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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 8 gerai yang terdapat dibeberapa titik daerah 

kota Malang yakni: Jl. Terusan Surabaya, Swalayan Persada MT. Haryono 

Dinoyo, Jl. Bunga Coklat, Jl. Danau Bratan Sawojajar, Teras Indomaret Griya 

Shanta, Teras Indomaret Piranha Bawah, Teras Indomaret Raya Semeru Malang 

Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode 

survei yang termasuk dalam metode kuantitatif, dimana metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang sistematis terhadap bagian dan 

fenomena-fenomena serta hubungan-hubungannya. Metode ini digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan guna untuk mengetahui 

informasi tentang pengaruh iklan dan kualitas produk terhadap kepuasan 

pelanggan kebab nasi goreng sultan malang.  

Menurut Sugiyono (2014) metode survei digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), dimana peneliti akan turun 

langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan seperti menyebar kuisioner, 

melakukan test atau wawancara terstruktur dan sebagainya. 
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C. Devinisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber 

dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional variabel dapat 

didasarkan pada satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan penggunaan 

definisi tersebut. Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan 

menjadi indikator empiris sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Devinisi  

Konsep 

Devinisi 

Operasional 

Indikator devinisi  Indikator 

Kepuasan 

pelanggan 

Kepuasan 

(satisfaction) 

adalah perasaan 

senang atau 

kecewa yang 

timbul karena 

membandingkan 

kinerja yang di 

persepsikan 

produk atau 

hasil terhadap 

ekspektasi 

mereka 

 

Fandi Tjiptono 

(2004: 101) 

 

Perasaan senang 

atau kecewa 

yang timbul 

karena 

membandingkan 

produk Kebab 

Nasi Goreng 

Sultan dengan 

ekspektasi 

pelanggan 

1. Keseuaian harapan  

2. Minat berkunjung 

kembali 

3. Ketersediaan 

merekomendasikan 

Tjiptono 

(2004:101) 

4. Membicarakan 

hal-hal yang baik 

tentang perusahaan 

dengan produk-

produknya 

Ramadhan (2016), 

dan Fandani 

(2013) 

 

a. Kebab Nasi Goreng 

Sultan sesuai 

dengan harapan 

pelanggan 

Pelanggan 

b. Kebab Nasi Goreng 

Sultan ingin 

membeli kembali 

produk tersebut  

c. Pelanggan Kebab 

Nasi Goreng Sultan 

bersedia 

merekomendasikan 

produk tersebut 

kepada orang lain 

Indikator Tjiptono 

(2004-101)  

d. Pelanggan Kebab 

Nasi Goreng Sultan 

membicarakan hal-

hal yang baik 

tentang produk 

tersebut kepada 

orang lain 

Indikator Ramadhan 

(2016), dan Fandani 

(2013) 
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Kualitas 

produk 

Kualitas adalah 

sejumlah 

keistimewaan 

produk yang 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan 

sehingga 

memberikan 

kepuasan atas 

penggunaan 

produk 

(Laksana 

2008:89) 

Sejumlah 

keistimewaan 

produk kebab 

nasi goreng 

sultan yang 

dapat memenuhi 

keinginan 

pelanggan 

1.Rasanya yang enak 

 

2.Fitur produk 

 

 

 

 

 

 

3.Daya tahan kemasan 

 

 

 

 

4.Keawetan 

 

(Kotler 2009:291) 

a. Rasa kebab Nasi 

Goreng Sultan 

berbeda dengan 

kebab yang lain 

 

b. Karakteristik kebab 

berupa nasi goreng 

yang dibungkus 

dengan tortilla 

 

c. Kemasan Kebab 

Nasi goreng Sultan 

menggunakan 

aluminium foil, 

sehingga kebab 

tetap hangat saat 

dinikmati di rumah 

 

d. Kebab Nasi Goreng 

Sultan bertahan 1 

hari (karena 

menggunakan bahan 

yang fresh) 

Indikator (Kotler 

2009:291) 

Iklan 

(Variabel 

X1)  

Pesan yang 

menawarkan 

suatu produk 

yang ditunjukan 

kepada 

masyarakat lewat 

suatu media.  

 

(Kotler dan 

Amstrong 

2002:153). 

Pesan iklan yang 

ditawarkan 

kebab Nasi 

Goreng Sultan 

kepada 

masyarakat 

menggunakan 

media banner  

1.Dapat menimbulkan 

perhatian 

 

 

 

 

2.Menarik 

 

 

 

 

3.Dapat menimbulkan 

keinginan 

 

 

 

4.Menghasilkan suatu 

tindakan 

 

(Wibisono 2006)  

a.Pesan iklan“ 

PERTAMA DAN 

SATU-SATUNYA DI 

MALANG” dapat 

menimbulkan perhatian 

 

b.Pesan iklan Kebab 

Nasi Goreng Sultan 

mudah menarik 

perhatian pelanggan 

 

c. Pesan iklan Kebab 

Nasi Goreng Sultan 

dapat menimbulkan 

keinginan untuk 

membeli produk tersebut 

 

d. Pesan iklan Kebab 

Nasi Goreng Sultan 

dapat menghasilkan 

suatu tindakan untuk 

membeli ulang produk 

tersebut 

Indikator (Wibisono 

2006) 

 

D. Populasi dan teknik sampel 

1. Populasi 
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.    Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil 

pengukuran yang menjadi obyek penelitian atau populasi merupakan obyek 

atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang membeli produk lebih 

dari 2 kali pembelian di 8 outlet kebab nasi goreng sultan yang berada di Kota 

Malang dan berusia 17-25 tahun dari kalangan pemuda. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode non probability sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang 

digunakan adalah purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam pengertian bahwa orang yang 

dijadikan sampel adalah pelanggan yang sudah melakukan pembelian Kebab 

Nasi Goreng Sultan sebanyak dua kali atau lebih . 

Dalam melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

ini tidak diketahui berapa jumlah pasti populasinya, maka diambil beberapa 

sampel untuk mewakili populasi tersebut. Maka teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hair dkk dalam Prawira 

(2010:46) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari 

jumlah item pertanyaan yang ada di kuisioner. Indikator dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan dalam 
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penelitian ini berjumlah 12 pertanyaan, sehingga minimal ukuran sampel 

penelitian ini adalah 

  12 x 5 = 60  

Jadi jumlah sampel awal yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 

responden. Namun besarnya sampel yang ditetapkan adalah 100 orang 

responden dengan alasan untuk mengurangi kesalahan pada saat dilakukan 

pengujian analisis data. 

Dengan menggunakan dasar perhitungan tersebut, maka peneliti akan 

mengabil sampel berjumlah  responden. Dengan demikian peneliti memilih 

kriteria sebagai berikut: 

a. Responden yang pernah mengkonsumsi Kebab Nasi Goreng Sultan 

sebanyak > 2 kali) dari kalangan pemuda 

b. Berusia 17 - 25 tahun, karena pada usia terebut responden diasumsikan 

sudah dewasa dan mengerti dalam menanggapi pernyataan-pernyataan 

kuisioner 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam 

jenis data primer. Menurut Supomo (2013), data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini, 

data primer dikumpulkan melalui survei hasil kuisioner yang disebar kepada 

pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang dengan kriteria tertentu. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode angket 

atau kuisioner yang diberikan kepada responden (pelanggan Kebab Nasi Goreng 
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Sultan Malang). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2013) 

G. Teknik Penskalaan Data 

Teknik penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Responden 

diminta untuk mengisi daftar pertanyaan dengan jumlah kategori sebanyak lima, 

dan semua jawaban responden dihitung dengan menggunakan skor seperti yang 

terdapat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

 Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 Sumber: Sugiyono (2014) 

Responden dalam mengisi kuisioner diharuskan memilih salah satu dari 

kelima pilihan alternative jawaban yang tersedia. Bobot atau skor akan 

dijumlahkan untuk mencari nilai total. Dimana nilai total ysng besar menunjukkan 

pengaruh yang positif terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan. 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Supaya data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi, instrument penelitian yang digunakan harus valid dan reliable. Uji validitas 

dan reliabilitas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1)  Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014) validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh 

peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian. 

 Menurut Ghozali (2011) suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner tersebut. Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan 

variabel. Adapun cara pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah 

sebagai berikut: 

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 berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan tidak valid 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2011). 

Disini pengukuran hanya sekali, dan kemudian hasilnya akan dibandingkan 

dengan pertanyaan lain. Reliabilitas diukur dengan menggunakan koefesien alpha 

cronbach (α). Suatu instrumen dapat dikatakan handal apabila memiliki koefesien 

keandalan (α) ≥ 0,60 (reliabel) (Nunnally, 1997 dalam Ghozali, 2011) 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur serta 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala digunakan untuk 

mengetahui iklan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan pada Kebab Nasi 

Goreng Sultan Malang 
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       Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut: 

RS = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan: 

RS  = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang sklala sebagai 

berikut: 

RS = 
100 (5−1)

5
=  80 

 

Tabel 3.3 

Rentang skala variabel Penelitian 

 

No Rentang skala 

Iklan/Kualitas 

Produk 

Kepuasan Pelanggan 

1 100 – 179 Sangat tidak baik Sangat tidak puas 

2 180 – 259 Tidak baik Tidak puas 

3 260 – 339 Cukup baik Cukup puas 

4          340 – 419 Baik Puas 

5 420 – 500 Sangat baik Sangat Puas 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa: 

a. Untuk nilai rentang skala 100-179 menunjukkan nilai variabel Iklan/Kualitas 

Produk sangat tidak baik, dan kepuasan pelanggan sangat rendah 

b. Untuk nilai rentang skala 180-259 menunjukkan nilai variabel Iklan/Kualitas 

Produk tidak baik, kepuasan pelanggan rendah 
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c. Untuk nilai rentang skala 260-339 menunjukkan nilai variabel Iklan/Kualitas 

Produk cukup baik dan kepuasan pelanggan cukup puas 

d. Untuk nilai rentang skala 340-419 menunjukkan nilai variabel pelatihan 

Iklan/Kualitas Produk baik, dan kepuasan pelanggan puas 

e. Untuk nilai rentang skala 420-500 menunjukkan nilai variabel Iklan/Kualitas 

Produk sangat baik dan kepuasan pelanggan sangat puas 

J. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda, maka syarat yang harus dipenuhi yakni dengan 

melakukan uji asumsi klasik. Dalam prakteknya, beberapa masalah sering 

muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu model 

dengan jumlah data. Model regresi linear berganda dapat dicapai bila memenuhi 

asumsi klasik (uji prasarat analisis) yang terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi 

secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji kolmogorov-smirnov (KS) dengan kriteria pengujian α = 0,05 

dimana:  

a) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

b) Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal  

2. Uji Multikolonearitas 

Pengujuan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar 

variabel independen atau bebas. Multikolinearitas merupakan suatu gejala 
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korelasi antar variabel independen yang ditunjukan dengan korelasi signifikan 

antar variabel bebas. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance 

value atau nilai Variance Infation Factor (VIF). Batas VIF adalah 10, sehingga 

apabila: 

a) Variance Infation Factor (VIF) >10 maka terjadi multikolinearitas.  

b) Variance Infation Factor (VIF) < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.  Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Pada pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05 

dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antar variabel terikat dengan residual di dapat 

tingkat signifikansi > 0.05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Siregar (2012) Uji F digunakan untuk menguji kepastian 

pengaruh dari seluruh variabel independen (variabel iklan dan kualitas 

produk) secara bersama sama terhadap variabel dependen (kepuasan 

pelanggan) Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut: 

a.  Jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak. Artinya variabel bebas iklan dan 

kualitas produk berpengaruh terhadap variabel terikat kepuasan 

pelanggan. 
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b. Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima. Artinya variabel bebas iklan dan

kualitas produk tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2) Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sanusi (2013) Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh dari masing-masing variabel independen (iklan dan kualitas produk) 

terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan).  

1. Jika thitung ≤ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Diartikan iklan dan kualitas

produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

2. Jika thitung ≥ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Diartikan bahwa iklan dan

kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

3) Pengujian Kontribusi Terbesar (Uji Dominasi)

Dalam penelitian ini, cara untuk menentukan variabel bebas yang 

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

standarized coefficients beta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan 

5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan koefisien βeta iklan (X1) ≤ nilai koefisien 

kualitas produk (X2) maka dikatakan bahwa variabel kualitas produk berkontribusi 

terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat. 


