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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan desain penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif karena sumber data yang ada berupa angka yang akan diolah 

menggunakan metode statistika. 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penegrtian sempit, desain 

penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja (Nazir, 

2014:70). Desain dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian expost 

facto, karena hanya mengungkapkan data yang sudah ada tanpa memberikan 

perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Penelitian expost facto 

adalah penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana peneliti tidak 

mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas karena 

manifestasi fenomena telah terjadi atau karena fenomena sukar 

dimanipulasikan (Nazir, 2014: 60). 

2. Populasi dan sampel 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran-ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau 

kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 

2009: 7). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 

berkunjung di Camilo Cafe malang. 
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Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian. Metode pengambilan sampel menggunakan metode probability 

sampling, Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. (Sugiyono 2014:118) 

Jenis pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling  (Sugiyono 2014:118) dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Cara demikian dilakukan 

bila populasi dianggap homogen. 

 

3. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian adalah Camilo Cafe berlokasi di Jalan Joyo agung 

Merjosari Malang.  

 

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah strategi bauran pemasaran (marketing 

mix) 7P. Strategi bauran pemasaran (marketing mix) 7P digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasaran yang meliputi product, price, place, 

promotion, people, process, physical evidence.  
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Tabel 3.1 Definisi Operational Variabel 

No Variabel 

(X) 

Definisi Indikator 

1 Produk 

(X1) 

Produk merupakan 

keseluruhan konsep objek 

atau proses yang 

memberikan sejumlah 

nilai manfaat pada 

konsumen 

a. Rasa makanan dan minuman yang 

disajikan enak 

b. Penampilan makanan dan 

minuman yang disajikan menarik 

c. Makanan dan minuman yang 

disajikan menggugah selera 

2 Harga  

(X2) 

Harga merupakan jumlah 

nilai yang dipertukarkan 

konsumen untuk manfaat 

memiliki atau 

menggunakan produk 

atau jasa 

a. Harga makanan dan minuman di 

Camilo Cafe terjangkau 

b. Harga yang dibayarkan sesuai 

dengan produk yang ditawarkan 

c. Harga yang dibayarkan sesuai 

dengan harga pasar 

3 Lokasi  

(X3)  

Lokasi adalah suatu area 

atau tempat tertentu 

dimana gerai itu berada 

a. Kemudahan untuk mencari 

lokasi 

b. Terletak di daerah yang dekat 

dengan keramaian 

c. Terletak di daerah yang dilewati 

banyak kendaraan 

4 Promosi 

(X4)  

Promosi adalah arus 

informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran 

a. Kualitas promosi adalah tolak 

ukur seberapa baik promosi 

penjualan dilakukan 

b. Potongan harga yang di berikan 

oleh penjual kepada konsumen 

c. Informasi tentang ketersediaan 

lokasi yang jelas 

5 Orang  

(X5) 

Dimensi people memiliki 

peran besar dalam 

penyampaian jasa yang 

merupakan aksi, kinerja 

dan pengalaman serta 

pembawaan atau 

penampilan dan keahlian 

personil jasa 

mempengaruhi jasa yang 

dditerima oleh konsumen 

a. Kompetensi yaitu orang yang 

bertugas dapat melakukan 

tugasnya dengan sangat handal 

serta penuh keahlian dalam 

bidangnya 

b. Kesopanan yaitu orang yang 

memberikan jasa selalu bersikap 

ramah, baik, sopan kepada 

konsumen 

c. Komunikatif yaitu orang yang 

menyajikan jasa akan selalu 

memberikan informasi kepada 

konsumen 
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6 Proses 

(X6) 

Proses adalah suatu upaya 

perusahaan dalam 

menjalankan dan 

melaksanakan 

aktivitasnya untuk 

memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

a. Jadwal pelayanan 

b. Mekanisme pelayanan 

Prosedur pelayanan 

7 Bukti 

fisik (X7) 

Sarana fisik adalah unsur-

unsur yang termasuk 

didalam sarana fisik dan 

barang-barang lainnya 

yang disatukan dengan 

servis 

a. Menyediakan atsmosfir yang 

nyaman 

b. Menyediakan tempat yang 

memadai 

c. Mempunyai tempat yang tertata 

dengan baik 

 

Sumber: data diolah 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Kuesioner (angket)  

Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dibuat 

dan ditentukan urutan serta formatnya olaeh peneliti kepada responden, 

yaitu seluruh konsumen Camilo Cafe Malang.  

6. Uji Instrumen 

Agar data yang diperoleh dianggap valid dan reliabel, maka perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan dalam 

kuesioner dan daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. 

a) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Cara mengukur valid tidaknya menghitung korelasi antara skor 

masing-masing pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2011: 47). Apabila 
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titik signifikannya kurang dari 0,05 berarti valid, dan jika lebih dari 0,05 

maka tidak valid. 

Pertanyaan atau pernyataan untuk tidak valid harus dikeluarkan 

dari kuisioner kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Cara 

menguji validitas kuisioner dilakukan dengan menghitung nilai korelasi 

antara data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total 

menggunakan rumus teknik korelasi produk moment yaitu sebagai berikut 

(Ghozali, 2011: 47):  

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] [𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

Dimana:  

r = koefisien korelasi  

x = skor pertanyaan  

y = skor total  

n = jumlah responden 

 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel suatu kuisioner, dinyatakan 

reliable/handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan one short/ pengukuran sekali saja dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran 

korelasi antar jawaban pertanyaan. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang merupakan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik alpha cronbach 
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suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki alpha cronbach 

> 0,60 (Ghozali, 2011: 48).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien alpha adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2011: 48): 

𝛼 =
𝐾𝑟

1 + (𝐿 − 1)𝑟
 

Dimana:  

α = koefisien reliabilitas 

r = mean korelasi item 

k = jumlah variable 

l = bilangan konstan 

 

7. Alat Analisis Data 

teknik analisis data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mengolah data agar dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Penelitian ini 

menggunakan metode analisa deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2013: 199). Hasil penelitian ini menggunakan analisis rentang skala. 

a) Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan metode analisis multivariat yang 

didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu 

teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang 

relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor. 
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Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data atau meringkas, 

dari variabel lama yang banyak diubah menjadi sedikit variabel baru yang 

disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung 

dalam variabel asli (Supranto, 2004). Masing-masing faktor dapat 

diekspresikan dengan persamaan sebagai berikut: 

F1 = Wi1X1 + Wi2X2 + .... + WikXk 

Dimana, 

F1 adalah faktor 

Wi adalah bobot variabel terhadap faktor 

X adalah variabel 

k adalah jumlah variabel 

 

Dimungkinkan untuk memilih bobot atau koefisien skor faktor 

sehingga faktor pertama menjelaskan porsi terbesar varians secara 

keseluruhan. Kemudian himpunan kedua dari bobot yang dipilih, sehingga 

bahwa faktor kedua bertanggung jawab atau sebagian besar varians residual, 

yang tidak berkorelasi dengan faktor pertama.  

Prinsip yang sama ini dapat diaplikasikan untuk memilih bobot 

tambahan bagi faktor-faktor tambahan. Maka faktor-faktor tersebut dapat 

diestimasikan kedalam bentuk faktor skor/varians, tidak seperti nilai 

variabel-variabel asal, tidak berkorelasi. Lebih jauh, faktor pertama 

bertanggung jawab atas varians tertinggi dalam data, faktor kedua adalah 

yang kedua tertinggi dan seterusnya. 

Menurut Santoso (2010), proses dasar analisis faktor meliputi hal-

hal sebagai berikut : 

1. Menentukan indikator apa saja yang akan dianalisis.  
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Dalam penelitian ini sudah ditentukan bahwa indikator yang 

akan dianalisis berjumlah 27 indikator. 

2. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan. 

Pengujian variabel dalam enelitian ini dengan menggunakan 

metode Bartlett’s  test of sphericity serta pengukuran MSA (Measure of 

Sampling Adequacy). Pada tahap awal analisis faktor ini, dilakukan 

penyaringan terhadap sejumlah variabel, hingga didapat variabel- 

variabel yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Untuk melihat ada 

tidaknya korelasi, dapat dilihat pada uji Kaiser Meyer Oikin (KMO) 

measure of sampling adequancy, yang merupakan suatu indeks yang 

dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi 

antara 0,5 hingga 1,0 berarti analisis faktor tepat, kalau kurang dari 0,5 

analisis faktor dikatakan tidak tepat. 

3. Proses Faktoring dan Rotasi 

Pada tahap ini dilakukan ekstraksi terhadap sekumpulan 

variabel yang ada, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Metode 

yang digunakan adalah PCA  (Principal Component Analysis) dan 

metode yang digunakan untuk rotasi dapat menggunakan promax, 

equamax, quartimax. Dari proses ini menunjukkan jumlah varians (bisa 

dalam persentase) dari suatu variabel yang mula-mula bisa dijelaskan 

oleh faktor yang ada. 

Pada tabel total Variance Explained, akan ditampilkan nilai 

eigenvalues (akar ciri) masing-masing faktor. Nilai eigenvalue untuk 
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suatu faktor menunjukkan jumlah varian, sebagai sumbangan atau 

kontribusi dari faktor yang bersangkutan terhadap total variance, 

karena masing-masing variabel sudah dibakukan, berarti rata-ratanya 

nol dan variannya satu.  

Berdasarkan besarnya eigenvalue ini, maka bisa ditentukan 

banyaknya jumlah faktor yang bisa diterima secara empirik. Semakin 

besar eigenvalue setiap faktor maka faktor yang terbentuk akan semakin 

reliabel (representatif) untuk mewakili sekelompok variabel. Faktor 

yang dipertimbangkan akan bermakna apabila eigenvalue dari faktor 

tersebut lebih besar dari satu. 

Setelah diketahui faktor yang dapat diterima, tabel component 

matrix menunjukkan distribusi masing-masing variabel terhadap faktor, 

sedangkan angka-angka pada tabel menunjukkan faktor loadings, yang 

menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang 

terbentuk. Variabel dengan loading besar berarti merupakan komponen 

penyusun terbesar dari faktor yang bersangkutan. 

4. Penentuan Faktor 

Untuk menentukan faktor yang dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam memilih kafe Ayu Tantri dilakukan dengan cara 

ekstraksi faktor dimana dalam ekstraksi faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu PCA (Principle Component Analysis) dan untuk 

rotasi dapat menggunakan promax, equamax, quartimax. Dari hasil 

rotasi penentuan faktor-faktor yang terpilih menggunakan tolak ukur 
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jika nilai eigen value > 1, maka faktor tersebut merupakan faktor yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih Camilo Cafe. 

5. Penentuan Faktor Yang Paling Dipertimbangkan 

Untuk menentukan faktor mana yang paling dipertimbangkan 

oleh konsumen dalam memilih kafe AyuTantri, untuk menentukan hal 

tersebut kriteria keputusan berdasarkan nilai eigen value terbesar. Jika 

eigen value F1>F2,F3,F4,....dst, maka F1 merupakan faktor yang 

paling dipertimbangkan dalam memilih Camilo Cafe. 

 

 


