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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Waroeng De'U Jl. Pace- 

Sukomoro, RT.01/RW.01, Jatirejo, Kapas, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur 64481. 

B.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan 

antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan 

metode statistik melalui pengujian hipotesis. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survey seperti pendapat (Sugiyono, 2017) bahwa 

metode survei adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan 

kuesioner, wawancara, dan sebagainya.  

C.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitin untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua konsumen Waroeng De. U yang telah berkunjung minimal 2 kali, 
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dan telah berumur diatas 17 tahun. Karena populasi menyebar sangat luas 

maka tidak diketahui secara pasti jumlah populasi yang akan diteliti. 

2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang sedang dilokasi dan yang 

sedang mengkonsumsi makanan di Waroeng De. U. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Ferdinand (2014), 

yaitu: 

n = jumlah indikator x ( 5 sampai 10) 

Keterangan:  

n = jumlah indikator 

penilitian ini terdapat 18 indikator dan dipilih angka 7 sebagai 

pengalinya, sehingga sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 18 x 7 

= 126. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

126 responden. 

Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan 

sampel. Teknik sampling merupakan tahap lanjut setelah menentukan 

jumlah sampel yang akan dicari datanya yaitu cara yang digunakan untuk 

mengambil sampel sesuai jumlah yang telah ditentukan. Non-probability 

sampling digunakan karena tingkat persebaran populasi yang akan diteliti 

sangat luas. 
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Non-probability sampling memiliki beberapa jenis sampling, 

namun yang paling tepat digunakan adalah convenience sampling. Proses 

sampling dengan teknik convenience ini adalah meminta orang yang 

sedang berada di lokasi yang sama dengan peneliti, yaitu Waroeng De. 

U.  lalu bertanya apakah mereka bersedia menjawab beberapa pertanyaan 

dari kita melalui kuisioner, bila bersedia maka proses pengambilan 

sampel dapat dilakukan. Zikmund dan Babin (2013) Kesederhanaan 

dalam pengambilan sampel dengan cara convenience ini sebagai bukti 

bahwa teknik ini mengapa dikatakan murah dalam prosesnya 

pengambilan sampel.  

D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel adalah penjelasan konsep 

definisi variabel yang dibuat untuk memberikan informasi data tentang 

bagaimana cara mengukur variabel yang diharapkan dari penelitian. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yakni 

experiential marketing, variabel mediasi customer satisfaction dan variabel 

terikat revisit intention. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Dimensi Indikator Sumber 

Experiential 

marketing (X) 

Respon pemasaran 

terhadap pelanggan 

dengan menekankan 

dan mengaitkan 

semua saluran 

komunikasi dengan 

merek, dan ini harus 

dilakukan dengan 

cara yang kompatibel 

dengan kehidupan 

sehari-hari 

pelanggan. 

 

Sense  1. Desain interior seperti 

dinding dari anyaman 

bambu menjadi daya tarik 

bagi konsumen. 

2. View keindahan alam sekitar 

warung menyegarkan 

pikiran.  

3. Aneka menu makanan yang 

menggugah selera. 

4. Warung memiliki makanan 

secara visual menarik. 

 

 Feel  1. Perilaku staf restoran ramah. 

2. Restoran ini memiliki 

suasana lingkungan yang 

alami. 

 

 Think  1. Menu makanan terjamin 

halal. 

2. Kualitas  makanan dan 

minuman sesuai dengan 

harga yang ditawarkan. 

Araci dan 

Bulut (2017) 

 Act  Restoran terletak di kawasan 

yang strategis. 

 

 Relate  Makan direstoran 

mendorong berbagi 

pengalamannya dengan 

orang lain 

 

Customer 

satisfaction (M) 

Pernyataan 

emosional yang 

merupakan respon 

terhadap pembelian 

produk atau jasa 

Dimensi 

kepuasan 

pelanggan 

 

1. Layanan yang diberikan 

benar-benar memuaskan.  

2. Konsumen merasa sangat 

senang dengan 

pemandangan sekitar 

warung yang tampak alami. 

 

 Konfirmasi 

harapan 

(confirmation of 

expectations) 

Pelanggan merasa puas 

dengan memilih warung ini 

Tjiptono (2014) 

 Ketidakpuasan 

pelanggan 

Pelanggan tidak pernah 

komplain. 
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Definisi 

Operasional 

Variabel 

Dimensi Indikator Sumber 

(customer 

dissatisfaction) 

 

Revisit intention (Y) 

 

Keinginan untuk 

tinggal, menjelajah, 

datang kembali 

terhadap suatu 

perusahaan. 

willing to visit 

again 

Konsumen berkeinginan  

kembali lagi mengunjungi 

dan membeli lagi di restoran. 

 

 willing to invite Konsumen akan mengajak 

kerabat atau teman dan 

keluarga untuk mengunjungi  

dan melakukan pembelian di 

restoran. 

Wulanjani 

dan Deriawan 

(2017) 

 willing to positive 

tale 

Konsumen akan 

menceritakan pengalaman 

yang ia rasakan saat 

mengunjungi dan membeli di 

restoran. 

 

 willing to place 

the visiting 

destination in 

priority 

Konsumen akan melakukan 

mengunjungi lagi dan 

melakukan pembelian lagi  

di restoran. 

 

 

Sumber: Araci dan Bulut (2017), Tjiptono (2014), Wulanjani dan Deriawan (2017); 2019, diolah 

 

E.  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan penelitian ini bersumber dari data primer. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari objek penelitian yaitu Waroeng De'U berupa informasi aspek-

aspek experiential marketing mengenai sense, feel, think, act dan relate. Dan 

kuisioner yang berkaitan dengan experiential marketing, customer 

satisfaction dan revisit intention. 
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F.  Teknik Pengumpulan Data    

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

kuisioner dan wawancara yang berkaitan dengan indikator experiential 

marketing, customer satisfaction dan revisit intention. 

1. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden 

tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017). Kuisioner terdiri dari 

pertanyaan tertulis tentang Experiential Marketing dan Revisit 

Intention untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan pelanggan 

terhadap Customer Satisfaction yang merupakan penentu niat untuk 

mengunjungi ulang Waroeng De'U.  

Kuisioner dalam penelitian ini terdiri dari pernyataan terbuka, 

yaitu identitas diri responden dan pernyataan tertutup yaitu 

pernyataan-pernyataan yang telah disediakan dan jawaban yang 

diberikan dibatasi. Penyebaran kuisioner dilakukan di lokasi 

penelitian, yaitu Waroeng De'U di Kota Nganjuk. Data yang diperoleh 

berupa data tanggapan dari konsumen Waroeng De'U tentang 

experiential marketing, customer satisfaction dan revisit intention. 

2. Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikostruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan antara pewawancara dengan pihak objek 

penelitian yang bersangkutan yaitu manager pemasaran Waroeng 
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De'U. Adapun hasil wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai 

aspek-aspek experiential marketing berupa sense, feel, think, act dan 

relate yang diterapkan oleh Waroeng De'U. 

G.  Alat Pengukuran Data 

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

ordinal, menurut Sugiyono (2017) skala ordinal adalah skala pengukuran 

yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat 

konstruk yang diukur. Karena skala data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala ordinal, maka alat pengukuran data yang dapat digunakan 

adalah skala likert.  

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara 

memilih pernyataan yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu dari sangat 

tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4 dan sangat setuju 5 

(Sugiyono, 2017).  

H.  Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2018), uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang diukur kuesioner tersebut. Validitas menunujukkan sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 
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ukurnya. Uji validitas pada penelitian ini digunakan analisis Pearson 

Correlation, dimana apabila r hitung > r tabel, berarti pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Dan apabila r hitung < r tabel, berarti pertanyaan 

tersebut dinyatakan tidak valid. Menurut Ghozali (2018) rumus dasar dari 

uji validitas adalah: 

    
∑  

√  ∑    (∑  )( ∑    (∑  ))
    

Keterangan: 

    = Koefisien korelasi 

  = Jumlah responden 
∑  = Jumlah skor butir 

∑   = Jumlah skor butir kuadrat 
∑  = Skor total 

∑   = Jumlah skor total kuadrat 
∑   = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas sebenarnya adalah alat 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2018) pengujian reliabilitas data 

dapat dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) dengan rumus 

sebagai berikut: 

    (
 

   
)(   

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

    = Reliabilitas instrument 

  = Banyaknya butir pertanyaan 
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∑  
  = Jumlah varian butir 

  
  = Varian total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Apabila nilai alpha cronbach      = reliabel 

b. Apabila nilai alpha cronbach      = tidak reliabel 

 

I.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui mengenai informasi 

frekuensi dan pengartian jawaban responden pada pernyataan yang telah dipilih 

pada kuisioner menggunakan distribusi frekuensi pernyataan tertutup 

responden dengan kriteria interpretasi menggunakan skor 1 sampai 5, maka 

angka indeks yang digunakan dimulai dari 10 sampai 100 menggunakan Tiga 

Matriks (Three-Box Method). Adapun kriteria interpretasi angka indeks dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Interpretasi Angka Indeks 

   No Nilai Indeks Interpretasi 

 1. 10              sampai dengan       40 Rendah 

 2. 40,01         sampai dengan       70 Sedang 

 3. 70,01         sampai dengan     100 Tinggi 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Berdasarkan tabel 3.2, angka indeks tersebut digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden yang mana nilai indeks ini memberikan 

gambaran deskripsi mengenai karakteristik responden dalam suatu penelitian. 

Nilai Indeks Variabel diperoleh dari hasil perhitungan jumlah nilai indeks 

perindikator dengan formula sebagai berikut. 

 

 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Nilai Indeks Variabel (NIV) = (Indeks Indikator 1) + (Indeks Indikator 2)..  

                                                   ...... +  (Indeks Indikator ke n) / n. 
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Nilai indeks dari indikator berasal dari perkalian antara skor penilaian 

responden dengan nilai persentase jumlah responden yang memilih setiap item 

pernyataan.  Penelitian ini menggunakan rentang skor  

1.  

2.  

Sumber: Ferdinand, 2014 

1 sampai  5, dimana skor 1 menggambarkan “Sangat Tidak Setuju”, dan 

skor 5 mencerminkan “Sangat Setuju” dengan persamaan sebagai berikut. 

Keterangan: 

%  frekuensi I1.1   = Presentase responden yang memilih skor 1 pada indikator  

%  frekuensi I1.4   = Presentase responden yang memilih skor 5 pada indikator   

 

J.  Uji Asumsi Klasik   

Dalam melakukan analisis regresi harus menggunakan uji asumsi klasik 

untuk memperoleh suatu hasil analisis data yang sesuai dengan syarat 

pengujian. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018), pengujian normalitas ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel 

bebas memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Simirnov (K-S), 

dengan ketentuan yaitu suatu data dikatakan normal jika besarnya nilai 

signifikan variabel > α=0,05 dan sebaliknya apabila nilai signifikan 

variabel < α=0,05 maka tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Nilai Indeks Indikator (NII) I1   =  

                          (%frekuensi I1.1 x skor1).......+ (%frekuensi I1.4 x skor 5) 
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b. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji run test dengan ketentuan, 

jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala 

autokorelasi, sebaliknya jika nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar < 

dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

atau pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui apakah model 

regresi yang akan digunakan layak dipakai dalam memperkirakan variabel 

independen dipengaruhi variabel dependen, maka akan dilakukan 

menggunakan uji glejser dengan ketentuan, jika nilai signifikansi < 0,05 

maka terjadi heteroskedatisitas, atau jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedatisitas. 

d. Uji Linearitas 

Menurut Ghozali (2018), uji linearitas digunakan untuk melihat 

apakah spesifikasi model yang dugunakan sudah benar atau tidak. Uji 

linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 
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Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan  

signifikansi 0,05 dengan ketentuan, jika nilai Sig. deviation from linearity 

> 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai Sig. deviation from linearity < 0,05, 

maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 

variabel terikat.   

K.  Teknik Analisis Data Path Analysis 

Menurut Ghozali (2018), untuk menguji pengaruh variabel intervening 

digunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan 

perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah 

penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar 

variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah 

dalam menganalisis data menggunakan analisis jalur yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro, 2017): 

1. Merumuskan persamaan struktural 

a) Persamaan sub-stuktural 1 

M = β1X + e 

b) Persamaan sub-struktural 2 

Y = β1X + β2M + e 

Keterangan: 

X  = Experiential marketing 

M  = Customer satisfaction 

Y  = Revisit intention 

a   = Konstanta 

β1,β2       = Koefisien regresi variabel 

e   =  Standart error  
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2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien korelasi 

a. Gambar diagram jalur dengan lengkap 

1) Pengaruh langsung (direct effect) 

a) Pengaruh experiential marketing (X) terhadap revisit 

intention (Y) 

           

b) Pengaruh experiential marketing (X) terhadap customer 

satisfaction (M) 

M = ρy1xX + ϵ1 

c) Pengaruh customer satisfaction (M) terhadap revisit intention 

(Y) 

Y = ρy2y1X + ϵ2 

2) Pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

Pengaruh experiential marketing (X) terhadap revisit intention 

(Y) dengan customer satisfaction (M) sebagai variabel mediasi. 

Y = (ρy1xX) x (ρy2y1M) + ϵ1 

Pengaruh langsung (direct effect) dan Pengaruh tidak 

langsung (indirect effect) digunakan untuk mengetahui kuatnya 

pengaruh antar satu variabel dengan variabel lainnya.  

3) Pengaruh total (total effect) 

Total pengaruh experiential marketing (X) terhadap revisit 

intention (Y) dengan customer satisfaction (M) sebagai variabel 

mediasi. 
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Y = ρy2xX + (ρy1xX) x (ρy2y1M) + ϵ1 

Keterangan: 

Y = revisit intention 

Z = customer satisfaction 

X = experiential marketing 

                = koefisien garis regresi 

  (error1)                 = anak panah    yang menunjukkan jumlah 

varian customer satisfaction yang tidak 

dapat dijelaskan oleh experiential 

marketing     √(     ) 
  (error2) = anak panah    yang menunjukkan jumlah 

varian revisit intention yang tidak 

dijelaskan oleh experiential marketing 

    √(     ) 
 

b. Menghitung koefisen regresi untuk rumus yang telah ditentukan, 

dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut:  

                 

3.  Menghitung koefisien jalur secara simultan atau keseluruhan. 

Kaidah pengujian signifikansi dilakukan dengan program SPSS 

yakni, jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sedangkan jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4.  Menghitung koefisien jalur secara individual. 

H0: py2x1, py2x, py2y1 < 0 (tidak signifikan) 

H1: py1x, py2x, py2y1 > 0 (signifikan) 

5.  Memaknai dan menyimpulkan. 
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L.  Uji Hipotesis 

a. Uji-t  

Dalam penelitian ini menggunakan data ordinal dan untuk menguji 

hipotesis, penguji mengunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). 

Ghozali (2018) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan signifikansi level 5% (α = 0,05). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

2. H1 : variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

Dependen 

Penerimaan atau penolakan hipotesis menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai t hitung > t tabel dan sig hitung < sig tabel (α = 0.05) maka 

H0 ditolak H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen  

2. Jika nilai t hitung < t tabel dan sig hitung > sig tabel (α = 0.05), maka 

H0 diterima dan H1 ditolak berarti terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen  
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b.  Uji Mediasi  

Analisis regresi variabel mediasi dengan metode product of 

coefficient  yang dikembangkan oleh sobel. Oleh karena itu, uji ini sering 

disebut dengan uji sobel. Uji ini dilakukan dengan menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel X ke Y melalui M. Untuk menguji 

signifikasi pengaruh tidak langsung variabel mediator terhadap variabel 

dependen menjadi (ab) dengan standart error  yang akan  menghasilkan 

nilai t statistik. Untuk menghitung standart error ab digunakan rumus 

sebagai berikut Ghozali (2018). 

     √                     

 Sedangkan nilai t koefisien ab adalah sebagai berikut: 

   
  

   
 

Apabila pengujian z di atas 1,96 (standar nilai z mutlak) maka 

terjadi pengaruh mediasi. Uji mediasi digunakan untuk mengetahui 

apakah customer satisfaction sebagai variabel intervening berperan 

dalam memediasi variabel experiential marketing terhadap revisit 

intention.  

Keterlibatan variabel mediasi dalam suatu penelitian memiliki dua 

model, antara lain: 

1. Full Mediation, yaitu variabel independen tidak mampu 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

independen secara langsung tanpa melalui variabel mediasi. 
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2. Part Mediation, yaitu variabel independen mampu memberikan 

pengaruh secara langsung terhadap variabel dependen tanpa 

melibatkan variabel mediasi. 

Adapun cara untuk mengetahui besarnya nilai variabel mediasi 

tersebut dapat menggunakan rumus dibawah ini. 

VAF = 
     

       
 

Sumber: Solihin dan Ratmono (2013) 

Hasil dari perhitungan pada rumus VAF kemudian disesuaikan 

dengan kriteria keterlibatan variabel mediasi penelitian pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kriteria Variance Accounted For (VAF) 

Kriteria Keterangan 

VAF < 20% Tidak Ada Pengaruh Mediasi 

20% ≤ VAF ≤ 80% Mediasi Parsial 

VAF > 80% Mediasi Penuh 

Sumber: Solihin dan Ratmono (2013) 

 


