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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Anthem Cafe Malang yang berlokasi di jln. Raya Tlogomas

kav 99 no 99, Malang, Jawa Timur. 

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan promosi 

sebagai variabel bebas terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat, penelitian ini 

adalah desain kausal yaitu termasuk salah satu bentuk penelitian konsklusif dengan tujuan 

utamanya adalah hubungan sebab dan akibat antar satu variabel dengan variabel lain 

(Widayat, 2004) Permasalahan yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan 

permasalahan yang dianjurkan oleh para peneliti terdahulu, yang membutuhkan dukungan 

untuk fakta yang terbaru. 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil

dari penelitian (Wiyono, 2011). Untuk penelitian ini populasi adalah semua pelanggan 

Anthem Café, dimana pelanggan setiap minggunya berjumlah 700 orang. 

2. Sampel

Menurut Widayat (2004), sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih

dalam penelitian. Besarnya sampel menurut Widayat (2004) bahwa sampel harus berkisar 

antara 30 sampai 500. Untuk menentukan jumlah sampel, menurut Fraenkel dan Wallen 

(2008) menyatakan bahwa besarnya sampel minimum untuk suatu riset deskriptif sebanyak 
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100 responden. Berdasarkan penjelasan diatas maka sampel pada penelitian ini sebanyak 100 

responden.  

 Teknik yang digunakan adalah non probability sampling, non probability sampling 

merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2001). Metode non 

probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling, purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Penulis 

menggunakan pertimbangan sendiri dengan cara sengaja memilih anggota populasi yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.  

 

D. Definisi Opersional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan 

yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukan indikator yang 

dimaksud (Widayat, 2004). Variable-variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (X) terdiri dari 

kualitas layanan (X1) dan promosi (X2) 

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (Y) adalah 

kepuasan pelanggan. 

Definisi opersional dari variabel-variabel yang diteliti dapat di lihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator Sumber 

 Kualitas 

Layanan (X1) 

Kualitas layanan adalah 

tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut 

untuk memenuhi 

keinginan pelanggan 

Anthem cafe. 

- kecekatan karyawan dalam 

melayani setiap pelanggan 

- Keramahan para karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

- Kemudahan dalam memperoleh 

informasi produk 

- Perhatian/atensi karyawan dalam 

menanggapi permintaan dari 

pelanggan 

Fardiani 

(2013) 

Kusumanegara 

(2012)  

Andriana 

(2013) 

 

 

Promosi (X2) 

Promosi ialah 

komunikasi yang 

dilakukan oleh pihak café 

kepada Pelanggan 

Anthem cafe untuk 

menawarkan produk 

yang dijual dalam 

gerainya. 

- Penggunaan sarana promosi 

melalui media sosial 

- Memberikan informasi tentang 

produk 

- Menumbuhkan ketertarikan 

pelanggan terhadap produk 

- Adanya promosi penjualan 

berupa potongan harga 

Resty Avita 

Haryanto 

(2013) 

 Dendi 

sumawan 

(2015) 

Anissa 

Faradina 

(2016) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang 

atau kecewa pelanggan 

Anthem cafe yang timbul 

karena membandingkan 

kinerja yang 

dipersepsikan produk 

Anthem cafe atau hasil 

dari expektasi mereka. 

- Kepuasan menyeluruh (overall 

satisfaction) ketika sudah membeli 

suatu produk di Anthem Cafe dapat 

memuaskan hati 

- Tidak adanya komplain dari 

pelanggan terhadap pelayanan dan 

produk kepada  pihak Anthem Cafe 

- Kenyamanan yang dirasakan oleh 

pelanggan pada saat melakukan 

pembelian di Anthem Cafe 

- Pelanggan merekomendasikan 

produk Anthem cafe kepada orang 

lain 

Dendi 

sumawan 

(2015) 

 

 

Ryan Nur 

Harjanto 

(2010) 

Sumber : dikembangkan untuk  penelitian 

Dalam penelitian ini variabel kualitas pelayanan, promosi dan kepuasan pelanggan 

yang dirasakan pelanggan akan diwakili oleh pertanyaan dengan pilihan jawaban : 1) sangat 

tidak setuju, 2) tidak setuju, 3) cukup setuju,  4) setuju, 5) sangat setuju.  
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E. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah primer. Menurut Widayat (2004) data primer 

adalah data yang secara khusus di kumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. 

Dalam hal ini data primer di peroleh dari pelanggan Anthem café malang dengan 

menggunakan metode wawancara dengan instrument kuisioner, responden mengisi sendiri 

kuisioner tersebut. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner 

atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disediakan oleh peneliti, 

dan harus diisi oleh responden dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban yang 

tersedia. Peneliti beralasan bahwa Pemilihan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan 

data dikarenakan kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan 

mudah digunakan (Wiyono, 2011). 

3.  Teknik Penskalaan Data 

Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini setiap variabel yang diteliti diukur dengan menggunakan skor yang 

mengacu pada skala likert. Menurut Sugiyono (2010) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dan sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Setiap variabel yang diteliti diukur dengan menggunakan skor yang mengacu pada skala 

likert dengan lima alternatif jawaban. Dalam penelitian ini skor tertinggi sebesar lima (5) dan 

terendah satu (1), serta jumlah kelas digunakan sebanyak lima (5), maka interval kelasnya 

sebagai berikut. 
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𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 =
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬
=

𝟓 − 𝟏

𝟓
= 𝟎, 𝟖 

Secara lengkap interval skor dan kategori masing-masing variabel independen dan 

dependen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 : Kriteria Interpretasi Skor 

Interval Nilai Jawaban 

4,20 – 5,00 5 Sangat Setuju (SS) 

3,40 – 4,19 4 Setuju (S) 

2,60 – 3,39 3 Netral (N) 

1,80 – 2,59 2 Tidak Setuju (TS) 

<1,79 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kualitatif. Agar data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi penelitian ini, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari metode analisis data ini adalah untuk 

menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. 

 

F. Uji Instrument 

1. Uji Validitas 

Pada dasarnya kata “valid” mengandung makna yang sinonim dengan kata 

“good”. Validity dimaksudkan sebagai “to measure what should be measured”. 

Misalnya bila ingin mengukur “kepuasan pelanggan” maka validitas yang berhubugan 

dengan mengukur alat yang digunakan apakah alat yang digunakan dapat mengukur 
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kepuasan pelanggan. Bila sesuai maka instrument tersebut disebut instrument yang 

valid (Ferdinand, 2006). 

Menurut Widiyanto (2010) Teknik Corrected Item - Total Correlation secara 

teoritis menggunakan rumus korelasi terhadap efek spurious overlap, dan 

menggunakan rumus df =(n-k) dimana n adalaah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah: 

a. Jika nilai r hitung > r tabel maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan valid). 

b.  Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan 

tidak valid). 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Teknik yang digunakan 

mengukur reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik alpha cronbach dan 

dibantu oleh aplikasi SPSS 16.0 for windows. Kriteria suatu instrument penelitian 

dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, jika koefisien reliabilitas r > 0,6 

(Siregar, 2013). 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, autokorelasi, 

heterokedastisitas, multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah model regresi benar-

benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan respresentatif, maka modewl tersebut 

harus memenuhi asumsi klasik regresi. 
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 Menurut (Ghozali 2011) menjelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Multikolonieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

dikemukakan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Suatu model 

regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai toleransi 0,10. 

Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai 

Tolenrance value atau Variance Inflation Factor (VIF) di bawah “10” dan 

mempunyai angka tolerance di bawah “1”. 

b. Uji Heteroskedastisitas, digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastistas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer dengan bantuan 

SPSS 16.0 for windows dengan melihat nilai signifikannya > 0,05 menjadi 

variabel terikatnya. 

c. Uji Normalitas, menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya memiliki 

distribusi data normal atau tidak atas dasar sebagai berikut :  

Jika nilai Zhitung > Ztabel, maka distribusi sampel normal. 

Jika nilai Zhitung < Ztabel, maka distribusi sampel tidak normal. 

d. Uji Autokorelasi, ini digunakan untuk menjelaskan apakah terjadi korelasi antara 

kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui 

terjadinya autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin Watson (Uji DW). 
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    Tabel 3.3 : Nilai Dasar Durbin Watson 

No DW Kesimpulan 

1 d < dl 

Atau 

d > 4-dl 

Terdapat autokorelasi 

2 du < d < 4-du Tidak terdapat autokorelasi 

3 dl < d < du 

Atau 

4-du < d < 4-dl 

Tidak ada kesimpulan 

Sumber : Ghozali (2011) 

2. Analisis regresi linier berganda 

Analisis regresi berganda untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif 

dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). 

Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda berperan sebagai teknik statistik yang 

digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh kualitas layanan dan promosi terhadap 

kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

   Y= a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 

di mana:  

Y          = Kepuasan Pelanggan 

 a = konstanta 

X1        = Kualitas Layanan 

X2        = Promosi 

𝑏1, 𝑏2  = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel 

e = Variabel gangguan  
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3. Uji signifikansi parameter individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independent secara 

individu terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel lain bersifat 

konstan. Tingkat signifikannya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan 

taraf sig α = 0,05. Apabila tingkat signifikannya (Sig t) lebih kecil daripada α= 0,05, 

maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel dependennya. Jika dinyatakan 

secara statistik adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (βi) sama 

dengan nol, atau : 

H0 : βi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Hipotesis alternatifnya (Hi) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Hi : βi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Cara melakukan uji t (Ghozali 2011) adalah dengan membandingkan nilaii 

statistik t dengan titik kritias menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil 

perhitungannya lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhii vaiabel dependen.  

t hitung dicari dengan persamaan berikut : 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖 ( βi )

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐸𝑟𝑜𝑟
 

Jika t- hitung < dari t- tabel (α, df) maka Ho ditolak, dan 

Jika t- hitung > dari t- tabel (α, df) maka Ho diterima. 
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4. Analisis Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur sberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien yang biasa di 

gunakan adalah antara 0 dan 1 (Ghozali, 2011).  Apabila nilai 𝑅2 memiliki hasil kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas dan apabila hasilnya memiliki nilai mendekati 1 berati variabel independen 

menjelaskan hampir semua informasi dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. 


