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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai 

penguat bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini juga mnerupakan 

keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna untuk mendapatkan tambahn 

data yang berkaitan dengan masalh penelitian.Lokasi penelitian ini dilakukan di 

cafe Deduren Singosari Jalan raya Ardimulyo No 14, Ardimulyo Singosari 

Malang.Alasan pemilihan tempat cafe “Deduren Singosari” dikarenakan karena 

konsep yang digunakan adalah konsep eat street ala vietnam yaitu dengan 

menikmati suasana nongkrong dipinggir jalan sambil bersantap dessert lezat 

berbahan dasar durian. 

B. Jenis penelitian

Peneliti menggolongkan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

survey, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dengan melakukan pengamatan dan penyebaran angket atau kuisioner 

sebagai sumber data. Penelitian survey ini dilakukan pada konsumen yang membeli 

produk cafe Deduren SingosarI 
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C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

  Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel dependen dan 

Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. Berikut penjelasannya: 

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Minat Beli Ulang 

2. Variabel Independen diantaranya ialah Kualitas Layanan dan Citra merek 

    Operasional Variabel merupakan penjelasan dari Variabel- Variabel yang 

ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini adapun variabel penelitian beserta 

definisi operasionalnya sebagai berikut  

1. Kualitas Layanan (X1) 

 Kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen cafe Deduren untuk memuaskan harapan konsumen melalui 

keunggulan keunggulan jasa mereka yang diukur melalui indikator sebagai beriku 

Tangibles (Bukti fisik): menyangkut tersedianya fasilitas peralatan, 

sumber daya manusia, dan materi materi untuk komunikasi terhadap 

konsumen cafe Deduren.Indikatornya: 

a. Jumlah meja dan kursi makan memadai 

b. Ruang layanan pelanggan bersih 

c. Lokasi parkir yang luas 

d. Suasana cafe nyaman  

e. Karyawan berpenampilan rapi 

f. Fasilitas toilet bersih 
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2. Reliability (Kehandalan) : Kemampuan cafe Deduren untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera.Indikatornya : 

a. Hidangan yang disajikan sesuai dengan pesanan konsumen 

b. Karyawan cafe Deduren cepat dalam melayani konsumen 

c. Waktu penyajian makanan relatif cepat 

1. Responsiveness (Daya tanggap) : Sikap tanggap pegawai cafe Deduren 

dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dengan segera. Indikatornya 

: 

a. Karyawan cafe Deduren cepat menangani keluhan pelanggan 

2. Assurance (jaminan)  : pengetahuan,kemampuan,kesopanan para pegawai 

cafe Deduren untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan.Indikatornya : 

a. Karyawan  mampu menjelaskan menu yang disajikan cafe Deduren 

dengan baik  

b. Karyawan cafe Deduren trampil dalam bekerja 

c. Bahan makanan  yang digunakan cafe Deduren aman bagi kesehatan 

para konsumen 

d. Perasaan aman ketika berada didalam cafe Deduren  

3. Empathy (Empati)  : kemampuan karyawan cafe Deduren memberikan 

perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

pada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. 

Indikatornya 

a. Karyawan memberikan  perhatian secara penuh kepada pelanggan 
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b. Karyawan bersikap ramah dalam melayani konsumen 

c. Pelayanan yang diberikan tidak memandang status sosial 

d. Komunikasi karyawan dengan konsumen sudah baik 

2. Citra Merek (Y)  

Citra merek adalah Keyakinan konsumen mengenai citra merek cafe 

Deduren.Indikator citra merek meliputi: 

a. Reputation, nama baik dari Citra Merek Cafe Deduren 

b. Recognition, yaitu tingkat dikenalnya merek Cafe Deduren oleh 

konsumen 

c. Affinity, adalah hubungan emosional antar brand dengan pelanggan 

yang membuat konsumen mengunjungi Cafe Deduren 

3. Minat Beli Ulang (Y)  

Minat beli ulang merupakan keputusan konsumen melakukan pembelian kembali 

atau kunjungan ulang ke cafe Deduren berdasarkan apa yang diperoleh dari suatu 

perusahaan.Indikatornya meliputi : 

a. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk 

b. Minat Refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain\ 

c. Minat Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan  perilaku seseorang yang 

memiliki preferensi utama pada produk tersebut 
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d. Minat Eksploratif, menggambarkan perilaku yang sealau mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya 

D. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

(Riduwan, 2005:54). Populasi merupakan keseluruhan anggota subjek 

penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah Keseluruhan konsumen atau pelanggan 

cagfe Deduren Singosari 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2014:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah non probability sampling. Teknik yang pengambilan 

sampel yang digunakan  adalah Purposive sampling yaitu ,adanya 

pertimbangan khusus dalam penentuan sampel (Sanusi,2011). Sehingga 

jumlah sampel dalam penenlitian ini adalah 120 responden bahwa dalam 

melakukan penenlitian ini, ukuran sampel yang layak dalam melakukan 

penenlitian adalah 30 sampai 500 Menurut Sugiyono (2013). Adapun kriteria 

untuk pengambilan sampel  pada penenlitian ini diantaranya konsumen yang 

sedang mengunjungi dan membeli produk cafe Deduren. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data  primer. 

Menurut Sugiyono (2009:137) data primer adalah sumber  data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data  primer akan diperoleh dari 

objek yang diteliti, data primer akan diperoleh  dari hasil jawaban responden 

melalui kueisioner yang telah diberikan  kepada responden yaitu: pelanggan 

yang membeli produk sop  durian.Sumber data yang akan diperoleh yaitu 

mengenai pendapat-  pendapat responden tentang pengaruh kualitas layanan dan 

citra merek  terhadap minat beli Ulang Konsumen. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah tertulis 

kepada responden dengan harapan dapat memberi keterangan- keterangan 

yang dibutuhkan dan memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. 

Sugiono (2010: 199) menjelaskan bahwa kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

G. Teknik Penskalaan Data  

   Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini 

penskalaan data menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 
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mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial.  

Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala Likert 

yang mempunyai 5 tingkat jawaban masing-masing mempunyai skor 1-5 

dengan rincian sebagai berikut : 

1= Sangat tidak setuju 

2= Tidak setuju 

3 = Netral 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Semakin besar jumlah nilai yang diberikan responden untuk tiap 

faktor,menunjukkan bahwa faktor tersebut semakin berpengaruh positif 

terhadap minat beli ulang. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian 

(Sugiono,2015). Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik 

suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya 

diukur. Untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. 

Dengan rumus: 
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𝑟𝑥𝑦=
𝑁𝛴𝑋𝑌−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√{𝑁𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2}{𝑁𝛴𝑌²−(𝛴𝑌)²}
 

Dimana: 

r  = koefisien validitas 

N = banyaknya responden 

X = skor untuk item/butir 

Y = skor total 

Kriteria dalam pengujian: Apabila r hitung < r tabel maka terdapat 

data yang tidak valid, sedangkan apabila r hitung > r tabel makaterdapat 

data yang valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat 

ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan 

alat ukur itu dilakukan secara berulang (Sugiono,2015). Suatu  kuesioner  

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten,atau stabil dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Cornbach Alfa (α) dengan ketentuan bahwa 

variabel yang diteliti dinyatakan raliabel apabila nilai Cornbach Alfa (α) 

lebih besar dari 0,6 (Arikunto,2002) yaitu: 

Dengan rumus: 

𝑟= (
𝑘

(𝑘 − 1)
) (1 −

𝛴𝜎𝑡
²

𝜎𝑡
²

)
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Dimana: 

r = koefisien reabilitas 

k = banyaknya butir soal 

Σσ² = jumlah varians item/butir 

σ² = varians item/butir. 

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila alpha > 0,06. Jika 

sebaliknya alpha <0,06 maka tidak reliabel. 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisis data digunakan untuk 

menjawab perumusan masalah, dalam penelitian ini teknik analisa yang 

digunakan adalah: 

1.Uji Asumsi Klasik 

Uji  asumsi  klasik  dapat  dikatakan  sebagai  uji  kriteria  ekonomi  

untuk mengetahui   bahwa   hasil   estimasi   asumsi   dasar   linier   klasik.   

Dengan terpenuhinya  asumsi-asumsi  ini,  maka  diharapkan  koefisien-

koefisien  yang diperoleh menjadi penaksir mempunyai sifat efisiensi, linier, 

dan tidak biasa. 

a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi  yang  digunakan,  variabel  residulnya  mempunyai  distribusi  

normal.  Model regresi   yang   baik   adalah   memiliki   distribusi  
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normal   atau mendekati  normal.  menurut  (Ghozali,2005)  pedoman  

pengambilan  keputusan dalam uji normalitas yaitu: 

 

1) Nilai  signifikan <0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa 

data tidak berdistribusi normal. 

2) Nilai   signifikan ≥0,05   maka   Ho   diterima.   Berarti   bahwa   

data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonialitas 

Uji  multikolonialitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  

variabel  independen.  Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu   variabel   independen   

yang   nilai   korelasi   antar   sesama   variabel independen  sama  

dengan  nol  (Ghozali,  2005). Untuk  mengetahui  nilai VIF   

(Variant   Inflation   Factor) dan tolerance   value tiap-tiap   variabel  

independen.  Jika  nilai  keduanya  mendekati  1  atau  besaran  VIF  

kurang  dari 10 maka model tidak terkena multikolinearitas. 

VIF>10 terjadi multikolinearitas. 

VIF ≤10 tidak terjadi multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  

model regresi  terdapat  ketidaksamaan variance dari residual satu  

pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  (Ghozali,  2005).  Jika 

variance dari residual satu pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  

maka  disebut  Homokedastisitas  dan jika  berbeda  disebut  

Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah yang    

homokedastisitas    atau    tidak    terjadi    heteroskedastisitas.    Untuk 

mengetahui   ada   atau   tidak adanya   heteroskedastisitas   dapat   

dilakukan dengan berbagai cara 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah pengaruh secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antaravariabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X 1 + b2X 2 + e 

Keterangan:

 

Y  = Variabel dependen (Minat beli Ulang) 
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a  = Nilai Konstanta 

b1,b2 = Koefisien garis regresi 

X 1 = Variabel independen (Kualitas layanan) 

X2 =Variabel independen (Citra merek) 

e  = Error / variabel pengganggu 

J. Uji Hipotesis 

1.Uji koefisien determinasi (𝑅2) 

Menurut priyanto 2012 koefisien determinasi digunakan untuk 

mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan 

secara keseluruhan variasi variabel independen. Penelitian ini menggunakan 

nilai adjusted square yang dapat naik atau turun dengan adanya penambahan 

variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel tambahan tersebut 

dengan variabel terikatnya. Nilai adjusted R square bernilai negatif, 

sehingga nilainya negative, nilai tersebut dianggap nol, atau variabel bebas 

sama sekali dianggap tidak dipengaruhi varians dari variabel terikatnya. 

2.Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variable dependen. Hipotesis nol untuk uji 

F adalah bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi, 

samadengan nol (Ho:=0). Uji keseluruhan dapat dilakukan 

denganmenggunakan statistik F (Sugiyono, 2015: 192). 



44 
 

 
 

Dengan rumus: 

F=
𝑅²/𝑘

(1−𝑅2(𝑛−𝑘−1))
 

Dimana: 

F = koefisien F 

R = Koefisien regresi yang dikuadratkan 

K = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Pengujian uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

signifikan F dengan signifikasi 5%, yaitu 

a. Jika nilai signifikan F < 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima,  artinya 

bahwa secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel 

 mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikan F ≥ 5% maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

bahwa secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. 

3. .Uji Parsial ( Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan secara parsial 

pengaruhvariabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya nilai dengan Dimana rumus t test 

sebagai berikut: 
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Dengan rumus  

t-test =
𝑏

𝑆𝑏
 

Keterangan: 

t = koefisien t 

b  = koefisien regresi 

Sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Berdasarkan uji statistik tersebut dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

a. Jika t hitung > t tabel atau apabila nilai sig ≤ 0,05, maka Ha diterima 

dan H0 ditolak, yang artinya berpengaruh signifikan.  

b. Jika t hitung < t tabel atau apabila nilai sig ≥ 0,05, maka Ha ditolak  

dan H0 diterima, yang artinya tidak berpengaruh signifikan



 

 
 

 


