probability sampling. 

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberi 

kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Sedangkan Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi semua anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Anwar Sanusi, 2011). 

Pada tahap pengumpulan data suatu penelitian memerlukan proses 

data sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel Menurut Sugiyono (2014) pengertian purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, 
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Lanjutan  

metode yang digunakan untuk mengambil sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Alasan menggunakan teknik purposive sampling 

adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang 

telah penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive 

sampling dengan 30 responden yang dijadikan sampel dan menetapkan 

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria kriteria tertentu yang harus dipenuhi 

oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah pernah 

berkunjung di kedua cafe susu yaitu di Cafe Warsu Malang dan juga Cafe 

Milk Me Surabaya, pertimbangan ini diperlukan agar penilaian responden 

lebih objektif di setiap cafe. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Servicescape merupakan lingkungan yang dibuat manusia bukan 

sesuatu yang terjadi secara natural (Bitner, 1992) Dalam penelitian Bitner yang 

berjudul “Servicescapes: The Impact Of Physical Surrounding on Customers 

and Employee”, menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi Servicescapes yaitu: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Varibel 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

SERVICESCAPE 

Cara pengaturan 

fisik adalah 

puncak di 

organisasi telah 

hampir tidak telah 

diperoleh sebagai 

sebagai sumber 

daya organisasi 

yang nyata 

(Mary Jo Bitner) 

1. Ambient conditions 

Merupakan 

karakteristik 

lingkungan yang 

berkenaan dengan 

kelima panca indera 

Bitner (1992:12-20) 

dalam Lovelock, 

Wirtz, dan Mussry 

(2011:12) 

1. Suhu 

2. Pencahayaan 

3. Warna 

4. Aroma 

5. Kebisingan  

    lingkungan  

    sekitar. 

6. Musik 

7. Kebersihan 

Ordinal 

2. Spatial layout and 

functionality 

1. Keberfungsian    

     Alat 
Ordinal 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 

Vol. 56 (April 

1992), 

57-71 

Pengaturan peralatan 

dan interior untuk 

visual dari tampilan 

fisik dan fungsi-

fungsi yang 

bermanfaat untuk 

penyerahan atau 

pelayanan jasa 

Bitner (1992:12-20) 

dalam Lovelock, 

Wirtz, dan Mussry 

(2011:12) 

2. Kebersihan alat 

3. Penataan  

    interior 

4. Penggunaan  

bahan peralatan dalam 

interior 

3. Signs, symbols, 

and artifacts 

Tanda-tanda atau 

simbol juga bentuk 

bangunan yang 

mampu 

mengkomunikasikan 

tampilan bagi 

pelanggan Bitner 

(1992:12-20) dalam 

Lovelock, Wirtz, dan 

Mussry (2011:12) 

1. Papan nama 

2. Hiasan yang  

    mewakili tema 

3. Dekorasi ruang 

4. Tanda/petunjuk  

    layanan terkait 

 
Ordinal 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Andi Supangat (2010) 

mendefinisikan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari 

suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-

instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna. 

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara secara 

langsung kepada salah satu karyawan Cafe Warsu dan penyebaran kuesioner. 

Data primer dari penelitian ini berupa data kebutuhan pengunjung berdasarkan 
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kuesioner yang disebar ke pengunjung cafe Warsu dan Cafe Milk Me, serta 

data respon teknis dari manajer cafe Warsu. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Arikunto (2013) Observasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan 

pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian kejadian dalam suatu 

sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena 

yang diminati. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

untuk memenuhi data yang diperlukan seperti fasilitas-fasilitas yang ada 

pada Cafe Warsu dan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang memberi pertanyaan 

terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh 

informasi (data) dari responden (Widayat: 2004). Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini merupakan data primer dan dilakukan untuk 

mendapatkan data respon teknis dari manajer Cafe Warsu 

3. Kuesioner 

Merupakan kumpulan dari pertanyaan pertanyaan yang tertulis untuk 

mendapatkan informasi dari para responden (Widayat: 2004). kuesioner 

dalam penelitian ini merupakan data primer dan dilakukan untuk mengetahui 

penilaian yang diberikan pelanggan terhadap servicescape Cafe Warsu dan 

Cafe Milk Me. 
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G. Teknik Pengujian Instrumen 

a. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang, terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Untuk 

menghitung reabilitas menggunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

 
Dimana : 

r11           = Nilai reliabilitas 

∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 

k            = Jumlah item 

Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program komputer 

yaitu SPSS for Windows 16 dengan menggunakan model Alpha. Sedangkan 

dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013). 

 

b. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukan ukuran yang benar – 

benar mengukur apa yang hendak diukur (Sunyoto, 2007). Rumus untuk 

menghitungnya adalah 

http://1.bp.blogspot.com/-1ItFsTw-fbw/UdEqTUW1AyI/AAAAAAAAAIo/47lRmV2YMCw/s1600/Reliabilitas.jpg
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Keterangan: 

1) 𝑟𝑖𝑥  = koefisien korelasi item – total (bivariate pearson) 

2) 𝑖   = skor item 

3) 𝑥  = skor total 

4) 𝑛  = banyaknya subjek 

Dasar pengambilan keputusan adalah: 

1) Jika r hitung > r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut valid. 

2) Jika r hitung < r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut tidak valid. 

Dapat diketahui r tabel dari 30 responden di kuesioner penelitian 

ini adalah 0,409. 

H. Teknik Analisis Data 

1. QFD (Quality Function Deployment) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode QFD (Quality Function Deployment). Dalam menggunakan metode 

QFD terdapat beberapa tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan menurut 

(Cohen, 1995), yaitu:  

 

a. Tahapan Pengumpulan Suara (Voice of Costumer) 

Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan dan pengolahan 

data dengan konsep QFD dengan menganalisis data hasil kuisioner 

http://2.bp.blogspot.com/-lOqQMBPc6jY/UtatAoUHCKI/AAAAAAAABgg/_V61uj6Nuok/s1600/Korelasi+Validitas+1.png
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yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya. Tahap ini 

merupakan tahap awal dari Quality Function Deployment (QFD). 

b. Tahap Membuat Matriks Perencanaan (Planning Matrix)  

1) Tingkat kepentingan konsumen (Importance to Customer) 

Penentuan tingkat kepentingan konsumen digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana konsumen memberikan penilaian 

atau harapan dari kebutuhan konsumen yang ada dengan 

menjumlahkan nilai kepentingan dan jumlah tersebut dibagi 

dengan jumlah responden. Interval untuk nilai dari kuesioner 

Importance to Customer adalah nilai tertinggi dikurangi nilai 

terendah dibagi jumlah skala (Sudjana, 2005): 

 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎
 = 

5−1

5
 = 0,8 = 0,800 

1   - 1,800 = Sangat Tidak Penting 

1,801 - 2,601 = Tidak Penting 

2,602 - 3,402 = Cukup Penting 

3,403 - 4,203 = Penting 

4,204 - 5  = Sangat Penting 

 

2) Pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau 

jasa pada perusahaan (Customer Satisfaction Performance)  

Pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk 

atau jasa dimaksudkan untuk mengukur bagaimana tingkat 

kepuasan konsumen setelah pemakaian produk atau jasa yang 
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akan dianalisa dengan cara menjumlahkan nilai kepuasan dan 

jumlah tersebut dibagi dengan jumlah responden. Interval untuk 

nilai dari kuesioner Customer Satisfaction Performance adalah 

nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah skala 

(Sudjana, 2005): 

 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎
 = 

5−1

5
 = 0,8 = 0,800 

1   - 1,800 = Sangat Tidak Puas 

1,801 - 2,601 = Tidak Puas 

2,602 - 3,402 = Cukup Puas 

3,403 - 4,203 = Puas 

4,204 - 5  = Sangat Puas 

3) Pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau 

jasa pada perusahaan pembanding (Competitive Satisfaction 

Performance) 

Competitive Satisfaction Performance merupakan tingkat 

kepuasaan pelanggan pada perusahaan pembanding. Untuk 

menghitungnya sama dengan dengan menghitung tingkat 

kepuasaan pada tahap Customer Satisfaction Performance, 

dengan menjumlahkan nilai kepentingan dan jumlah tersebut 

dibagi dengan jumlah responden. Interval untuk nilai dari 

kuesioner Competitive Satisfaction Performance adalah nilai 

tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah skala (Sudjana, 

2005): 
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𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎
 = 

5−1

5
 = 0,8 = 0,800 

1   - 1,800 = Sangat Tidak Puas 

1,801 - 2,601 = Tidak Puas 

2,602 - 3,402 = Cukup Puas 

3,403 - 4,203 = Puas 

4,204 - 5  = Sangat Puas 

4) Nilai target (Goal)  

Nilai target ini ditentukan oleh pihak Cafe Warsu yang 

menunjukkan nilai target yang akan dicapai untuk tiap kebutuhan 

konsumen. 

5) Rasio perbaikan (Improvement Ratio)  

Rasio perbaikan yaitu perbandingan antara nilai target 

yang akan dicapai (goal) pihak perpustakaan dengan tingkat 

kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Dihitung 

dengan rumus (Cohen, 1995) :  

Improvement Ratio = 

𝐺𝑜𝑎𝑙 (𝑖)

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑖)
 

 

Tabel 3.2 

Improvement Ratio 

Nilai Arti 

< 1 Tidak ada perbaikan 

1– 1,5 Perbaikan sedang 

>1,5 Perbaikan menyeluruh 

Sumber: Cohen L 
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6) Titik Kepuasan (Sales Point)  

Sales Point merupakan besaran yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen. Sehingga nilai Sales Point pada 

masing-masing atribut menunjukkan pengaruh masing-masing 

atribut tersebut terhadap kemampuan untuk memuaskan 

kepentingan.  

7) Raw Weight dan  

Raw Weight merupakan nilai keseluruhan dari data-data 

yang dimasukkan dalam Planning matrix tiap kebutuhan 

konsumen untuk proses perbaikan selanjutnya dalam 

pengembangan produk atau jasa. Dihitung dengan rumus (Cohen, 

1995):  

Raw Weight =(Importance to Customer)x(Improvement 

Ratio)x(Sales Point) 

8) Normalized Raw Weight  

Merupakan nilai dari Raw Weight yang dibuat dalam skala 

antara 0 - 1 atau dibuat dalam bentuk persentase. Dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Cohen, 1995): 

Normalized Raw Weight =
𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
 

c. Tahap Penyusunan House Of Quality 

1) Pembuatan Respon Teknis  

Pada tahapan ini dilakukan transformasi dari keinginan 

yang bersifat non teknis menjadi data yang bersifat teknis guna 
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memenuhi keinginan konsumen. Kepentingan teknik atau Respon 

teknis ini merupakan karakteristik desain sebagai tanggapan 

organisasi dalam menyikapi keinginan pelanggan, yang dapat 

dirumuskan dari berbagai sudut pandang.  

2) Relationship Matriks. 

Penentuan ini menunjukkan hubungan (relationship 

matrix) antara setiap kebutuhan konsumen dan respon teknis. 

Tujuan dari matriks ini adalah untuk memperlihatkan apakah 

respon teknis yang dilakukan organisasi dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Penentuan hubungan ini dapat dilakukan 

berdasarkan pengalaman para ahli, respon dari pelanggan atau uji 

coba terkendali. Jenis hubungan yang digunakan terdiri dari:  

a) Hubungan Kuat  

Hubungan yang terjadi bila respon teknis berhubungan 

sangat erat atau sangat berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan konsumen. Dalam perhitungannya hubungan ini 

diberi nilai bobot 9.  

b) Hubungan Sedang   

Hubungan yang terjadi bila respon teknis berhubungan 

erat atau berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan 

konsumen. Dalam perhitungannya hubungan sedang diberi 

bobot nilai 3.  
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c) Hubungan Lemah   

Hubungan yang terjadi bila respon teknis tidak terlalu 

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam 

perhitungannya hubungan lemah ini diberi bobot nilai 1.  

3) Menghitung Nilai Bobot Respon Teknis atau Prioritas 

Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan respon teknis 

mana yang sebaiknya diprioritaskan organisasi dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumennya. Nilai bobot ini dibedakan 

menjadi dua yaitu absolute importance dan relative importance. 

Absolute importance adalah suatu indikasi yang menunjukan 

keinginan pelanggan yang paling utama yang harus segera 

dipenuhi oleh organisasi dalam hubungannya dengan respon 

teknis. Perhitungannya dengan menggunakan rumus: 

Absolute Importance = ∑
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 ×

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥
 

Sedangkan relative importance merupakan nilai bobot 

dalam persen komulatif yang dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

Relative Importance = 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

∑ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 

4) Menentukan Matriks Korelasi Teknis (Technical Correlation 

Matrix)  

Tahapan ini menggambarkan hubungan dan 

ketergantungan antar respon teknis. Sehingga bisa dilihat apakah 

suatu respon teknis yang satu mempengaruhi respon teknis yang 
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lain. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak seluruh respon 

teknis mempunyai hubungan satu persatu dengan respon teknis 

lainnya. Hubungan antar respon teknis ini di gambarkan dengan 

simbol dibawah ini: 

● = Hubungan Kuat Positif 

○ = Hubungan Positif 

▲ = Hubungan Kuat Negatif 

∆ = Hubungan Negatif 

 


