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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian.  Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu prusahaan burger 

yang terdapat di Kota Malang yaitu pada Burger Buto yang terletak dijalan 

Sarangan No.27, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Alasan 

pemelihan lokasi tersebut adalah dalam kegiatan operasional mampu menjual 

produk sebanyak 250 burger/hari. Berdasarkan laporan tiga bulan terakhir 

menunjukan bahwa peningkatan pengunjung mencapai 4876 pengunjung 

yang sebagian besar pengunjunag adalah pengunjung yang menjadi 

pelanggan artinya selalu membeli produk burger buto. Adapun kualitas 

produk yang ditawarkan oleh burger buto memiliki jaminan higienes dan 

memiliki berbagai macam variasi seperti burger buto, burger buto keju, 

burger buto cemet, burger buto long, burger buto keceng, dan burger buto ijo. 

 

B. Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena 

penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 
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hasilnya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner, dari hasil kuesioner tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel yang dihitung menggunakan regresi linier. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang 

memiliki sejumlah karakteristik umum yang merupakan wilayah (di mana) 

penelitian tersebut dilakukan (Widayat, 2004). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelanggan produk burger. Tidak ada aturan baku mengenai 

jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu populasi namun dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis data yang digunakan serta 

mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga dalam penelitian tersebut 

(Usman, 2010). 

Selanjutnya sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang 

sedang membeli produk burger. Pengambilan sampel yang peneliti gunakan 

adalah model Non-Probabilitas dengan metode Sampling Kebetulan 

(Accidental Sampling), dimana pengambilan sampel didasarkan pada 

kenyataan bahwa pelanggan kebetulan membeli dilokasi penelitian yang 

ditentukan dan diwaktu yang sama peneliti sedang mengambil data penelitian. 

Penentuan jumlah sampel jika populasinya besar dan  jumlahnya tidak 

diketahui maka dapat menggunakan rumus Rao Purba sebagai berikut: 

n =  
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n  =  = 96,04 dibulatkan menjadi 100 

Keterangan:  

n : jumlah sampel 

Z :tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian (95% 

= 1,96) 

moe : margin of error (kesalahan maksimum yang bias ditolerir 

sebesar  10%) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka peneliti menentukan jumlah sampel 

pelanggan Burger Buto sebanyak 100 orang, yang dipilih secara kebetulan 

saat sedang membeli produk Burger Buto. 

 

D. Data dan Sumber data 

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian adalah 

data kuantitatif dan data kualitatif sebagai pendukungnya. Menurut Nawawi 

(2005: 96-97), jenis data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan 

menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka, baik yang berasal 

dari transformasi data kualitatif maupun sejak semula sudah bersifat 

kuantitatif yang diambil dari jawaban kuesioner. 

 

E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data dan sumber 

data, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei 

dengan alat bantu kuisioner agar mempermudah mendapatkan data. Instrumen 
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atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Sutopo, 2006: 82). Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan 

jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya dengan pilihan tertentu yang 

sudah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini kuesioner terbagi 

menjadi tiga bagian yakni kuesioner pada variabel kualitas produk, kepuasan 

pelanggan, dan kuesioner pada variabel Loyalitas pelanggan.  

 

F. Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei dengan 

menggunakan kuisioner yang berisi tentang pernayataan-pernayataan maka 

dalam teknik pengukuran data peneliti menggunakan Skala Likert. Menurut 

Widayat (2004), skala Likert digunakan secara luas yang mengharuskan 

responden untuk menunjukan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap 

pernyataan yang berkaitan dengan obyek yang dinilai. Sugiono (2009) 

menyatakan bahwa skala likert berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban 

sebagai berikut: 

- Sangat setuju  = 5 

- Setuju   = 4 

- Netral   = 3 

- Tidak setuju  = 2 

- Sangat tidak setuju = 1 

Poin rendah mencerminkan ekspresi sangat tidak setuju dan poin 

tinggi mencerminkan ekspresi sangat setuju terhadap pernyataan yang 

dikemukakan. Pilihan jawaban pertanyaan dibuat mulai dari intensitas yang 
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paling rendah sampai yang paling tinggi, pilihan ini dapat dibuat tiga, lima, 

tujuh dan sembilan yang pasti berjumlah ganjil (Simamora, 2002). 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Difinisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel dengan kata 

lain operasional varabel adalah semacam pentunjuk ke atas bagaimana 

mengukur variabel (Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi  Indikator  

Menurut Tjiptono 

(2008), kualitas produk 

adalah  semua dimensi 

penawaran produk 

yang menghasilkan 

manfaat (benefits) bagi 

pelanggan. 

a. Performance 

(kinerja) 
 

1) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena penyajian cepat 

2) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena menunya macam-macam 

3) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena dilayani dengan baik 

b. Durability (daya 

tahan) 

1) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena produk higienis  

2) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena bahanya segar 

c. Conformance to 

specifications 

1) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena rasa sesuai dengan selera 

pelanggan 

2) Pelanggan memilih Burger Buto 

terdapat berbagai macam pilihan 

rasa 

d. Features (fitur) 1) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena terdapat vaian produk seperti 

sandwich 

2) Pelanggan memilih Burger Buto 

karena terdapat layanan antar 

jemput (gojek) 

e. Reliability 

(reliabilitas) 

1) Perusahaan burger buto memilih dan 

menggunakan bahan yang 

berkualitas untuk menjamin mutu 

produk 

2) Cita rasa burger buto menggunakan 

bahan dan resep yang paten 

sehingga rasa burger terjaga 
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f. Aesthetics 

(estetika)  

1) Pelanggan memilih Burger Buto 

penyajiannya menarik dan indah 

 

g. Perceived quality 

(kesan kualitas) 

1) Pelanggan memberikan kesan 

terhadap kualitas dari produk Burger 

Buto 

h. Serviceability 1) Perusahaan Burger Buto melayani 

pelanggan dengan waktu yang cepat 

sehingga pelanggan tidak perlu 

menunggu lama 

Kepuasan adalah 

tingkat perasaan 

seseorang (pelanggan) 

setelah 

membandingkan antara 

kinerja atau hasil yang 

dirasakan (pelayanan 

yang diterima dan 

dirasakan) dengan yang 

diharapkannya (Irine, 

2009: 61) 

a. Respon 1) Pelanggan sangat puas terhadap 

kualitas rasa Burger Buto  

2) Pelanggan sangat senang  terhadap 

kualitas layanan Burger Buto  

 

b. Fokus 1) Pelanggan merasa kualitas harga 

sesuai dengan rasa  

2) Pelanggan merasa tepat memilih 

untuk membeli produk Burger Buto  

 

c. Waktu respon 1) Pelanggan tidak pernah kecewa dan 

menyesal setelah membeli produk 

Burger Buto  

2) Pelanggan akan terus melakukan 

pembelian pada produk Burger 

Buto 

Loyalitas (loytalitas 

jasa), yaitu derajat 

sejauh mana seorang 

pelanggan 

menunjukkan perilaku 

pembelian berulang 

dari suatu penyedia 

jasa, memiliki suatu 

desposisi atau 

kecenderungan sikap 

positif terhadap 

penyedia jasa, dan 

hanya 

mempertimbangkan 

untuk menggunakan 

penyedia jasa ini pada 

saat muncul kebutuhan 

untuk memakai jasa ini 

(Griffin, 2005). 

 

a) Melakukan 

pembelian 

berulang secara 

teratur 

1) Pelanggan akan melakukan 

pembelian ulang produk Burger 

Buto 

b) Membeli antar lini 

produk atau jasa 

(purchase across 

product and 

service lines) 

2) Pelanggan akan melakukan 

pembelian pada produk lain yang 

dikeluarkan oleh Burger Buto  

c) Mereferensikan 

kepada orang lain 

(Refers other) 

3) Pelanggan mereferensikan kepada 

orang lain untuk melakukan  

pembelian pada produk Burger 

Buto  

d) Menunjukkan 

kekebalan terhadap 

tarikan dari 

pesaing 

(demonstrates an 

immunity to the full 

of the competition) 

4) Pelanggan tidak tertarik pada 

produk lain dan tetap setia pada 

produk Burger Buto 
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H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Widayat (2004), Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Pengukuran 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(pengukuran ) itu valid. Valid juga berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang memang seharusnya diukur.  Formula Uji 

Validitas: 

 

Dimana :  = Koefisien korelasi 

  N =  Banyak sampel 

  X = Item dari variabel yang diuji 

  Y = Jumlah skor semua item variabel yang diuji 

Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

untuk menemukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, 

perhitungan ini juga perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

dengan kriteria penilaian uji validitas ; 

a. Apabila r  hitung  r tabel (pada taraf  5%) maka dapat dikatakan item 

kuisioner tersebut valid 

b. Apabila r hitung  r tabel (pada taraf  5%) maka dapat dikatakan item 

kuisioner tersebut tidak valid 
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2. Uji Reliabilitas  

Menurut Widayat (2004) menyatakan bahwa suatu pendekatan yang 

cukup popular untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menggunakan 

koefisien alpha. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1. Tindakan pengukuran 

akan dikatakan reliabel jika paling tidak nilai alphanya 0,6. Formula Uji 

Reliabilitas : 

 

Dimana :  = Cronbach’s alpha 

N = Banyaknya pertanyaan 

item = Varience dengan pertanyaan 

total = Varience dari skor 

 

I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05. Uji yang dilakukan untuk melihat 

normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

(Santoso, 2010: 90). 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel 

bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2005:92): 

1) Mempunyai angka tolerence diatas (>) 0,1 

2) Mempunyai nilai VIF di bawah (<) 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2005:105). Dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka telahh terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

2. Analisis Regresi Mediasi 

Dalam strategi Causal Step ada tiga persamaan regresi seperti yang 

dijelaskan oleh Judd dan Kenny (1981) dalam Baron and Kenny, 1986: 

1177), bahwa untuk uji mediasi, perlu mengestimasi tiga uji regresi yaitu: 

(1) regresi independen terhadap mediator. 

(2) independen terhadap dependen. 

(3) independen dan mediator terhadap dependen. 

Meskipun dalam causal step disebutkan ada syarat-syarat untuk 

membuktikan suatu variabel sebagai intervening, namun sebenarnya bila 

koefisien a dan b signifikan, sudah cukup untuk membuktikan adanya 

mediasi meskipun c tidak signifikan, yaitu dimana variabel independen 

mempengaruhi mediator dan mediator mempengaruhi dependen meskipun 

independen tidak signifikan mempengaruhi dependen (MacKinnon, 2003).  

Formula: 

a) Tahap Pertama regresi independen terhadap mediator 

X2 = a + b1.X1 

Dimana =  

X2 = Kepuasan pelanggan 

a  = Konstanta 
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b  = Koefisien regresi 

X1 = Kualitas produk 

e  =  Standar error 

b) Tahap Kedua independen terhadap dependen 

Y = a + b1.X1
 + e  

Dimana : 

Y = variabel dependent (terikat) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

X1 = Kualitas produk 

e  =  Standar error 

c) Tahap Ketiga independen dan mediator terhadap dependen 

Y = a+b1x1+b2x2+b3x1x2+e 

Dimana :  

Y = variabel dependent (terikat) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

X1 = Kualitas produk 

X2 = Kepuasan pelanggan 

 e  =  Standar error 
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3. Uji t atau t test (Uji Parsial) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pengaruh masing-masing 

variabel bebas yang terdapat pada model yang terbentuk, untuk mengetahui 

apakah semua variabel bebas yang ada pada model secara individual 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada model secara individual. Uji t 

dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas produk 

dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Ini juga untuk 

menunjukan hipotesis dari penelitian. 

a. Ho ditolak jika signifikan  dimana variabel X memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y 

b. Ho diterima jika signifikan  dimana variabel X tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

 

4. Uji R (Koefisien Determinasi) 

R-square digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan 

variabel independent terhadap variabel dependent. Formula R-Square : 

 

Dimana :  

           =  Koefisien Determinasi, maksudnya besarnya   pengaruh 

variablel (X) terhadap variabel (Y). 

J K (Reg) =  Jumlah kuadrat Regresi 

J K (Tot) =  Jumlah kuadrat Total 


