
 

24 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan 

penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono di dalam Panjaitan dan Yulianti (DeReMa 

Jurnal Manajemen, 11, September 2016: 273) metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan 

meneliti populasi atau sampel tertentu saja, pengumpulan data menggunakan  

instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan 

untuk menguji hipotesis yang sudah diterapkan. Menurut Suryani dan Hendrayani  

di dalam Febriani (Skripsi, 2017: 45) penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk mencari hubungan pengaruh variabel independen satu atau lebih 

dengan variabel dependen satu atau lebih. Penelitian ini di lakukan untuk 

mengetahui sejauh manakah pengaruh kualitas pelayanan Islami terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo dengan 

melakukan uji regresi linier berganda.  

3.2 Populasi dan Sampel   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen di Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo.  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisrik yang dimilikki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi cukup besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi tersebut karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti cukup mengambil beberapa yang ada dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2014: 81). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah Probability Sampling dengan menggunakan metode Simple 

Random Sampling. Menurut Sugiyono (2014: 82) Simple Random Sampling 

adalah pengambilan anggota sampel dari suatu populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Menurut 

Malhotra (2006: 291) jika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka 

untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus atau teknik yaitu paling 

sedikit harus 4 atau 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang ada di dalam  

kuesioner. Penelitian ini terdapat 28 item pertanyaan, maka jumlah sampel yang 

akan diambil dalam penelitian ini yaitu 120 sampel (28 item pertanyaan kali 4).  

3.3 Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Klojen Kota Malang. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini terdapat variabel bebas (X) dan varibel terikat (Y). Variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini diantaranya yaitu Bukti fisik (Tangible) (X1), 

Keandalan (Reliability) (X2), Daya tanggap (Responsiviness) (X3), Jaminan  

(Assurance) (X4), dan Empati (Emphaty) (X5). Sedangkan varibel terikat (Y) 

dalam penelitian ini yaitu kepuasan kosumen (Y). 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Bukti fisik 

(Tangible) 

(X1) 

 

1. Jumlah meja dan kursi yang 

cukup. 

2. Perlengkapan dan peralatan 

yang bersih. 

3.Peralatan makan yang 

lengkap. 

4. Tampilan ruangan yang baik. 

5. Penampilan karyawan yang 

rapi dan Islami. 

6.Informasi menu yang 

ditawarkan jelas.  

 

Menggunakan skala likert 

Keandalan 

(Reliability) 

(X2) 

1.Kesesuaian produk yang 

dipesan dengan produk yang 

didapatkan. 

2. Jam buka dan jam tutup yang 

tetap. 

3. Kualitas rasa yang konsisten. 

4.Kesesuaian biaya yang 

dibayar dengan yang dipesan. 

 

Menggunakan skala likert 

Daya tanggap 

(Responsiviness) 

(X3) 

1.Karyawan melayani 

konsumen dengan sigap. 

2.Karyawan selalu siap 

melayani konsumen. 

3.Pengaturan tempat duduk saat 

rumah makan penuh. 

4.Kemudahan dalam proses 

pembayaran. 

 

Menggunakan skala likert 

Jaminan  (Assurance) 

(X4) 

1.Karyawan menguasai 

informasi menu. 

2.Karyawan mampu meberikan 

informasi yang jelas kepada 

konsumen. 

3.Karyawan mampu 

memberikan informasi promosi 

yang berlaku dengan jelas. 

 

Menggunakan skala likert 

Empati (Emphaty) 

(X5) 

1.Karyawan fokus dalam 

melayani konsumen. 

2.Karyawan melakukan 

inisiatif menawarkan menu 

Menggunakan skala likert 
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Variabel Indikator Skala Pengukuran 

favorit kepada konsumen. 

 

3.Karyawan membantu 

konsumen yang kesulitan 

dalam memilih menu. 

4.Karyawan mengerti 

kebutuhan konsumen. 

 

Kepuasan Konsumen 

(Y) 

1.Kepuasan terhadap kualitas 

pelayanan. 

2.Kualitas pelayanan 

memenuhi harapan konsumen. 

3.Kualitas pelayanan mampu 

memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Menggunakan skala likert 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data 

yang langsung berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan judul skripsi yang 

diajukan. Data tersebut diperoleh melalui hasil kuesioner dari para responden 

konsumen di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.  

Dalam kuesionar penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. Menurut 

Sugiyono (2014: 92) Skala likert adalah skala yang di gunakan dalam mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan di ukur harus dijabarkan dahulu 

menjadi indikator variabel dan kemudian indikator tersebut di pakai sebagai titik 

tolak dalam menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyan atau 

pernyataan.  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, 

data primer dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung oleh peneliti dan juga 

kuesioner yang dibagikan kepada para konsumen Ayam Bakar Wong Solo. 
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Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data 

pendukung dari data primer yang meliputi tulisan-tulisan berupa jurnal, buku dan 

yang terkait dengan judul penelitian ini. 

3.6 Analisis Data 

1. Uji Instrumen Data 

a. Uji Validitas Data 

Menurut Sugiyono (2014: 121) instrumen dapat dikatakan valid apabila alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang sedang diteliti. 

b. Uji Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2014: 121) instrumen yang reliabel merupakan 

instrumen yang apabila dugunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. Hasil penelitian yang reliabel apabila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas data adalah uji distribusi data yang akan dianalisis, untuk 

mengetahui penyebarannya normal atau tidak, sehingga bisa digunakan dalam 

analisis parametrik. Apabila data tersebut tidak berdistribusi normal, maka tidak 

bisa  menggunakan analisis parametrik namun menggunakan analisis non 

parametrik. Ada solusi lain jika data tersebut tidak berdistribusi normal, yaitu 
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dengan cara menambah jumlah sampel lebih banyak. (Lupiyoadi dan Ridho, 2015: 

134). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Dalam pengujian regresi linier berganda harus bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan variasi residual tidak sama 

dari satu pengamatan ke pengamatan lain, sehingga variasi residual harus bersifat 

homoskedastisitas yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar 

memberikan pendugaan model yang lebih akurat. (Lupiyoadi dan Ridho, 2015: 

139).   

c. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas merupakan suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Dalam analisis regresi, suatu model harus 

terbebas dari gejala multikoliniertas dan untuk mendeteksi apakah suatu model 

mengalami gejala multikolinieritas. (Lupiyoadi dan Ridho, 2015: 141).   

3. Uji Analisis Multivariat (Uji Regresi Linear Berganda) 

 Menurut  Lupiyoadi dan Ridho (2015: 152) regresi linier berganda adalah 

analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih 

(X1, X2, ... , Xn) dengan variabel dependen Y. Model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

𝑌 = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 +b5X5 + e 
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Y = Kepuasan konsumen 

A = Nilai perkiraan variabel Y pada saat nilai variabel X sama dengan nol. 

(Nilai konstanta). 

b1  = Nilai koefisien regresi X1 

b2 = Nilai koefisien regresi X2 

b3 = Nilai koefisien regresi X3 

b4 = Nilai koefisien regresi X4 

b5 = Nilai koefisien regresi X5 

X1  =  Variabel independen pertama yaitu Berwujud (Tangible) 

X2 = Variabel independen kedua yaitu Keandalan (Reliability)  

X3 = Variabel independen ketiga yaitu Daya tanggap (Responsiviness)  

X4 = Variabel independen keeempat yaitu Jaminan  (Assurance)  

X5 = Variabel independen kelima yaitu Empati (Emphaty) 

e = Kesalahan pengganggu/Standart Error 

4. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua langkah, yaitu sebagai berikut 

(Lupiyoadi dan Ridho, 2015: 167): 

a. Uji F (Uji Fisher) 

 Uji statistik F adalah uji simultan (keseluruhan, bersama-sama). Pada 

konsep regresi linier adalah pengujian mengenai apakah model regresi yang 

didapat benar bisa diterima. Uji simultan bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen dan variabel dependen atau setidaknya dari salah satu variabel 

tersebut terdapat hubungan linier. Jika F-hitung > nilai F-tabel , maka Ho ditolak, yang 

artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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b. Uji t (Uji t-Student) 

 Uji t – parsial digunakan dalam menguji apakah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini untuk 

mengetahui jika secara terpisah variabel X memberikan kontribusi secara 

signifikan terhadap variabel terikat Y. Jika . Jika t-hitung > nilai t-tabel , maka Ho 

ditolak, yang artinya variabel independen berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap variabel dependen. 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013: 162) koefisien determinasi 

adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara 

nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila data observasi terletak 

pada garis regresi akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna, namun 

jika data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai 

dugaan menjadi kurang sesuai. Jadi, koefisien determinasi merupakan 

kemampuan variabel X (variabel independen) mempengaruhi variabel Y ( variabel 

dependen). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik 

kemampuan X menerangkan Y.   

6.  Uji Variabel Dominan 

 Uji dominan digunakan mencari variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan beberapa 

variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini dapat diketahui 

dengan melihat nilai koevisien beta serta dari nilai t hitung yang paling besar. 

 


