
29 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Cokelat Klasik Cafe Malang yang terletak 

di jalan Joyo Agung No.184, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatori. Penelitian 

eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan tentang hubungan kausal 

(sebab-akibat) antara variabel – variabel yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 

2017). Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini adalah mengungkapkan 

pengaruh pengalaman pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. Pendekatan 

pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka 

dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:7). 

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek maupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang 
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telah ditetapkan oleh peniliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pelanggan Cafe Cokelat Klasik yang telah mengunjungi dan melakukan pembelian 

dalam 1 tahun terakhir atau pada bulan 18 Maret 2017 hingga 18 Maret 2018.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2017:81). Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel 

dilakukan berdasarkan Ferdinand (2006), nilai (5-10) dikalikan dengan jumlah 

indikator variabel penelitian. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2017:91), ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500. Dalam penelitian ini 

terdapat 31 indikator dari 4 variabel penelitian. Jadi, sampel pada penelitian ini 

adalah 31 dikalikan dengan 5 mendapat hasil 155 responden yang mana merupakan 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Sugiyono, 2017:84). Dengan melihat karakteristik populasi yang ada, maka 

penentuan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu memilih sampel dengan pertimbangan kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2017:85). Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pelanggan yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Syarat ini diambil karena 

pada umur tersebut dianggap sudah dapat menentukan pilihannya sendiri 

dalam melakukan pembelian.  
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b. Pelanggan telah mengunjungi dan melakukan pembelian minimal 3 kali di 

Cokelat Klasik Cafe Malang pada 1 tahun terakhir (18 Maret 2017 hingga 

18 Maret 2018). Syarat ini diambil karena dengan melakukan minimal 3 kali 

pembelian dianggap telah mempunyai pengalaman yang cukup mengenai 

segala hal yang ada di Klasik Cafe Malang yang berguna untuk penelitian. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

dimaksud (Widayat, 2004:31). Untuk lebih jelasnya, definisi dari tiap – tiap 

variabel dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini : 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

 

 

Nama  

Variabel 

Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Pengalaman 

pelanggan 

(X1) 

Pengalaman 

pelanggan 

adalah respon 

pelanggan 

secara 

internal dan 

subjektif 

sebagai akibat 

dari interaksi 

secara 

langsung 

maupun tidak 

langsung 

dengan 

perusahaan 

(Meyer & 

Schwager, 

2007). 

Respon 

pelanggan 

terhadap apa 

yang 

dirasakan 

pelanggan 

pada saat 

berkunjung 

di Cokelat 

Klasik Cafe 

Malang 

Sense -Desain dan tata ruang  Cokelat 

Klasik Cafe  Malang menarik 

(Schmitt, 1999) 

-Rasa makanan dan minuman 

Cokelat Klasik Cafe Malang enak 

(Schmitt, 1999) 

-Penataan bunga dan tanaman 

pada Cokelat Klasik Cafe Malang 

menghasilkan bau yang khas 

(Schmitt, 1999) 

-Alunan musik Cokelat Klasik 

Cafe Malang nyaman untuk 

didengarkan (Schmitt, 1999) 

-Kondisi kafe Cokelat Klasik 

Cafe Malang bersih  

Schmitt (1999) 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

Nama  

Variabel 

Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

   feel -Suasana memberi perasaan 

nyaman selama menikmati 

makanan dan minuman di Cokelat 

Klasik Cafe Malang (Schmit,1999) 

 -Suasana hati yang baik (good 

mood) dengan layanan yang ramah 

di Cokelat Klasik Cafe Malang 

(Schmitt, 1999) 

Think -Menu makanan maupun minuman 

Cokelat Klasik Cafe Malang 

beragam (Schmitt, 1999) 

-Lokasi Cokelat Klasik Cafe 

Malang strategis dan mudah 

dijangkau (Schmitt, 1999) 

Act -Hang out di cafe merupakan gaya 

hidup masa kini (Schmitt, 1999) 

-Promo – promo yang diberikan 

menarik (Schmitt, 1999) 

Relate -Tempat yang tepat untuk 

berkumpul dengan teman, kerabat, 

dan keluarga (Schmitt, 1999) 

-Cokelat Klasik Cafe Malang 

menunjukan status kafe menengah 

ke atas (Schmitt, 1999) 

Kualitas 

Layanan  

(X2) 

Kualitas 

layanan 

merupakan 

kemampuan 

sebuah 

organisasi 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

untuk 

memenuhi 

atau melebihi 

harapan 

pelanggan 

(Payne,2014) 

Kemampuan 

Cokelat Klasik 

Cafe Malang 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

untuk 

memenuhi 

atau melebihi 

harapan 

pelanggan 

Tangible -Fasilitas (meja, kursi, toilet) di 

Cokelat Klasik Cafe Malang 

lengkap (Parasuraman et al., 1998) 

 -Karyawan berpenampilan rapi 

(Parasuraman et al., 1998) 

Reliability -Perhitungan pembayaran akurat 

(Parasuraman et al., 1998) 

 -Menu yang dihidangkan sesuai 

dengan menu yang dipesan 

pelanggan (Parasuraman et al., 

1998) 

Responsive -Sigap dalam melayani pelanggan 

(Parasuraman et al., 1998) 

 -Pesanan pelanggan datang tepat 

waktu (Parasuraman et al., 1998) 

Assurance -Kompetensi (kemampuan) 

karyawan dalam melayani terjamin 

(Parasuraman et al., 1998) 

 -Reputasi kafe Cokelat Klasik Cafe 

sudah terjamin (Parasuraman et al., 

1998) 

Emphaty -Perhatian pada setiap kebutuhan 

pelanggan baik (Parasuraman et 

al., 1998) 

-Kepedulian terhadap memahami 

apa yang diinginkan oleh elanggan 

(Parasuraman et al., 1998) 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

Sumber: Kajian lietratur yang diolah, 2018 

 

E. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang 

diperoleh dari responden dengan menyebarkan kuesioner untuk diisi pertanyaan 

yang berkaitan dengan penelitian pengaruh pengalaman pelanggan dan kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 

 

Nama 

Variabel 

Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Kepuasan 

pelanggan  

(Z)  

Kepuasan 

pelanggan 

merupakan 

respon pelanggan 

terhadap evaluasi 

antara harapan 

dan kinerja aktual 

yang dirasakan 

pelanggan. 

(Kotler & Keller, 

2009:14). 

Penilaian 

pelanggan 

mengenai 

harapannya 

dengan 

kenyataan 

yang ada di  

Cokelat 

Klasik Cafe 

Malang  

 

 

-Menurut pelanggan, Cokelat 

Klasik Cafe Malang telah 

memenuhi harapan pelanggan 

(Fornell, 1996) 

-Pelanggan merasa sangat puas 

dengan keputusan berkunjung di 

Cokelat Klasik Cafe Malang 

(Fornell, 1996) 

 -Menurut pelanggan, Cokelat 

Klasik Cafe Malang sudah 

memberikan yang terbaik untuk 

pelanggan (Fornell, 1996) 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 

 

 

Loyalitas 

pelanggan 

merupakan  

komitmen yang 

dipegang teguh 

untuk membeli 

atau mendukung 

kembali produk 

atau jasa yang 

disukai meskipun 

adanya pengaruh 

situasi yang 

membujuk 

pelanggan beralih  

(Oliver, 2014) 

Komitmen 

pelanggan 

untuk tetap 

melakukan 

pembelian di 

Cokelat 

Klasik Cafe 

Malang 

meskipun 

terdapat kafe 

lain yang 

lebih 

menarik  

 -Melakukan pembelian ulang di  

Cokelat Klasik Cafe Malang  

(Kotler, 2009) 

 -Melakukan pembelian di Cokelat 

Klasik Cafe Malang meskipun 

banyak kafe lain yang lebih 

menarik (Kotler, 2009) 

 -Merekomendasikan  Cokelat 

Klasik Cafe  Malang kepada 

teman, kerabat, dan keluarga 

(Kotler, 2009) 

 -Memberikan kesan atau 

tanggapan positif  di Cokelat 

Klasik Cafe Malang  (Gremler 

dan Brown, 1996) 

 -Cokelat Klasik Cafe Malang 

merupakan pilihan pertama 

pelanggan ketika ingin 

mengunjungi kafe  (Gremler dan 

Brown, 1996) 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2017:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memeberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Pengunaan kuesioner untuk memperoleh data 

dari responden mengenai pengalaman pelanggan, kualitas layanan, kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara bertemu 

langsung dengan pelanggan pada lokasi penelitian yakni Cokelat Klasik Cafe 

Malang maupun dengan menggunakan media online dengan mengirimkan link 

kuesioner kepada pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang dengan membutuhkan 

waktu dari tanggal 19 Maret 2018 hingga 3 April 2018 dengan rincian 9 hingga 11 

kuesioner dalam tiap harinya.  

 

G. Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:92), skala pengukuran ialah kesepakatan yang 

dilakukan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur 

sehingga nantinya akan dapat mengahasilkan data kuantitatif. Untuk keperluan 

penelitian ini, jawaban pada kuesioner akan diberi nilai yang dapat dilihat pada 

tabel 3.2. berikut: 

Tabel 3.2. Skala likert 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono, 2017 
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Dengan menggunakan skala likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan acuan dalam 

menyusun pertanyaan maupun pernyataan (Sugiyono, 2017:93). 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2017:52) uji validitas digunakan untuk mengukur valid 

atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam mengukur nilai korelasi dengan 

Pearson Product Momment dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥𝑦 − ∑𝑥∑𝑦

√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2. √𝑛∑𝑦 − (∑𝑦)2
 

 Keterangan : 

rxy    = koefisien korelasi 

x    = skor item 

y    = skor total 

n    = banyaknya subjek 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah: 

a. Jika nilai rhitung >  rtabel maka dapat dinyatakan data tersebut valid. 

b. Jika nilai rhitung <  rtabel maka dapat dinyatakan data tersebut tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2017:47). Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban responden terhadap peryataan adalah konsisten. Adapun 

rumus yang dapat digunakan dalam mengukur reliabilitas instrumen dengan Alpha 

Cronbach dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑𝜎𝑡2

𝜎𝑡2
) 

Keterangan : 

r11       = reliabilitas 

n       = jumlah item pernyataan 

∑𝜎𝑡2 = jumlah variance skor tiap item 

𝜎𝑡2   = varience total 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah variabel dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,60 . 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji pada 

model regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal (Ghozali, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample 
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Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05 dengan dasar 

pengambilan keputusan:  

a. Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka data 

berdistribusi normal.  

b. Angka signifikasi Uji Kolmogorov-Smirnov Sig < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2017). Metode untuk menguji multikolinearitas yaitu dengan melihat besaran dari 

nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan dasar pengambilan 

keputusan: 

a. Jika VIF > 10 atau Tolerance < 0,10, maka terjadi multikolieritas. 

b. Jika VIF < 10 atau Tolerance > 0,10, maka tidak terjadi 

multikolieritas. 

 

3. Uji Heterokedastistas  

Uji Heterokedastistas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi layak dipakai dalam memprediksi variabel terikat dipengaruhi 

dengan variabel bebas (Ghozali, 2017). Pengujian heteroskedastisitas pada 

penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Glejser Test dengan dasar 

pengambilan keputusan: 
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a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas,  

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Menurut Ghozali (2017) analisis jalur merupakan penggunaan analisis 

regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan. 

Diagram jalur memberikan secara eksplisif hubungan kausalitas antar variabel 

berdasarkan pada teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel. Model 

bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi prioritas hubungan kausal variabel 

yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai jalur (p) menggambarkan jalur dan koefisien 

jalur. Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) adalah pengalaman 

pelanggan (X1) dan kualitas layanan (X2). Variabel mediasi adalah kepuasan 

pelanggan (Z) dan variabel terikat (dependen) adalah loyalitas pelanggan (Y). 

Sehingga alur penelitian dijelaskan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

Kepuasan 

pelanggan (Z) 

b1 
b3 

b5 

b2 

b4 

Pengalaman 

pelanggan (X1) 

Kualitas 

layanan (X2) 

Loyalitas 

pelanggan (Y) 

e1 e2 
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Persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut: 

Z=b1X1+b2X2+e1 

Y= b3X1+b4X2+ b5Z+e2 

Keterangan: 

X1 = Pengalaman Pelanggan 

X2 = Kualitas Layanan 

Z = Kepuasan Pelanggan 

Y = Loyalitas Pelanggan 

b1 = Koefisien jalur X1 ke Z 

b2 = Koefisien jalur X2 ke Z 

b3 = Koefisien jalur X1 ke Y 

b4 = Koefisien jalur X2 ke Y 

b5 = Koefisien jalur Z ke Y 

e1 = error struktur 1 

e2 = error struktur 2 

Intepretasi dari analisis jalur diatas adalah sebagai berikut: 

Pengaruh dari X1 (Pengalaman Pelanggan) ke Y (Loyalitas Pelanggan) 

Pengaruh langsung (direct effect) = b3 
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Pengaruh tidak langsung (indirect effect) melalui Z = pengujian menggunakan sobel 

tes 

Total pengaruh (total effect) koefisien jalur = pengaruh langsung + pengaruh tidak 

langsung 

Pengaruh dari X2 (Kualitas Layanan) ke Y (Loyalitas Pelanggan) 

Pengaruh langsung (direct effect) = b4 

Pengaruh tidak langsung (indirect effect) melalui Z = pengujian menggunakan sobel 

tes 

Total pengaruh (total effect) koefisien jalur = pengaruh langsung + pengaruh tidak 

langsung 

Pengaruh dari Z (Kepuasan Pelanggan) ke Y (Loyalitas Pelanggan) 

Pengaruh langsung (direct effect) = b5 

 

2. Uji Sobel 

Sobel-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu 

kepuasan pelanggan. Menurut Ghozali (2017) suatu variabel disebut variabel 

intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Selanjutnya untuk menghitung signifikasi 

variabel pengaruh mediasi menggunakan sobel testse bagai berikut: 

𝑆𝑎𝑏 =  √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 
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Dengan keterangan sebagai berikut: 

Sab = besar standar error pengaruh tidak langsung 

a  = jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Z) 

b  = jalur variabel intervening (Z) dengan variabel dependen (Y) 

Sa  = standar error koefisien a 

Sb  = standar error koefisien b 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu untuk 

menghitung nilai t dengan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai thitung >  nilai 

ttabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Asumsi uji sobel 

memerlukan jumlah sampel yang besar, jika jumlah sampel kecil, maka uji sobel 

kurang konservatif (Ghozali, 2017). 

 

K. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji signifikansi parameter 

individual (uji-t). Ghozali (2017:98) menyatakan uji statistik t pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (independen) secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Pengujian 
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dilakukan dengan signifikansi level 5% (α=0,05). Sebagai dasar pengambilan 

keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Apabila thitung > ttabel dan tingkat signifikansi < α (0,05), maka variabel 

bebas (independen) secara individual berpengaruh terhadap variabel 

terikat (dependen) ataupun Ho ditolak dan Ha diterima.  

b. Apabila thitung ≤ ttabel dan apabila tingkat signifikansi ≥ α (0,05), maka 

variabel bebas (independen) secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen) ataupun Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

Ha1: Pengalaman pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ho1: Pengalaman pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Ha2: Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ho2: Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha3: Pengalaman pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Ho3: Pengalaman pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Ho4: Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Ho4: Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Ha5: Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Ho5: Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Ha6: Pengalaman pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan. 

Ho6: Pengalaman pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 

Ha7: Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 

Ho7: Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan. 


