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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Sengkaling Kuliner yang dulu bernama Sengkaling 

Food Festival. Terletak di Jl. Raya Mulyoagung No.188, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk survey, yaitu 

merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan 

kuisioner sebagai pengambilan data pokok (Sugiono,2017:8). Berdasarkan hubungan 

antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kausalitas atau sebab akibat, yaitu 

penelitian hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X) terhadap loyalitas konsumen 

(Y) yang dimoderasi dengan kepuasan konsumen (Z) artinya bahwa suatu variabel dapat 

menyebabkan perubahan nilai variabel lainnya. Objek penelitian yang diteliti adalah 

individu (konsumen) karena jawaban setiap responden mewakili pendapatnya sendiri 

terkait dengan pembelian produk di Sengkaling Kuliner. Instrumen penelitian 

menggunakan skala interval, yaitu skala yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak 

instrumen yang diukur. Skala interval (skala likert) yang digunakan dinyatakan dengan 

angka 1 sampai 5. 

C. Populasi, dan Teknik Penentuan Sempel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian minimal dua kali 

di Sengkaling Kuliner Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu 

mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sugiyono,2011). Maksud 

dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek-

obyek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. Sampel dalam penelitian 

ini adalah pengunjung Sengkaling Kuliner.  

3. Teknik Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria atau persyaratan tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan yaitu pernah melakukan 

pembelian minimal dua kali, dan usia 17 tahun keatas. Penentuan jumlah sampel yang 

dijadikan responden peneliti yakni 100 sampel. Jumlah ini dirasa cukup karena ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian minimum adalah 50 responden (Arikunto, 2006). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengukur (operasioanalisasi) konstruk menjadi variabel 

penelitian yang dapat dituju seperti yang dikemukakan oleh Sani & Machfudz (2010) 

sebagai berikut: 
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1. Kualitas pelayanan (X) 

Kualitas pelayanan adalah “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen”. Menurut 

Parasuraman, pada penelitian Christina (2010) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu 

tertentu. Tjiptono (2012). Indikator yang digunakan adalah : 

a. Bukti langsung (Tangibles) 

Tangibles banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa dalam  rangka untuk meningkatkan kesan konsumen  yang datang berkunjung. 

Indikator yang digukan ada 3 yakni: 

1.  Failitas yang nyaman. 

2.  Penampilan karyawan yang rapi, dan 

3.  Peralatan yang digunakan untuk melayani konsumen dalam keadaan baik (sendok, 

garpu, piring, gelas). 

b. Keandalan (Reliability) 

Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. Dalam pengertian yang lebih luas reliability 

dapat diartikan bahwa perusahaan menyampaikan janji-janjinya mengenai 

penyampaian jasa, prosedur pelayanan, pemecahan masalah dan penentuan  harga. 

Standart kinerja yang diterapkan sengkaling kuliner sangat baik, hal ini bisa dilihat 

dari segi konsumen yang datang tidak terganggu dengan pengunjung di arena Taman 
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Rekreasi Sengkaling. Indikator yang digunanakan ada 2, yakni : 

 

1. Karyawan yang cekatan 

2.  Keakuratan karyawan melakukan pencatatan transaksi 

c. Daya tanggap (Responiveness) 

Daya Tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staff untuk membantu konsumen 

dan memberikan pelayanan yang tanggap. Dimensi ini menekankan pada perhatian 

penuh dan kecepatan dalam melakukan hubungan dengan para konsumen baik itu 

permintaan,pertanyaan,keluhan dan masalah-masalah. Indikator yang digunakan ada 

2, yakni : 

1. Karyawan cepat tanggap 

2. Standar Oprasional Prosedur  yang baik 

d. Jaminan 

Jaminan (Assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

Hal ini dimensi terpenting dari suatu pelayanan dimana para konsumen harus bebas 

dari bahaya resiko yang tinggi atau bebas dari keragu- raguan dan ketidakpastian. 

Pengawasan dilakukan para staff sengkaling kuliner terhdap kinerja karyawannya agar 

sesuai standard oprasional prosedur (SOP). Indikator yang digunakan ada 2, yakni 

1. Jaminan keamanan (bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan) 

2. Keahlian karyawan (mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya) 
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e. Empati (Emphaty) 

Empati (Empathy) adalah perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan para konsumen. Hal terpenting dari empati dalah cara 

penyampaiannya. Para konsumen dianggap sebagai orang yang penting dan khusus. 

Pelayanan yang diberikan oleh sengkaling kuliner tidak membeda- bedakan antara 

konsumen satu dengan lainnya dengan mendapatkan hak sesuai standart minimal 

sengkaling kuliner. Indikator yang digunakan ada 2, yakni : 

1. Memenuhi kebutuhan konsumen 

2. Melakukan pelayanan yang setara / tidak membeda-bedakan 

2. Kepuasan konsumen (Z) 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan 

(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Menurut Menurut Kotler 

(2009) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. 

Indikator kepuasan konsumen, diantaranya : 

a) Terpenuhinya harapan konsumen 

Bila kinerja sesuai dengan harapan, konsumen akan puas. Sedangkan kinerja yang 

melebihi harapan, konsumen akan sangat puas. Harapan konsumen dapat dibentuk 

oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi 

pemasar dan pesaingnya. Konsumen yang puas akan setia lebih lama, bersedia 

merekomendasi perusahaan, mau membayar, mengatakan hal- hal yang positif dari 

perusahaan, dan kurang sensitif terhadap harga. 
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b) Kepuasan terhadap fasilitas 

Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan fasilitas yang ia dapatkan 

dibandingkan dengan harapannya. Fasilitas menunjang dengan pengelolaan tata letak 

yang baik serta penambahan fasilitas yang membuat nyaman konsumen di Sengkaling 

kuliner. 

c) Kepuasan terhadap Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan yang baik diberikan sesuan dengan standart 

sengkaling kuliner untuk konsumen agar konsumen nyaman dan memberikan kesan 

yang berbeda untuk konsumen. 

1. Loyalitas Konsumen (Y) 

Loyalitas Konsumen adalah derajat sejauh mana seorang konsumen 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. 

Menurut Hidayat (2009) loyalitas konsumen merupakan komitmen seorang konsumen 

terhadap suatu pasar berdasarkan sikap postif dan tercermin dalam pembelian ulang secara  

konsisten. Indikator dari loyalitas konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Repeat purchase yaitu kesetiaan dalam pembelian produk. 

2. Retention yaitu ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan. 

3. Referrals yaitu mereferensikan secara total eksistensi perusahaaan. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam peneilitian ini yaitu data primer. Data yang 
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dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui survey yang 

langsung diperoleh dari sumbber data pertama pada lokasi penelitian atau objek penelitian. 

Dengan meneyebarkan kuesioner kepada 100 konsumen Sengkaling Kuliner, dimana hasil 

dari data tersebut dikumpulkan kemudian diolah sendiri oleh peneliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dalam memperoleh data menggunakan kuesioner.                       

Kuesioner menurut Sani & Maharani (2013) merupakan cara pengumpulan data dalam 

bentuk pertanyaan yang dikirimkan atau diberikan secara langsung unuk diisi dan 

dikembalikan. 

G. Pengukuran Data 

Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Skor Jawaban 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak setuju 

3 Ragu-ragu 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

Sumber : Noor, 2011 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sehingga untuk mempermudah 

responden menjawab kuisioner dan menghindari kesulitan maka pengukuran variable 

dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan tujuan mengukur sikap di mana 

subjek diminta untuk mengindikasi tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka 

terhadap masing-masing pernyataan (Noor, 2011). 

1. Jawaban dengan (sangat setuju) diberi bobot 5 

2. Jawaban dengan (setuju) diberi bobot 4 

3. Jawaban (cukup setuju) diberi bobot 3 

4. Jawaban (tidak setuju) diberi bobot 2 

5. Jawaban (sangat tidak setuju) diberi bobot 1 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2011:52). Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 pada table kolom Corrected product moment Correlation dengan nilai 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan ketentuan untuk degree of freedon (df) = n-k, dimana n adalah jumlah 

sampel yang digunakan dan k adalah variable independennya. Instrumen dikatakan valid 

apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dari semua indicator variabel lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indicator 

dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). Tingkat reliabilitas suatu konstruk atau 

variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpa (𝛼)suatu variabel 
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dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpa >0,60. Semakin alphanya 

mendekati 1 maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan regresi yang baik serta harus 

memenushi asumsi yang disyaratkan yaitu memenuhi uji asumsi normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji hesteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau 

mendekati normal. Kita dapat melihatnya dari normal probability plot yang 

membentuk suatu garis lurus diagonal, dan ploting data yang akan dibanding 

kandengan garis diagonalnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dan 

mengikuti arah garis diagonalnya / grafik histogram maka menunjukkan pola 

distribusi normal. Apabila data jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonalnya / grafik histogram maka menunjukkan pola distribusi tidak 

normal (Ghozali, 2001). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen dan tidak orthogonal atau nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Dapat juga dilihat dari nilai 
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tolerance dan Variante Inflation actor (VIF), nilai tolerance yang besarnya di atas 

0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada 

variabel independennya (Ghozali, 2001). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menganalisis apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Kita dapat melihatnya dari grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen 

dengan residualnya. Dasar membentuk pola tertentu atau teratur maka 

mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang 

ada menyebar diatas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2001). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi kinear ada korelasi 

antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya, (Ghozali, 2011). 

1.  Alat Analisis 

a. Uji Rentang skala 
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Uji Rentang skala Untuk mendiskripsikan kualitas pelayanan yang telah diberikan, 

kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen Sengkaling Kuliner rentang skala 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 RS = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

 Dari rumus tersebut, maka diperoleh hasil rentang skala dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

RS=
110 (5−1)

5
 

RS = 
440

5
= 88 

Dari perhitungan skala dapat dibuat skala penilaian sebagai berikut : 

 Tabel 3.2 Penilaian Variabel Berdasarkan Rentang Skala 

Rentang  

Skala 

Kualitas  

Pelayanan 

Kepuasan  

Konsumen 

Loyalitas 

Pelanggan 

110 – 198 Sangat tidak 

baik 

Sangat tidak 

puas 

Sangat 

Rendah 

199 – 287 Tidak Baik Tidak Puas Rendah 

288 – 376 Cukup Baik Cukup Puas Cukup 

Tinggi 

377 – 465 Baik Puas Tinggi 
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466 – 544 Sangat Baik Sangat Puas Sangat 

Tinggi 

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Kualitas Pelayanan (X) terhadap Loyalitas 

Konsumen (Y) 

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisisi ini bertujuan untuk 

mengetahui arah hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) 

apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen (Y) 

apabila nialai variabel independen (X) mengalami kenaikan atau penurunan.  

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

𝛼 = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhdap 

loyalitas konsumen digambarkan dengan persamaan sebagai berikut : 

Yi =𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝜀 

Keterangan : 

𝛼 = Konstanta 
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Yi = Variabel critrrion ( variabel loyalitas konsumen) 

Xi = Variabel predictor ( varibael kualitas pelayanan) 

𝛽 = Koefisien regresi 

𝜀 = standart error 

c. Uji Moderasi (Moderated Regression Analysis) 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi arah atau dapat dikatakan 

kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel 

moderator tidak dipengaruhi variabel independen.  

Gambar 3.1 : Hubungan antar variabel 

 

sumber : Ghozali, 2011:221. 

Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-kelompok, karena 

menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan 

memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2011:229). 

Menggunakan variabel MRA dengan satu variabel predictor (x) harus dilakukan dengan 

membandingkan tidak persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator. 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen langsung terhadap loyalitas konsumen digambarkan dengan persamaan 

Kepuasan Konsumen 

(Z) 

Kualitas 

Pelayanan (X) 

Loyalitas 

Konsumen (Y) 
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Yi = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑍𝑖 + 𝜀 

Keterangan : 

𝛼 = Konstanta 

Yi = Variabel critrrion ( variabel loyalitas konsumen) 

Xi = Variabel predictor ( varibael kualitas pelayanan) 

Zi = Variabel moderator ( variabel kepuasan konsumen ) 

𝛽 = Koefisiensi regresi 

𝜀 = standart error 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen yang dimoderasi oleh kepuasan konsumen, sebagai berikut : 

Yi = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝛽2𝑍𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖∗𝑍𝑖 + 𝜀 

Keterangan : 

𝛼 = Konstanta 

Yi = Variabel critrrion ( variabel loyalitas konsumen) 

Xi = Variabel predictor ( varibael kualitas pelayanan) 

Zi = Variabel moderator ( variabel kepuasan konsumen ) 

𝑋𝑖∗𝑍𝑖 = Variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan konsumen 

𝛽 = Koefisiensi regresi 

𝜀 = standart error 
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d. Pengujian Hipotesis 

Uji t (Parsial) 

Uji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel 

bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda, Y = a + b₁ 

X₁ + b₂X₂ + bᴈXᴈ + ..... +bĸXĸ, mungkin variabel X₁ sampai Xĸ secara bersama-sama 

berpengaruh nyata. Namun belum tentu secara individu atau parsial seluruh variabel dari 

X₁ sampai Xĸ berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Y). Nyata atau tidaknya 

pengaruh suatu variable bebas terhadap variabel terikat juga bergantung pada hubungan 

variabel tersebut dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Suharyadi & Purwanto, 

2009). Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata atau 

tidak digunakan uji t atau uji parsial.  

 


