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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian studi kepuasan konsumen ini dilaksanakan di restoran Mie Setan 

(Noodles&Dimsum) di Jl Gajayana dan juga Jl Bromo Kota Malang. Penentuan 

lokasi penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling atau dengan sengaja. 

Mie Setan (Noodles&Dimsum) merupakan tempat untuk pemgambilan sampel data 

dari para konsumen restoran Mie Setan (Noodles&Dimsum). Penentuan penelitian 

ini didasari dari ramainya konsumen dari restoran tersebut dan juga loyalitas para 

konsumen yang terbentuk di restoran tersebut. 

3.2 Metode Pengambilan sampel 

Sampel yang digunakan pada peneletian ini terdapat 2 sampel, yaitu sampel 

pengelola Mie Setan dan para konsumen Mie Setan. Metode pengambilan sampel 

pada pengelola Mie Setan dan konsumen Mie Setan adalah menggunakan  metode 

purposive sampling dan accidental sampling. Menurut Prof.dr.Sugiyono (2014) 

teknik purposive sampling adalah  teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dan juga dengan secara sengaja. Sedangkan accidental sampling teknik 

penentuan sampel secara tidak sengaja dilakukan , yaitu responden yang secara 

tidak sengaja bertemu dengan  tim peneliti di tempat tersebut dan dapat digunakan 

sebagai sampel dan narasumber data. Penelitian akan membagikan kuesioner 

kepada para pengunjung yang ditemui di Mie Setan sebanyak lebih dari 80 orang . 
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pengambilan sampel ditujukan kepada orang yang telah mengunjungi lokasi degan 

kriteria minimal 2 kali pengunjungan.  

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan adalah jenis data primer. Data primer 

nantinya akan didapat dari hasil wawancara, observasi, dan juga uesioner. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan piha internal Mie Setan terkait hal-hal 

yang dapat membantu berjalannya penelitian ini dengan beberapa pertanyaan yang 

nanti akan disiapkan sebelumnya. Observasi yang nantinya akan dilakukan yaitu 

dengan mengamati kondisi restoran Mie Setan, mengamati para konsumen dan 

menilai konsumen saat sedang berkunjung di Mie Setan. Kuesioner nantinya akan 

dibagikan kepada setiap konsumen yang ditemui peneliti seusai para konsumen 

selesai dengan aktifitas di Mie Setan. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 

dengan sebagai berikut: wawancara, kuisioner , observasi , studi pustaka dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pihak internal Mie Setan dengan secara langsung 

bertatapan muka. Pertanyaan yang akan diberikan telah dibuat sebelum 

bertemu dengan narasumber. 

2. Kuesioner adalah metodepengumpulan data secara tidak langsung 

sehingga melalui perantara dengan membagikan selebaran pertanyaan 

kepada para pengunjung Mie Setan. Kuesioner diberikan kepada para 
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pengunjung yang ditemui di Mie Setan. Dalam penelitian ini, kuesioner 

ini di gunakaan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer dari para 

responden. Kuesioner dalam penelitian ini sifatanya tertutup dan skala 

likert dan langsung diberikan pada sumber data. Responden di 

persilahka untuk memilih respon sebagai berikut : Sangat Setuju(SS) 

skor 5, Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor2, 

Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan 

Mie Setan lalu dicatat secara sistematis oleh peneliti. 

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengambil 

secara visualisasi dari sebuah gambar , rekaman video dan juga 

rekaman suara yang menunjang hasil penelitian. 

3.4 Variabel dan Indikator Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal 

tersebut (Prof.dr.Sugiyono, 2014). Secara teoritis  dapat didefinisikan sebagai 

atribut seseorang atau atribut, yang mempunyai “variasi”antara satu dengan yang 

lain atau satu obyek dengan obyek lainnya (Hatch & Farhady, 1981). Dari 

pengertian-pengertian yang diatas dapat kita simpulkan bahwa variabel penelitian 

itu adalah dari suatu atribut dari seseorang atau melainkan objek yang akan 

ditelitinya. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini terdapat dua variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel indenpenden. Menurut Prof.dr.Sugiyono (2014) 
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variabel independen merupakan variabel yang yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannnya atau timbul nya variabel dependen/terikat. 

Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel bebas di dalam penelitian 

ini adalah atribut produk (X), sedangkan variabel dependen (bebas) didalam 

penelitian adaladh kepuasan konsumen (Y). 

Dalam penelitian ini, variabel product & service attribute meliputi variabel: 

1. Fungsi  

2. Fitur 

3. Keandalan 

4. Kesesuaina 

5. Usia Produk 

6. Pelayanan 

7. Estetika 

8. Perceived Quality 

9. Tangibles 

10. Reliability 

11. Responsivness 

12. Assurance 

13. Emphaty 
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Y=a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + b10X10 + 

b11X11 + b12X12 + b13X13 + e 

Untuk mengukur jawaban responden, didalam penelitian ini dipakai skala 

likert. Skala likert biasannya digunkan untuk engukur pendapat, sikap, dan juga 

persepsi dari seseorang ataupun dari suatu kelompok orang tentang fenomena sosial 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan segala likert, maka variabel yang nanti 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator-indikator tersebut 

nantinaya dijadikan sebagai acuan untuk menyusun item-item instumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X13 

X12 

X11 

 Y Y 
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3.4.2 Variabel Penelitian  

Indkator product & service yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi  

1) Rasa Makanan 

Rasa yang enak yang seperti apa yang dikonsumsi konsumen. 

2) Porsi Makanan 

Seberapa banyak ekspetasi porsi makanan yang sesuai. 

b. Fitur 

1) Tampilan Makanan 

Tampilan yang seperti apa yang membuat menarik. 

2) Variasi Makanan 

Berapa banyak variasi menu makanan. 

c. Keandalan 

1) Kehigienisan Makanan 

Kebersihan yang memenuhi standar restoran 

2) Kesegaran Makanan 

Makanan yang membuat ketertarikan dari bentuk fisik. 

d. Conformance 

1) Standar Mutu Makanan 

Standar mutu makanan dari para pesaing-pesaing. 

2) Kesesuaian Cita Rasa 

Apakah sesuai dengan standar cita rasa. 

e. Usia Produk 

1) Ketahanan Makanan 



36 
 

Seberapa lama ketahanan dari bentuk fisik makanan untuk 

dikonsumsi. 

f. Pelayanan 

1) Kecepatan Makanan 

Seberapa cepat penyajian makanan untuk para konsumen. 

2) Kemudahan Makanan 

Kemudahan untuk pemesanan makanan. 

g. Estetika 

1) Keunikan Makanan 

Apa yang membuat keunikan sehigga timbul ketertarikan 

konsumen. 

2) Keindahan Makanan 

Keindahan bentuk fisik makanan yang membuat keterkaitan 

konsumen. 

h. Perceived Quality 

1) Persepsi Konsumen terhadap Makanan 

Pendapat para konsumen terhadap bentuk fisik,porsi,dan cita rasa. 

i. Sarana fisik (Tangibles) 

1) Fasilitas yang di Sediakan  

Fasilitas yang di sediakan sudah cukup untuk kebutuhan para calon 

konsumen. 

j. Keandalan (Reliability) 

1) Pelayanan yang Benar 
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Pelayanan benar disini dimaksudkan pelayanan yang sesuai dengan 

standar restoran.  

k. Responsif (Responsivness) 

1) Pelayanan  yang Sigap 

Pelayanan dengan sifat tanggap terhadap konsumen. 

2) Pelayanan yang Cepat 

Pelayanan yang cepat baik dari pemesanan hingga penyajian 

makanan. 

l. Meyakinkan (Assurance) 

1) Pengetahuan Karyawan 

Pengetahuan para karyawanpada pekerjaan masing-masing. 

2) Keramahan Karyawan  

Keramahan karyawan terhadap melayani para konsumen. 

m. Menaruh perhatian (Emphaty) 

1) Perhatian Individu 

Perhatian terhadap konsumen secara individu 

2) Kepahaman Karyawan 

Kepahaman karyawan terhadap para konsumen baik secara 

situasional ataupun terhadap keperluan. 

Dari indikator diatas, penulis menyusun 22 pertanyaan yang akan diajukan kepada 

responden / konsumen. 
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3.5 Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam tahap-tahap penelitian yang kaan dilakuakn adalah sebagai berikut : 

1. Menemukan, memilih, dan merumuskan suatu masalah 

Setiap penelitian pastinya didasari dari suatu permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan bisa bermacam-macam seperti ketidaksesuaian dengan teori, 

keunikan, kelebihan ataupun kekurangan dari suatu obyek sehingga timbul 

rasa menarik untuk di teliti. 

2. Menyusun kerangka Teori 

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untu meneliti suatu 

masalah dengan teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan yang yang sifatnya sementara  , dibuat 

sebelum penelitian dilakukan. Hipoetesis dibuat bedasarakan teori dan juga 

analisa sementara peneliti. Selanjutanya hipotesis ini akan di buktikan 

dengan melalui data-data. 

4. Memilih alat pengumpulan data 

Proses pemilihan alat pengumpulan data, peneliti memutuskan 

menggunakan kuesioner yang akan disebar kepada 80 orang responden. 

Data dari kuesioner adalah data primer. Mendapatkan data sekunder  seperti 

profil perusahaaan, peneliti baiknya menggunakan dokumentasi  dengn cara 

mengunjungi restoran Mie Setan. 

5. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. Analisis akan 

diarahakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dan hipetesisi yang 
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di ajukan. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan IBM SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 

Data dari hasil analisis selanjutnya  di sajikan dalam bentuk dan juga 

diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan frekuensi,grafik 

garis, tabel, tabel distribusi, diagram lingkaran, dan pictogram. 

Setelah selesai melakukan analisis, akan dilakukan yang namanya pengujian 

hipotesis. Selanjutnya, akan dilakukannya pembahasaan hasil penelitian. 

Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan 

interprestasi terhadap data-data yang telah di berikan. Pembahasan ini 

mengenai hasil hipotesis yang disesuaikan dengan teori yang mendukung. 

6. Setelah melakukan analisa-analisa terhadap data yang didapatkan  dan 

pembahasan secara mendalam, selanjutnya peneliti harus membuat suatu 

kesimpulan dari hasil analisis. Kesimpulan yang dibuat adalah cerita singkat 

dari rumusan masalah. 

Peneliti ini diawali dengan adanya masalah kemudian nantinya dibuktikan 

dengan penggalian data. Oleh karen itu para peneliti mempunyai suatu 

kewajiban juga untuk memberikan saran. 

3.6 Teknik Validitas Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Data yang valid akan didapatkan dari intstrumen yang valid juga. Utuk 

menguji validitas yang valid, peneliti harus menggunakan korelasi bivariate 

pearson dengan bantuan program SPSS 21. Untuk mencarinya  koefisien 

korelasi item total dengan Bivariate Pearson menggunakan rumus: 
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Keterangan: 

Rxy = Koefisien Korelasi (bivariate pearson) 

x = Variabel Indenpenden 

y = Variabel Dependen 

n = Banyaknya subjek 

 

dari hasil analisa ini nantinya akan didapat nilai korelasi (r hitung). Jika r 

hitung lebih besar dari r tabel, makananti instrumen (pertanyaan) tersebut 

valid dan bisa diteruskan ke dalam penelitian. Jika r hitung lebih kecil dari 

r tabel, artinya pertanyaan tersebut tidaklah valid. Pertanyaan tersebut harus 

di perbaiki atau diganti. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut (Temalagi & Latan (2013) Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, 

ketepatan, dan konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu variabel. 

Penelitian menguji reliabilitas instrumen menggunakan koefisien korelasi 

keandalan Alpha (Cronbach’s Alpha) . 

                  

Keterangan : 

r11   : koefisien reliabilitas instrumen (Cronchbach Alpha) 

n      : banyaknya butir pertanyan atau banyaknya jumlah soal 

σ2       : total varians 

∑σ2   : total varians butir 
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Uji signifikan dilakukan para taraf yang signifikan yaitu 0,05, artinya 

instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis 

produk moment. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

  Menurut Dwi Priyatno analisis regresi linier berganda adalah secara 

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

dependen Y. Analisis ini untu mengetahui tentang hubungan antara variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan nantinya akan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel indenpenden 

mengalami kenaiikan atau juga penurunan (Priyatno, 2009). 

Menurut Dwi Priyatno persamaan regresi linier brganda sebagai berikut:  

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y’                    =  Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2       =   Variabel independen 

a                       =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

a. Analisis Korelasi Ganda (R) 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,…Xn) terhadap variabel dependen (Y) 

secara serentak. 

Menurut Sugiyono, dalam buku Dwi Priyatno menyatakan pedoman 

unutk memmberikan interprestasi koefisien korelasi sebagai berikut: 
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0,00 -    0,199    = sangat rendah 

0,20 -    0,399    = rendah 

0,40     -    0,599    = sedang 

0,60     -    0,799    = kuat 

0,80     -    1,000    = sangat kuat 

b. Analisis Determinasi 

 Analisis determinasi biasanya digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel indenpenden secara serentak terhadap pada 

variabel dependen. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Secara bersama-sama (Uji F) 

 Uji F akan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen(Y) (Priyatno, 2009). Uji f juga dapat digunakan untuk 

memprediksi sebuah variabel dependen atau tidak. 

 Fhitung dapat digunakan dengan rumue sebagai berikut: 

F hitung =   R2 / k  

(1- R2)      /    (n-k-1) 

Keterangan: 

R2 = koefisien determinasi  

n = jumlah data atau kasus 

k = jumalah variabel independen 
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Jika F hitung > F tabel, H0 ditolak, maka dapat disimpukan bahwa ada 

pengaruh secara signifikananatara variabel independen (lebih dari dua) secara 

bersamaan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2009) uji t digunakan untuk mengetahui apakah model

regresi variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen.

T hitung bisa dicarai dengan rumus sebagai berikut:

T hitung =    r √ n- k - 1

√ 1 -  r2

Keterangan 

r  = koefisien korelasi parsial 

k = jumlah variabel indenpenden 

n = jumlah data atau kasus 

dengan ketentuan ini, H0 ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel. 


