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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat makan Ayam Goreng 

“Nelongso” cabang Malang yang beralamat di Jalan Raya Sengkaling No. 

2A Mulyoagung Dau Kabupaten Malang.  

 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian kuantitatif, sedangkan metode 

penelitian yang dipilih penulis adalah metode penelitian survei yang oleh 

Singarimbun dan Effendy (2006:1) diartikan sebagai penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpul data yang pokok dengan alasan keperluan penulis dalam 

melakukan penjajakan (eksplorasi), pengujian hipotesis dan melakukan 

evaluasi berkenaan dengan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. 

 

C. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan Ayam Goreng 

“Nelongso” di Kota Malang. 
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Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jika jumlah pengunjung 

Ayam Goreng Nelongso cabang Malang selama bulan Januari 2019 sampai 

bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Pengujunjung Ayam Goreng Nelongso Malang Malang Malang 

Januari – Maret 2019 

No Bulan Jumlah Pengunjung 

1. Januari 12.801 orang 

2. Februari 13.295 orang 

3. Maret 13.867 orang 

Jumlah 39.963 orang 

Rata-rata 13.321 orang 

Sumber: Ayam Goreng Nelongso Malang Malang Malang 

 

Sampel menurut Sugiyono (2014:81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Sekaran (2006:123) bahwa sampel (sample) adalah 

sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih 

dari populasi. Dengan demikian dapat dikemukakan jika sampel adalah 

bagian dari populasi yang terpilih. 

Pengambilan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 

Slovin (Umar, 2007) sebagai berikut: 

N =  

Keterangan : 

n  =  Ukuran sampel  

N  =  Ukuran Populasi 

e  =  Tingkat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  

sampel yang masih dapat ditolelir. 
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Berdasarkan rumus Slovin tersebut maka jumlah sampel yang di ambil 

adalah sebesar: 

N =  ≈ 99 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin tersebut maka jumlah 

sampel ditentukan sebanyak 99 responden.Pengambilan sampel memerlukan 

metode khusus agar sampel dapat mewakili populasi dan menggambarkan 

tujuan spesifik dari penelitian, yang biasa disebut dengan teknik sampling. 

Teknik pengambilan sampeldalam penelitian ini menggunakanteknik 

accidentally sampling. MenurutSugiyono (2014:85) bahwa sampling 

aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitukualitas 

layanan/service quality (X). Kualitas layanan (service quality) merupakan 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para nasabah atas 

layanan yang mereka terima atau peroleh.  Kualitas layanan dalam 

penelitian ini ditinjau dari 5 dimensi menurut Parasuraman Tjiptono 

(2014:282)yang meliputi kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan bukti fisik 

(tangibles). 
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a. Kehandalan (reliability) 

Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan untuk melaksanan jasa yang 

telah dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat). 

b. Daya tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap (responsiveness) yaitu kemauan untuk membantu 

pelanggan dan penyedia jasa/pelayanan yang cepat dan tepat. 

c. Jaminan (assurance)  

Jaminan (assurance) mencakup pengetahuan dan keramahtaman para 

karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

d. Perhatian (empathy) 

Perhatian (empathy) meliputi pemberian perhatian secara individual 

kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik 

dan memahami pelanggan. 

e. Bukti fisik (tangibles) 

Bukti fisik (tangibles) meliputi penampilan fisik dan fasilitas, peralatan, 

karyawan dan alat-alat komunikasi. 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kehandalan 

(reliability)(X1) 

Sumber: Yongdong 

Shi, Catherine 

Prentice, Wei He 

(2014) 

- Ketepatan waktu penyampaian jasa  

- Ayam Goreng Nelongso Malang 

memberikan pelayanan dengan baik sejak 

awal konsumen datang 

-  Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

yang dijanjikan 

Likert 5 

point, sangat 

setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

Daya tanggap 

(respon-siveness) 

(X2) 

Sumber: Yongdong 

Shi, Catherine 

Prentice, Wei He 

(2014) 

- Karyawan Ayam Goreng Nelongso Malang 

menginformasikan dengan jelas mengenai 

pelayanan yang akan diberikan 

- Karyawan Ayam Goreng Nelongso Malang 

memberikan layanan dengan cepat 

- Karyawan Ayam Goreng Nelongso Malang 

selalu bersedia membantu pelanggan 

- Karyawan Ayam Goreng Nelongso Malang 

selalu memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan pelanggan 

Likert 5 

point, sangat 

setuju – 

sangat tidak 

setuju 

Jaminan 

(assurance)(X3) 

Sumber: Ariyani dan 

Rosinta (2010) 

- Reputasi perusahaan yang terjamin 
- Kompetensi karyawan dalam memberikan 

pelayanan 
- Keramahan karyawan dalam memberikan 

pelayanan 
 

Likert 5 

point, sangat 

setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

Perhatian (empathy) 

(X4) Sumber: 

Ariyani dan Rosinta 

(2010) 

- Perhatian secara personal oleh Ayam 

Goreng Nelongso Malang 

- Memperhatikan kebutuhan pelanggan 

dengan sungguh-sungguh 

Likert 5 

point, sangat 

setuju – 

sangat tidak 

setuju 

Bukti fisik 

(tangibles) (X5) 

Sumber: Ariyani dan 

Rosinta (2010) 

- Kebersihan fasilitas fisik yang ada di 

restoran 

- Kerapian penampilan karyawan 

- Macam produk yang ditawarkan bervariasi 

Likert 5 

point, sangat 

setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sekaran 

(2006: 60) data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable 

minat untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data primernya yaitu 



22 
 

 

berasal dari hasil penyebaran kuesioner pada para pelanggan Ayam Goreng 

“Nelongso”. 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kuisioner 

Kuesioner menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

 

G. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang ingin 

diukur secara tepat.Menurut Arikunto (2010:170) validitas adalah:“Suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument”. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas adalah 

dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan total skor item dari 

setiap peubah yang diuji validitasnya. Analisis “Korelasi Product 

Moment” menurut Umar (2003:93) adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

n  : Banyaknya Sampel/jumlah populasi  

X : Variabel yang mempengaruhi (bebas)/ Skor item 

Y : Variabel yang dipengaruhi (terikat) / Skor total 

r  : Koefisien Korelasi 

Apabila nilai hasil korelasi (corrected item total correlation) jika lebih 

besar dari nilai r table pada taraf α = 0.05maka item-item dalam setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid. 

Begitu juga sebaliknya. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel bila 

memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada 

waktu yang berbeda. Menurut Arikunto (2010:178) bahwa: “Reliabilitas 

merujuk pada suatu pengertian bahwa semua instrumen dapat dipercaya 

untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian 

ini dilakukan dengan membandingkan koefesien Alpha Cronbach yang 

akan dihitung dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for 

Windows.Tehnik Alpha Cronbach menurut Arikunto (2010:239) 

rumusnyasebagai berikut:  
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Keterangan : 

r11: Realibilitas instrumen  

k   : Banyaknya butir pertanyaan atau banyanya soal  

∑  : Jumlah varians butir 

    : Varians Total 

Instrumen dikatakan reliable bilamana koefisien reliabilitasnya mencapai 0,60. 

 

H. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2014:93) skala Likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Setiap item akan diberikan 5 pilihan 

jawaban untuk setiap pertanyaan. Adapun jawaban setiap item instrument 

memiliki gradasi dari sangat positif (sangat setuju) sampai sangat negatif 

(sangat tidak setuju).  

Jenis pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner yang digunakan 

bersifat tertutup dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata. Formulasi skala Likert dirancang 

sedemikian agar memungkinkan responden menjawab dengan berbagai 

tingkatan pertanyaan yang lebih leluasa. Dengan demikian jawaban dari 

item instrumen berupa pertanyaan diberi skor 1 – 5. Dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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1. Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

2. Setuju (S) diberi nilai 4 

3. Cukup Setuju (CS) diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1 

 

I. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah maka tehnik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rentang skala. Rentang skala adalah 

alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. Dengan 

rumus sebagai berikut :  

 
 

Keterangan : 

  RS  = Rentang skala  

  n  = Jumalah sampel 

  m  = Jumlah alternatif jawaban 

 

Berdasarkan rumustersebut maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

RS =  = = 79.2 

Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh nilai rentang skala 

sebesar 79.2 maka skala penelitian kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan bukti fisik 

(tangibles) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Skala Variabel Penelitian 

 

Skala 

Penilaian 

Kehandalan 

(reliability) 

Daya tanggap 

(responsiveness) 

Jaminan 

(assurance) 

Perhatian 

(empathy) 

Bukti fisik 

(tangibles) 

99 – 178.2 Sangat 

buruk 

Sangat buruk Sangat buruk Sangat 

buruk 

Sangat 

buruk 

178.3 – 257.5 Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  

257.6 – 336.8 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

336.9 – 416.1 Baik Baik Baik Baik Baik 

416.2 – 495,4  Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 


