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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 
3.1 Rancangan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul Analisis 

Pengaruh Kualitas Makanan dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

yang dilakukan di Depot Bamara Surabaya. Jenis penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengolah data-data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka-angka. Hasil dari data yang diolah tersebut akan dianalisis 

untuk mendapatkan hasil yang nantinya digunakan untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan teori. Agar penulis dapat melakukan pengumpulan data 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu didesain instrumen 

pengumpulan penelitian yang sesungguhnya merupakan seperangkat alat perekam 

data penelitian di lapangan. Alat ini digunakan oleh penulis untuk menghimpun 

data di lapangan sesuai dengan bentuk instrumen itu. Hasil penelitian yang 

dihimpun kemudian dianalisis menggunakan alat analisis statistik untuk 

menemukan kesimpulan-kesimpulan, beberapa diantarnya adalah kesimpulan 

melalui pengujian hipotesis. Pada akhirnya dapat diketahui, dimengerti, dibaca 

orang lain, maka hasil penelitian tersebut didesain dalam model sistematika tertentu 

yang disebut laporan penelitian.  
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:177), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini memilih responden yang pernah menikmati layanan dan 

mengonsumsi makanan di Depot Bamara Surabaya sebagai populasi. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penulis 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penulis dapat menggunakan  sampel 

yang diambil dari populasi itu. Menurut Sugiyono (2014:118) Sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar representatif. Dalam penelitian ini, sampel yang 

dijadikan responden adalah mereka yang kebetulan berkunjung ke Depot Bamara 

Surabaya.  

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

 Metode penelitian yang digunakan dalam teknik penentuan sampel 

penelitian ini adalah metode Non-probability Sampling. Penarikan sampel ini 

adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/keempatan sama bagi 
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setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2014 : 

122). 

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling 

Insidental (Accidental Sampling) yang merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2014:124). Perhitungan 

jumlah sampel dari penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Eriyanto 

2011:37) : 

N =	 $
%	.'()*')
,%

 

N =	 ().-.)
%	./,1./,1

(/,))%
 

N = 96,04 

Keterangan : 

N  = jumlah sampel yang digunakan 

Z = mengacu pada nilai z (nilai kepercayaan), dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% nilai Z dilihat dari tabel distribusi normal standar didapat 1,96 

p(1-p) = variasi populasi yang dinyatakan dalam bentuk proporsi karena jumlah 

populasi tidak diketahui diasumsikan heterogen dengan proporsi 50:50, 

maka 0,5 X 0,5 = 0,25 

E = persentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir 10% 

(3.1) 
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 Berdasarkan dari rumus diatas maka dapat dihasilkan sampel sejumlah 

94,04 hal itu berarti minimal sampel yang harus diperoleh penulis sebanyak 96 

maka penulis membulatkan sampel menjadi 100 responden. 

      

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang teliti, dan 

jumlah instrumen yang akan digunakan akan tergantung pada jumlah variabel yang 

diteliti guna melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif 

yang akurat (Sugiyono, 2013:166). 

 Alat dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono 2013:230). Penulis akan membagikan kuesioner tersebut 

kepada pelanggan Depot Bamara Surabaya dan responden memilih alternatif 

jawaban yang disediakan. 

Tabel 3.1 Indikator Variabel Kuesioner 
Variabel 
Penelitian Indikator Pertanyaan No. Item Sumber 

Kualitas 
Makanan (X1) 

1. Presentasi 
2. Variasi Menu 
3. Healthy 
4. Rasa 
5. Kesegaran 
6. Suhu  

KM1 
KM2 
KM3 
KM4 
KM5 
KM6 

Delwiche (2004) 
dalam Rozekhi et. 
al (2016) 

Kualitas Layanan 
(X2) 

1. Bukti Fisik 
2. Empati 
3. Keandalan 
4. Daya Tanggap 
5. Jaminan 

KL1 
KL2 
KL3 
KL4 
KL5 

Parasuraman, 
Zeithaml, dan 
Berry dalam 
Fandy TJiptono 
(2012:198) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.1 Indikator Variabel Kuesioner (Lanjutan) 

Kepuasan 
Pelanggan (Y) 

1. Perasaan Puas 
2. Loyal 
3. Akan Merekomendasikan 
Kepada Orang Lain 
4. Terpenuhinya Ekspektasi 

KP1 
KP2 
KP3 
 
KP4 
 

Irawan (2009:3) 

Sumber: Data Diolah (2018) 

1.4 Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang subyek yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu pelanggan Depot Bamara Surabaya. Dengan 

menggunkan metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode 

kuesioner yang diberikan kepada pelanggan Depot Bamara Surabaya. Langkah 

yang diambil dalam pengumpulan sampel adalah dengan menemui secara langsung 

pelanggan yang pernah menikmati layanan dan juga pernah mengonsumsi makanan 

di Depot Bamara Surabaya, memberikan kuesioner kepada responden tersebut dan 

responden mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan oleh penulis. Dimana di 

dalam penelitian ini memakai lima tingkatan Skor Skala Likert.   

Tabel 3.2 Skor Skala Likert Lima Kategori Responden 
Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

1.5 Analisis Data 
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Menurut Sugiyono (2014:207) menyatakan bahwa:  

Analisis data adalah proses pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
yang telah diajukan.  

 

Didalam penelitian data mempunyai kedudukan paling tinggi, karena data 

merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar atau tidaknya data, sangat menentukan 

bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas mempunyai arti sejauhmana akurasi suatu tes atau skala dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya (Azwar, 2014:8). Pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat 

memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur. Pengertian bahwa valid 

atau tidaknya suatu pengukuran tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut 

dalam mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Menurut 

Utama & Mahadewi (2012:140), suatu alat ukur (instrumen) penelitian dinyatakan 

valid apabila memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. 

 

 

 

1.5.2 Uji Reliabilitas 
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Menurut Azwar (2014:7), uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang 

mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliable. Hasil suatu pengukuran dikatakan akan dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran diperoleh hasil yang relatif 

sama. Menurut Utama dan Mahadewi (2012:141) teknik yang digunakan untuk 

mengukur konsisten-tidaknya kuesioner dalam penelitian ini adalah teknik 

Cronbach Alpha > 0,6.  

 

1.5.3 Uji Asumsi Dasar 

1. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

independen. Jika antar variabel X terjadi multikolinieritas sempurna, maka 

koefisiensi regresi variabel X tidak dapat ditentukan. Nilai eror akan 

menjadi tak terhingga. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas atau 

korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat diukur dari nilai 

tolerance dan lawannya, VIF (Variance Inflation Factor). Jika tolerance 

<0,1 atau sama dengan VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Namun apabila 

nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali dan 

Ratmono 2013:77). 

2. Uji heterokedastisitas menggunakan metode uji Glejser. Uji 

heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan 
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varian dari residual model regresi. Menurut Ghozali & Ratmono 

(2013:103), heterokedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikan pada uji-

t dari variabel independen lebih besar dari 0,05.  

3. Uji Autokorelasi menurut Ghozali & Ratmono (2013:137) bertujuan untuk 

menguji apakah di dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). 

Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 – du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, maka tidak ada autokorelasi.  

4. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali & 

Ratmono, 2013:165). Melalui uji kolomogrov-smirnov apabila nilai 

residual memiliki nilai signifikan di atas 0,05 maka dapat disuimpulkan 

memiliki distribusi normal (Irianto, 2010:272). 

5. Uji linieritas menurut Singgih Santoso (2012:243) menyatakan bahwa uji 

linieritas adalah asumsi yang menyatakan bahwa seharusnya hubungan 

antara satu variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier. 

Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti ada hubungan yang 

linier antara variabel independen dengan variabel dependen. 

 

1.5.4 Uji Korelasi Regresi 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Menurut Irianto (2010:193), analisis regresi linier berganda adaalah teknik 

analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi untuk menguji pengaruh 

beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Formulasi regresi 

linier berganda adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + µ            (3.2) 

Sumber : Irianto 2010:193 

Keterangan : 

Y  = Variabel Dependen (Kepuasan pelanggan) 

X1 = Variabel Independen Pertama (Kualitas Makanan) 

X2 = Variabel Independen Kedua (Kualitas Layanan) 

a = Konstanta / Variabel Konstan 

b1 = Koefisiensi regresi Variabel Kualitas Makanan 

b2 = Koefisiensi regresi Variabel Kualitas Layanan 

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Menurut Priyatno (2012:137), Pada dasarnya Uji Statistik F pada dasarnya 

digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen atau tidak. Untuk menunjukkan variabel 

bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama dan simultan terhadap 

variabel terikat, maka hasil dari uji f hitung harus memiliki nilai signifikan 

lebih kecil 0,05 (<0,05) 

3. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen menurut Ghozali (2012:98). Apabila hasil uji t dengan nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel bebas secara individual 

atau parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

 

4. Uji Koefisiensi Korelasi (R) dan Koefisiensi Determinasi (R3) 

 Menurut Sugiyono (2013:250) koefisiensi korelasi berganda (R) adalah 

tingkat kerataan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat yang 

bernilai nol (0) sampai satu (1). Apabila R mendekati satu, maka setiap 

variabel memiliki hubungan yang erat. Koefisiensi (R3) determinasi 

berguna untuk menerangkan kemampuan variabel bebas dalam 

menimbulkan keberadaan variabel terikat yang bernilai nol (0) hingga satu 

(1). Apabila R3 mendekati satu, maka setiap variabel memiliki hubungan.
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