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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lokasi Cafe Warunk 

Upnormal Malang berada di Jalan Borobudur, Mojolangu, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Dimana tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Umar, 2000). 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah subyek atau obyek yang memiliki karakteristik tertentu 

dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan 

tujuan dan kesesuaian dengan fenomena yang akan diteliti (Sugiyono, 2015). 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua pelanggan yang 

sedang menikmati yang berada di Cafe Warunk Upnormal Malang dan 

pernah berkunjung pada cafe lain yang sejenis pada rentang waktu 1 

September – 18 September 2018.  

Sampel merupakan  bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakanteknik non probability sampling yang artinya 

melakukan pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi 
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sampel. Sehingga penentuan sampel menggunakan Quota Sampling teknik 

untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu 

sampai jumlah kuota yang diinginkan (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel 

ini diambil setiap hari sebanyak 10 – 30 responden di Cafe Warunk Upnormal 

Malang. Menurut Roscoe (1975) dalam Widayat (2004) penentuan ukuran 

sampel sebaiknya berkisar antara 30 sampai 500. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 120 orang. 

Adapun kriteria dari sampel ialah :  

1. Responden minimal berusia 18tahun. 

2. Mengunjungi Cafe Warunk Upnormal Malang minimal sebanyak dua kali 

dan pernah mengunjungi cafe lain yang sejenis. 

D. Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen yaitu 

loyalitas pelanggan dan variabel independen yaitu kualitas produk dan harga. 

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi 

operasional variabel, indikator dan pengukurannya ada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator 

Variabel 

Operasional 
Dimensi Indikator 

Loyalitas Pelanggan, 

kesediaan pelanggan 

untuk terus membeli 

dan loyal dalam 

jangka panjang dan 

merekomendasikan 

produk kepada 

orang lain 

a. Kesetiaan terhadap 

pembelian produk. 

 

 

 

b. Ketahanan terhadap 

pengaruh yang negatif 

mengenai perusahaan. 

 

 

c. Mereferensikan secara 

total eksistensi 

perusahaan. 

Pelanggan akan kembali 

mengunjungi untuk membeli 

produk di Cafe Warunk 

Upnormal  

 

Pelanggan Cafe Warunk 

Upnormal Malang tidak 

beralih ke cafe lain meskipun 

muncul pesaing baru yang 

sejenis 

 

Bersedia merekomendasikan 

Cafe Warunk Upnormal 

Malang kepada teman, rekan, 

atau kerabat  

 

Kualitas Produk, 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

memberikan 

identitas atau ciri 

sehingga konsumen 

dapat mengenali 

produk tersebut,  di  

mana  suatu  produk 

tersebut  memiliki  

kualitas  yang baik 

dan  sesuai  dengan  

keinginan para 

konsumen.   

 

a. Kinerja (Performance) 

 

 

b. Keragaman (features) 

 

 

 

 

c. Kehandalan (Reability) 

 

 

 

d. Kesesuaian 

(conformace) 

 
 
 

e. Estetika (aesthetics) 

 
 
 

Ciri khas rasa produk dari 

Cafe Warunk Upnormal  

 

Cafe Warunk Upnormal 

memberikan produk dengan 

berbagai  varian rasa dan  

topping 

 

Menyajikan makanan ataupun 

minuman yang dapat 

menggugah selera konsumen. 

 

Kesesuaian makanan dan 

minuman yang ditawarkan  

dengan keinginan konsumen 

 

Penyajian produk di Cafe 

Warunk Upnormal didesain 

dengan menarik 
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f. Kualitas yang 

dipersepsikan 

(perveiced quality) 

Kesesuain kualitas yang 

diberikan dengan iklan yang 

telah dipromosikan 

 

Harga, kelayakan 

atas jumlah uang 

yang dibayarkan 

untuk mendapatkan 

manfaat atas produk 

dan jasa cafe 

a. Kesesuaian harga 

dengan kualitas produk 

 

 

 

b. Keterjangkauan harga 

 

 

 

c. Daya saing harga 

 
 

 

d. Kesesuaian harga 

dengan manfaat produk 

1. Harga sesuai dengan kualitas 

rasa 

2. Harga sesuai dengan 

kuantitas (porsinya) 

 

Harga produk Cafe Warunk 

Upnormal terjangkau sesuai 

dengan daya beli konsumen 

 

Daya saing harga yang 

ditawarkan dibandingkan 

dengan para pesaingnya 

 

Harga sesuai dengan mutu 

produk yang diberikan 

 

E. Teknik Pengukuran data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). 

Pada skala ini peneliti memberikan nilai atau skor pada setiap respon jawaban 

dapat dilihat berdasarkan tabel 3.2 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Setuju/selalu/sangat positif 5 

Setuju/sering/positif 4 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 1 
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F. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015) Sumber data primer adalah data yang 

langsung memberikan data dari yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara 

menyebarkan kuisioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Sumber data yang diperoleh yaitu mengenai 

pendapat responden tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap 

loyalitas pelanggan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui internet (Sugiyono, 2015). Daftar 

pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuisioner ini disesuaikan dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu meliputi variabel kualitas produk dan harga 

dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, 
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belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel (Sugiyono, 

2015). 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah: 

a. Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (pada taraf signifikansi 5%), maka item dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor totalartinya item angket 

dinyatakan valid. 

b. Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (pada taraf signifikansi 5%), maka item dalam 

angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya item 

angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah suatu alat atau instrument untuk mengukur 

suatu kuisoner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuisoner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengukuran sekali saja (one shot), yaitu pengukuran yang dilakukan 

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 
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(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Menurut Umar (2000) kriteria penentuan kecenderungan jawaban 

responden ditentukan berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung 

menggunakan rentang skala. Adapun rumus rentang skala sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
n (m − 1)

m
 

Keterangan : 

RS  = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus rentang skala tersebut maka dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
120 (5 − 1)

5
= 96 

Data yang diperoleh kemudian diubah melalui penilaian dari setiap 

pernyataan jawaban responden setelah itu hasil tersebut dikelompokkan 

untuk diambil kesimpulan masing-masing variabel berdasarkan jawaban 

responden pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Rentang Skala 

Rentang 

Skala 
Kualitas Produk Harga Loyalitas Pelanggan 

120 - 215 
Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Layak 
Sangat Tidak Loyal 

216 - 311 Tidak Baik Tidak Layak Tidak Loyal 

312 - 407 Cukup Baik Cukup Layak Cukup Loyal 

408 - 503 Baik Layak Loyal 

504 - 600 Sangat Baik Sangat Layak Sangat Loyal 

 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2015) regresi linier berganda digunakan oleh 

peneliti bila penelitianbermaksut meramalkan bagaimana keadaan naik 

turunnya variabel dependen, bila dua variabel independen sebagai faktor 

prediktor yang dimanipulasi (naik turunnya nilai). Teknik analisis regresi 

linier berganda menentukan hubungan antara variabel independen yaitu 

kualitas produk (X1) dan harga (X2) terhadap loyalitas pelanggan (Y)  

dengan model yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y =  a + 𝑏1𝑋1+ 𝑏2𝑋2 + e 

Keterangan : 

Y   : Loyalitas Pelanggan 

a  : Konstanta 

b1b2  : Koefisien Regresi 

x1  : Kualitas Produk 

x2  : Harga 

e  : Error term (residual) 
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3. Uji Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

konstribusi yang ditimbulkan variabel X terhadap Y. Interprestasi dari 

pengaruh yang ditimbulkan X terhadap Y yaitu 0 sampai 1, dimana 

semakin mendekati 1 berarti x dan Y berpengaruh semakin kuat, dan 

sebaliknya jika mendekati 0 maka pengaruh x terhadap y semakin lemah 

(Ghozali, 2011).  

J. Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda dapat dicapai bila memenuhi asumsi 

klasik (uji persyaratan analisis) yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 

normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov, jika signifikan diatas 0,5 

maka data distribusi normal (Ghozali, 2011). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi terhadap 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflating 

factor (VIF) dari hasil analisis regresi, jika VIF > 10 maka terdapat gejala 

multikolinieritas yang tinggi, namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinierlitas (Ghozali, 2011). 
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3. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastistas pada penelitian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji glejser jika nilai signifikasi <0,05 

maka terjadi heteroskedastistas dan jika nilai signifikasi >0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastistas (Ghozali, 2011). 

4. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (data time series). Untuk menguji atau 

mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin 

Watson. Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai 

d −tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti 

kriteria sebagai berikut: 

b. jika DW < dL, berarti terdapat autokorelasi positif. 

c. jika DW > (4 – dL), berarti terdapat autokorelasi negatif. 

d. jika  dU < DW< (4 – dU), berarti tidak terdapat autokorelasi. 

e. jika dl < DW< dU atau (4 – dU), berarti tidak dapat disimpulkan. 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Menurut Ghozali (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh simultan 
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terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian ini bermaksud untuk 

menguji pengaruh variabel kualitas produk dan harga terhadap variabel 

loyalitas pelanggan secara simultan. Hipotesis yang diuji harus dapat 

memenuhi syarat signifikasi 5% yaitu pengambilan keputusan hipotesisnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Apabila F hitung > F tabel, maka H1 diterima. Artinya variabel kualitas 

produk dan harga secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

loyalitas pelanggan 

b. Apabila F hitung ≤ F tabel, maka H1 ditolak . Artinya variabel kualitas 

produk dan harga secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

loyalitas pelanggan. 

2. Uji T 

Uji T pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah 

jika secara terpisah, suatu variabel independenakan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.Hipotesis yang diuji harus dapat memenuhi 

syarat signifikasi 5% yaitu pengambilan keputusan hipotesisnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Kualitas produk 

1) Apabila t hitung > t tabel, maka H2 diterima yang artinya variabel 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan. 
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2) Apabila t hitung ≤ t tabel, maka H2 ditolak yang artinya variabel 

kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan. 

b. Harga 

1) Apabila t hitung > t tabel, maka H3 diterima yang artinya variabel 

harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. 

2) Apabila t hitung ≤ t tabel, maka H3 ditolak yang artinya variabel 

harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan. 

 


