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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan 

mengintrepetasikan objek dengan apa adanya pada masa sekarang 

(Sukardi,2013:157). Menurut Sugiyono (2013:347), pendekatan kuantitatif adalah 

pendekatan yang dilakukan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa 

hubungan antara variabel. Jenis penelitian ini adalah penelitan deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif untuk mengetahui gap antara persepsi dan ekspektasi 

konsumen terhadap kualitas layanan, harga, dan kualitas produk Esus. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

 Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli 

produk nasi campur babi di stand Esus. Jumlah pasti populasi tersebut tidak 

diketahui karena Esus tidak memiliki data konsumen yang telah membeli produk.  

3.2.2 Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling yaitu penarikan sampel apabila peneliti memiliki alasan-alasan khusus 

tertentu berkenaan dengan sampel yang akan diambil (Setyosari,2012:192). Jenis 

yang digunakan adalah sampling aksidental karena teknik penentuan sampel 

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja 

bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karateristik dapat dijadikan sampel 

(Sugiyono,2013:156). 
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Menurut Setyosari (2012:196), rumus dalam menghitung sampel pada populasi 

yang tidak diketahui adalah sebagai berikut : 

N = (z/e)
2
 (p) (1- p) 

      N = (1,96/0,10)
2
 (0,5) (0,5) 

          = 96,04 ≈ 97 

Keterangan : 

N = Besar sampel 

Z = Skor standar yang berdasarkan tingkat keyakinan tertentu(95%) 

e   = Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi tidak lebih besar lebih kurang      

                dari 0,10 

p  = Proporsi estimasi dalam populasi (Tuckman dalam Setyosari,2012:196) 

 Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 97 responden. Jadi, peneliti 

akan mengambil data dari 97 responden di stand Esus UC Walk dengan kriteria  

konsumen pernah membeli produk Esus minimal satu kali. Konsumen yang telah  

membeli minimal satu kali dianggap telah layak dijadikan sampel karena 

diharapkan konsumen tersebut telah mengenal produk Esus sehingga mampu 

memberikan jawaban yang relevan bagi penelitian. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data primer diperoleh melalui jawaban para responden yang dikumpulkan 

melalui kuesioner. Kuesioner berupa hardcopy yang disebarkan kepada responden 

yang telah membeli produk minimal satu kali di stand Esus di UC Walk 

Universitas Ciputra. Kuesioner berupa pernyataan yang berhubungan dengan 
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kualitas layanan, harga, dan kualitas produk Esus. Untuk melakukan pengukuran  

persepsi dan ekspektasi konsumen, digunakan skala Likert.  

 

  

 

 

 

  

 Data sekunder penelitian ini menggunakan buku dan jurnal serta beberapa 

sumber pengetahuan lainnya yang digunakan sebagai literatur dan sumber 

informasi untuk mengumpulkan data serta teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Tingkat Kepentingan Persepsi Konsumen 

1 Tidak Penting Tidak Puas 

2 Kurang Penting Kurang Puas 

3 Cukup Penting Cukup Puas 

4 Penting Puas 

5 Sangat Penting Sangat Puas 

  Tabel 3.1 Skala Likert  

Sumber : Wijaya (2011:110) 

Sumber : Wijaya (2011:110) 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Operasional Variabel 

 Tabel 3.2 merupakan pemaparan definisi operasional variabel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indikator 

Kualitas Layanan 

(X1) 

Segala bentuk penyelenggaraan pelayanan yang 

diberikan secara maksimal oleh perusahaan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelanggan yang sesuai 

dengan harapan pelanggan (Tjiptono dalam 

Sahanggamu et al.,2015). 

Didasarkan pada Zeithalm dan Berry dalam 

Sahanggamu et al., (2015): 

Konsumen menilai kualitas pelayanan melalui lima 

dimensi pelayanan (SERVQUAL), meliputi :  

(1) tangible, (2) reliability, (3) responsiveness, (4)  

assurance, dan (5) empathy. 

Harga 

(X2) 

satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa. Harga memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 

(Kotler & Keller dalam Fure,2013). 

Didasarkan pada Kotler & Keller (2013:387-

388): 

Terdapat 3 faktor yang membentuk persepsi 

konsumen terhadap harga, antara lain: (1) 

reference price, (2) price-quality, (3) price 

endings. 

Kualitas Produk 

(X3) 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan 

(Kotler & Armstrong,2012:143).  Sebuah 

perusahaan dikatakan memiliki kualitas produk 

yang baik apabila mampu menyediakan produk 

yang mampu memenuhi keinginan dan harapan dari 

pelanggannya. 

 

Didasarkan pada Essunger dan Wylie dalam 

Sugianto & Sugiharto (2013): 

Produk makanan terbagi menjadi beberapa 

dimensi, antara lain : (1) kualitas rasa, (2) 

kuantitas, (3) variasi menu, (4) cita rasa yang khas, 

(5) higienis atau kebersihan, (6) inovasi. 

 Tabel 3.2 Variabel dan Indikator 

Sumber : Data Diolah 
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3.4.2 GAP Analysis 

 GAP analysis merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dan 

mengetahui kesenjangan (gap) antara kinerja suatu variabel dengan harapan 

konsumen terhadap variabel tersebut. Menurut Stolzer et al., (2011:34-36), gap 

positif akan diperoleh apabila nilai persepsi konsumen lebih besar dari nilai 

harapan. Konsumen dianggap puas terhadap perusahaan. Sedangkan gap negatif 

akan diperoleh apabila nilai harapan konsumen lebih besar dari nilai persepsi. Hal 

ini menunjukkan konsumen kurang atau tidak puas terhadap perusahaan. Nilai 

harapan yang semakin tinggi dan nilai persepsi yang semakin rendah 

menunjukkan semakin besar gap yang terjadi.  

 GAP analysis merupakan bagian dari metode IPA (Importance 

Performance Analysis). Importance Performance Analysis digunakan untuk 

memetakan hubungan antara kepentingan atau tingkat harapan konsumen dengan 

kinerja dari masing-masing indikator (Yola & Budianto,2013). IPA memetakan 

hubungan antara kepentingan dan kinerja menggunakan diagram Kartesius. 

Diagram ini membantu menunjukkan indikator mana yang perlu dikurangi atau 

diprioritaskan agar dapat mencapi kepuasan konsumen.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Kartesius 

Sumber : Yola & Budianto (2013) 
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 Gambar 3.1 menunjukkan diagram yang terdiri dari empat kuadran : 

1. Kuadran I (Prioritas Utama) ; kuadran yang memuat indikator yang 

dianggap belum sesuai dengan harapan pelanggan. Tingkat kinerja dari 

indikator tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat harapan konsumen. 

Memerlukan peningkatan kinerja.  

2. Kuadran II (Mempertahankan Prestasi) ; indikator  ini memiliki tingkat 

harapan dan kinerja yang tinggi sehingga wajib dipertahankan karena 

dianggap penting atau diharapkan dan hasilnya memuaskan.  

3. Kuadran III (Prioritas Rendah) ; indikator dalam kuadran ini dianggap 

kurang penting dan kinerjanya biasa saja. Indikator ini memiliki tingkat 

harapan yang rendah dan kinerjanya dinilai kurang baik oleh konsumen. 

Perbaikan perlu disesuaikan dengan besar kecilnya manfaat yang diperoleh 

konsumen untuk mencegah aspek tersebut tergeser ke kuadran I. 

4. Kuadran IV (Berlebihan) ; indikator dalam kuadran ini memiliki tingkat 

harapan rendah oleh konsumen akan tetapi memiliki kinerja yang baik 

sehingga dianggap berlebihan oleh konsumen. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

 Menurut Sugiyono (2015:434), validitas adalah derajat ketepatan antara  

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

peneliti. Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk mengetahui validitas dari 

pertanyaan dalam kuesioner. Pengujian dilakukan dengan meninjau nilai 
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signifikan bandingkan dengan tingkat signifikansi. Apabila nilai signifikan < 0,05 

maka item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. 

3.5.2 Reliabilitas 

 Uji reliabilitas pada seluruh item pernyataan dalam kuesioner  dijalankan 

untuk mengetahui seberapa jauh item pernyataan dalam kuesioner dapat 

diandalkan atau konsisten (Sugiyono,2015:452). Suatu item pernyataan dikatakan 

reliabel apabila jawaban kuesioner menunjukkan hasil yang relatif konsisten 

ketika dilakukan secara berulang. Kriteria yang digunakan yaitu jika koefisien 

Cronbach Alpha’s > nilai kritis yang ditetapkan (0,6) maka dapat disimpulkan 

bahwa item pernyataan yang terdapat dalam angket dinyatakan reliabel.  


