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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Warung Sate Kambing Bang Saleh Pusat 

yang berada di Jln. Ade Irma Suryani No. 42, Kauman, Klojen Kota Malang, 

Jawa Timur 65117 

 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka jenis 

penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang 

mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan tentang subjek penelitian.
27

 

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh, sehingga subjek penelitian dapat berarti orang atau apa saja yang 

menjadi sumber penelitian.
28

 Terdapat dua jenis data, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan 

data pada peneliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

                                                           
27

 Mudrajat Kuncoro, Metode riset untuk metode dan ekonomi, ( Jakarta: Erlangga,2003 ), 12. 
28

 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Produk, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002 ), 75. 
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konsumen Warung Sate Kambing Bang Saleh Pusat Kota Malang yang 

merupakan responden dengan menggunakan kuesioner. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti.
29

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah data literature perpustakaan, jurnal yang 

berkaitan penelitian, dan data-data perusahaan sehingga dapat mendukung 

penelitian ini. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok elemen penelitian yang dijadikan 

objek peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 

pernah berkunjung dan membeli sate di Warung Sate Bang Saleh Pusat 

Kota Malang. 

2. Sampel 

Ada begitu banyak populasi dalam penelitian ini, sehingga untuk 

mempermudah pengumpulan data akan diperlukan pengambilan sampel 

penelitian. Sampel penelitian diambil dengan cara purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan yang dimaksud yaitu kriteria yang sudah ditentukan oleh 

peneliti untuk menetukan sampel data, yaitu : 1. Pelanggan yang pernah 

membeli sate di Warung Sate Bang Saleh Pusat Kota Malang, 2. 

Melakukan pembelian lebih dari dua kali. 

                                                           
29

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, ( Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010 ), 137. 
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Karena jumlah populasi dari pelanggan Warung Sate Bang Saleh 

Pusat Kota Malang tidak diketahui maka jumlah sampel dalam penelitian 

ini ditentukan berdasarkan pendapat dari Wibisono dalam Riduwan dan 

Akdon yaitu:
30

 

  (
     

 
)
 

  (
(    )(    )

    
)

 

       

 Keterangan: 

 n = ukuran sampel 

    =  = 0,05 maka      = 1,96 

   = standar deviasi populasi 

 e = tingkat kesalahan 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen.
31

 Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu: 

X: kualitas layanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan dan harapan 

melalui orang lain secara langsung diberikan kepada konsumen. Adapun 

kualitas layanan memiliki lima variabel yaitu: 
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 Akdon dan Riduwan,Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta), 31. 
31

 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2011), 50. 
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No Variabel Pengertian Indikator Skala 

Pengukuran 

1. Tangible  (X1) bukti fisik dari 

jasa,dapat berupa 

fisik gedung, 

peralatan yang 

dipergunakan, 

karyawan, sarana 

komunikasi. 

 Tata letak atau ruang 

Warung Sate Bang 

Saleh bersih dan 

nyaman. 

 Tampilan luar dan 

dalam Warung Sate 

Bang Saleh menarik. 

 Tersedianya 

perlengkapan atau 

perlatan Warung Sate 

Bang Saleh. 

 Penampilan 

karyawan Warung 

Sate Bang Saleh rapi 

dan sopan. 

Skala likert 

2. Reliability 

(X2) 

kehandalan 

adalah pelayanan 

yang dijanjikan 

dengan segera, 

akurat, dan 

memuaskan. 

 Ketepatan waktu 

karyawan Warung 

Sate Bang Saleh 

dalam melayani 

pelanggan. 

 Adanya tanggung 

jawab yang dimilki 

oleh karyawan 

Warung Sate Bang 

Saleh. 

Skala likert 

3. Assurance 

(X3) 

jaminan adalah 

mencakup 

pengetahuan, 

kemampuan, 

kesopanan, dan 

sifat dapat 

dipercaya yang 

dimiliki para 

karyawan, bebas 

dari bahaya, 

risiko atau 

keragu-raguan. 

 Informasi yang 

diberikan karyawan 

Warung Sate Bang 

Saleh jelas dan akurat 

 Kualitas pengetahuan 

karyawan terhadap 

produk 

 Personality 

(kesopaanan, 

keramah-tamahan, 

dan perhatian) 

 Kepercayaan yang 

ditanamkan para 

karyawan Warung 

Sate Bang Saleh 

dibenak setiap 

pelanggan. 

Skala likert 

4. Responsiveness 

(X4) 

daya tanggap 

adalah keinginan 

karyawan untuk 

 Kecepatan karyawan 

Warunng Sate 

Kambing Bang Saleh 

Skala likert 
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No Variabel Pengertian Indikator Skala 

Pengukuran 

membantu para 

konsumen dan 

memberikan 

layanan dengan 

cepat dan tepat. 

dalam merespon 

pelanggan. 

 Kesediaan karyawan 

Warung Sate Kambing 

Bang Saleh dalam 

menawarkan bantuan 

kepada pelanggan. 

 Penanganan keluhan 

pelanggan oleh 

karyawan Warung Sate 

Bang Saleh 

5. Empaty (X5) empati adalah 

kemudahan 

dalam 

melakukan 

hubungan, 

komunikasi yang 

baik, perhatian 

pribadi, dan 

memahami 

kebutuhan 

pelanggan. 

 Keinginan karyawan 

Warung Sate Bang 

Saleh dalam 

merespon pelanggan 

 Komunikasi 

karyawan Warung 

Sate Bang Saleh 

dengan pelanggan 

 Kemampuan 

karyawan Warung 

Sate Bang Saleh 

memahami keinginan 

pelanggan. 

 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen.
32

 

Y: Loyalitas Konsumen merupakan komitmen mendalam untuk membeli 

ulang atau mengulang pola prefensi produk atau layanan di masa yang 

akan datang. Adapun indikator kualitas pelayanan yaitu: 

a. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

b. Membeli antar lini produk dan jasa 

c. Merekomendasikan kepada orang lain 

d. Menunjukan kekebalan tarikan dari pesaing 

                                                           
32
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

dengan menggunakan skal yang berbentuk numerik, pada penelitian ini 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang berdasarkan 

penjumlahan tanggapan responden dalam menjawab pertanyaan ataupun 

pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu variabel yang sedang 

diukur.
33

 Kuesioner diisi oleh konsumen yang telah menjadi sampel dan 

merupakan responden penelitian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Dimana untuk jawaban responden diartikan sebagai berikut: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, sebagai jawaban dari 

kualitas layanan dan loyalitas konsumen menunjukkan arti sangat baik 

b. Jawaban Setuju (S) dengan skor 4, sebagai jawaban dari kualitas 

layanan dan loyalitas konsumen menunjukkan arti baik 

c. Jawaban Ragu-ragu (R) dengan skor 3, sebagai jawaban dari 

kualitas layanan dan loyalitas konsumen menunjukkan arti netral 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, sebagai jawaban dari 

kualitas layanan dan loyalitas konsumen menunjukan arti buruk 
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 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2011), 59. 
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e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, sebagai 

jawaban dari kualitas layanan dan loyalitas konsumen memiliki arti 

sangat buruk 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi pada umumnya yaitu mengumpulkan data-data yang 

bersifat sekunder yang berupa data-data perusahaan, jurnal penelitian, 

literatur pustaka, catatan, surat kabar, dan majalah. Data-data tersebut 

digunakan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan 

data dokumentasi berupa data perusahaan, jurnal penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini, dan literatur pustaka.
34

 

 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik yang digunakan 

adalah teknik korelasi melalui koefisien product moment. Skor ordinal dari 

setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor 

ordinal keseluruhan item. Jika koefisien korelasi tersebut positif, maka item 

tersebut valid, jika negatif maka item tersebut tidak valid dan dikeluarkan dari 

kuesioner, dengan valid probabilitasnya  0,05 (a=5%).
35

 

   Apabila r hitung lebih besar daripada r tabel maka valid, 

sebaliknya jika r hitung dari r table maka tidak valid. Jika terdapat yang 

bertanda negatif, r hitung lebih besar dari r tabel maka tidak valid dan 

sebaliknya maka valid. 

                                                           
34

 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2011), 114. 
35

 Ibid., hal 121. 
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2. Uji Reliabilitas  

Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

dengan gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing - 

masing instrumen dalam suatu variabel.  Instrumen yang dipakai dikatakan 

andal ( reliable ) jika memiliki nilai croncbach alpha lebih dari 0,6.
36

 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti 

yaitu kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen Warung Sate Kambing 

Bang Saleh Pusat Kota Malang, dengan rumus berikut:  

   
 (   )

 
 

 Keterangan: 

 RS  = Rentang Skala 

 n = Jumlah Sampel 

 m = Jumlah alternatif jawaban tiap sampel 

Berdasarkan rumus tersebut dan jumlah sampel yang ada maka 

didapatkan perhitungan sebagai berikut: 

   
   (   )
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 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
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Berdasarkan perhitungan diperoleh rentang skala sebesar 80, 

dengan demikian sakala penelitian setiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Rentang Skala Tangible, Reliability, Assurance, Responsiveness, dan 

Empaty 

Rentang Skala  Motivasi kerja Motivasi Islam  Kinerja 

100 – 179 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Buruk 

180 – 259 Buruk Buruk Buruk 

260 – 339 Cukup Cukup Cukup 

340 – 419 Baik Baik Baik 

420 – 499 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

2. Uji Asumsi Klasik 

Regresi linier berganda harus memnuhi asumsi-asumsi yang 

ditetapkan agar menghasilkan nilai=nilai koefisien yang tidak bias.
37

uji ini 

meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Bertjuan untuk menguji tingkat kenormalan variabel terikat dan 

variabel bebas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan 

dengan menggunakan metode kolmogrov-smirvov, nilai signifikan 

kenormalan adalah lebih dari 0,05, jika nilai variabel labih dari 0,05 

maka variabel yang diuji normal. 

b. Uji Multikolininearitas 

Bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar varabel bebas. 

Pendeteksi terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat 

nilai Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai 

VIF > 10 maka terdapat gejala multikolininearitas yang tinggi.
38

  

                                                           
37

 Anwar Sanusi, “Metodologi Penelitian Bisnis”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 135. 
38

 Saifuddin Azwar, “Penyusun Skala Psikologo”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 83. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalm model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variabel bebas tidak berpengaruh signifukan terhadap 

absulut residual (a=0,05) maka regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Dasar analis heteroskedastisitas adalah, jika ada 

pola tertentu sepeti titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, 

melebar, atau menyempit), maka mengindikasiskan telah terjadi 

heteroskedastisitas, namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumber (Y), maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada dasarnya yaitu menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau 

lebih. 

Pada penelitian ini variabel terikatnya (Y) adalah loyalitas 

konsumen pada warung Sate Kambing Bang Saleh Pusat Kota Malang, 

sedangkan variabel bebasnya adalah produk, harga, tempat, dan promosi. 

Apabila dimasukkan ke dalam rumus regresi linier berganda, maka akan 

diperoleh persamaan sebagai beriku: 

                            

Keterangan : 

Y : Loyalitas Konsumen 

A : konstanta 
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X1 : Variabel Tangible 

X2  : Variabel Reliability 

X3 : Variabel Assurance 

X4 : Variabel Responsiveness 

X5 : Variabel Empathy 

βo : Koefisien Regresi anatar Variabel X1 ke variabel Y 

ε  : Faktor pengganggu diluar model 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji t (regresi parsial) 

Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : b1 = 0 artinya, tidak ada pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Ha : b1 ≠ 0 

Artinya, ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) 

terhadap variabel terikat (y) 

Menetukan derajat kepercayaan 95% (α= 0.05). 

Menetukan signifikan nilai (P value) ≤0,05 Ho ditolak maka 

variabel bebas (x) berpengaruh signifikan pada variabel (y) begitu 

sebaliknya. Apabila nilai signifikan (P value) ≥0,05 Ho diterima 

maka variabel bebas (x) tidak berpengaruh pada variabel (y). 

b. Uji f (regresi simultan) 

Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : b1 = 0 artinya, semua variabel bebas (x) secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel terikat (y). Ha : b1 ≠ 0 artinya, semua variabel 

bebas (x) secara simultan mempengaruhi variabel terikat (y). 
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Menetukan derajat kepercayaan 95% (α= 0.05). 

Menetukan signifikan nilai (P value) ≤0,05 Ho ditolak maka 

variabel bebas (x) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

terikat (y) begitu sebaliknya. Apabila nilai signifikan (P value) 

≥0,05 Ho diterima maka variabel bebas (x) secara simultan tidak 

berpengaruh signifukan terhadap variabel (y). 

c. Uji Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) diperlukan untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh variabel x terhadap variabel y. Koefisien 

determinasi (  ) memberikan pengertian bahwa besarnya loyalitas 

konsumen dapat dijelaskan melalui variabel independent yaitu 

kualitas layanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


