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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi, yaitu memberikan 

penjelasan atau hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Tujuan 

utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau 

hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis (Kodrat, 2005:26) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengolah data menjadi informasi 

dalam wujud angka (Istijanto, 2006:93). Dalam penelitian ini, data kuantitatif 

diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden dan diolah 

menggunakan program komputer. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

dapat berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang menarik untuk 

dipelajari atau dijadikan objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pengunjung Pakuwon Trade Center Surabaya 

(PTC) yang membeli produk MAS.Room yang berjumlah 680 orang. Jumlah 

populasi tersebut merupakan jumlah konsumen MAS.Room pada bulan Maret 

2011.  

Berdasarkan jumlah populasi kemudian ditentukan sampel penelitian. 

Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 
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2009:118). Beberapa alasan utama menggunakan sampel perlu dilakukan 

adalah menggunakan (1) seluruh populasi dalam penelitian akan 

menghabiskan waktu, (2) biaya untuk mempelajari seluruh populasi 

terkadang tidak mencukupi, dan (3) hasil penelitian yang diperoleh dengan 

menggunakan sampel cukup akurat (Mason dan Lind, 2009:319). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode  

convenience sampling. Convenience sampling adalah prosedur untuk 

mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti (Kuncoro, 2009:138). 

Kriteria sampel adalah konsumen yang sedang membeli produk MAS.Room 

dan yang telah melakukan pembelian ulang minimal dua kali.  Besar ukuran 

sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Bungin, 

2010:105): 

  
 

       
 

Keterangan: 

   : Jumlah sampel yang dicari 

  : Jumlah populasi 

  : Nilai presisi 

Nilai presisi (ketelitian) adalah nilai yang mengukur kesalahan standar 

dari estimasi yang dilakukan (Kuncoro, 2009:125). Terdapat tiga nilai/taraf 

yang dapat digunakan yaitu 0,1 (10%), 0,05 (5%), dan 0,01 (1%) (Mason dan 

Lind, 2009:375).  

Penentuan nilai presisi tergantung pada tenaga, biaya, dan waktu, 

karena untuk mencapai derajat presisi yang tinggi, peneliti harus harus 
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mengeluarkan banyak tenaga, biaya dan waktu untuk melayani sampel yang 

besar. Apabila tenaga, biaya, dan waktu terbatas, tidaklah mungkin dapat 

mengambil sampel dalam jumlah besar, dan ini berarti presisi akan menurun  

(Bungin, 2010:104). Tidak ada satu taraf yang diterapkan untuk semua 

penelitian yang menyangkut penarikan sampel (Mason dan Lind, 2009:375).  

Dalam penelitian ini digunakan nilai presisi 0,1 atau 10% karena 

keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Dengan nilai presisi 0,1 (10%) 

dihasilkan besar ukuran sampel sebagai berikut: 

   

       
 

  
   

           
 

  = 87,1≈ 88 

Dari hasil perhitungan yang telah dijabarkan di atas, jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 responden. 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas layanan, 

kualitas produk, dan kepuasan konsumen. Untuk mengukur ketiga variabel 

tersebut, perlu diketahui definisi operasional setiap variabel. Definisi 

operasional memperinci aturan pemetaan dan alat variabel yang akan 

diukur dalam kenyataan (Kuncoro, 2009:171). Beberapa aspek yang 

digunakan dalam penilaian variabel bebas dan variabel terikat dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 
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Tabel Pengukuran Variabel 

Variabel Konsep variabel Indikator Ukuran 

Kualitas layanan 

adalah totalitas fitur 

dan karakteristik 

produk atau jasa 

yang bergantung 

pada kemampuannya 

untuk memuaskan 

kebutuhan yang 

dinyatakan atau 

tersirat (Kotler, 

2009:143) 

Dimensi kualitas 

layanan (Aryani dan 

Rosinta, 2010) 

Reliability - Kemampuan karyawan dalam 

mengolah menu makanan yang 

disajikan. 

- Karyawan cekatan dalam 

menangani kebutuhan akan 

pesanan konsumen. 

- Keakuratan perhitungan 

administrasi pada saat konsumen 

membayar dan memberikan 

kembalian. 

  Responsiveness - Kesediaan karyawan dalam 

memberikan layanan yang cepat. 

- Kesediaan karyawan dalam 

membantu kesulitan konsumen 

dengan cepat. 

- Keluangan waktu karyawan 

untuk menangani permintaan 

konsumen dengan cepat. 

  Assurance - Kompetensi karyawan dalam 

memberikan layanan. 

- Keramahan karyawan dalam 

memberikan layanan. 

  Emphaty - Kesungguhan karyawan dalam 

merespon permintaan konsumen. 

- Perhatian secara personal oleh 

karyawan MAS.Room. 

  Tangible - Kerapian penampilan karyawan. 

- Kebersihan gerai. 

- Peralatan yang digunakan 

modern. 

Kualitas produk 

adalah karakteristik 

produk atau jasa 

yang bergantung 

pada kemampuannya 

untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan 

yang dinyatakan atau 

diimplikasikan 

(Kotler, 2008:273). 

Dimensi kualitas 

produk makanan  

(Shaharudin, Mansor, 

dan Elias, 2011) 

Freshness - Kesegaran bahan baku. 

- Mayonaisse tidak kadaluarsa. 

- Kerenyahan jamur. 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Tabel Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran 

  Presentation - Tampilan penyajian jamur . 

- Desain pembungkus 
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(packaging) sesuai keinginan 

konsumen atau menarik bagi 

konsumen. 

  Taste - Rasa jamur. 

- Rasa mayonaisse. 

- Rasa bumbu. 

  Innovative - Ragam mayonaisse produksi 

MAS.Room 

Kepuasan konsumen 

merupakan hasil 

perbandingan yang 

dilakukan oleh 

konsumen bersangkutan 

atas tingkat manfaat 

yang dipersepsikan telah 

diterimanya setelah 

mengonsumsi atau 

menggunakan 

produk/layanan dan 

tingkat manfaat yang 

diharapkan sebelum 

pembelian (Chandra, 

2007:6). 

Pencapaian 

ekspektasi/harapan 

konsumen (Aryani 

dan Rosinta, 2010). 

Kepuasan konsumen - MAS.Room telah memenuhi 

harapan konsumen. 

- Konsumen  percaya bahwa 

membeli produk di 

MAS.Room biasanya 

merupakan pengalaman yang 

memuaskan. 

- Konsumen merasa senang 

membeli produk di 

MAS.Room. 

- Konsumen 

merekomendasikan 

MAS.Room kepada 

konsumen baru. 

Sumber: Berbagai Sumber Diolah 

3.3.2 Pengukuran Variabel 

Dalam mengukur variabel-variabel penelitian digunakan alat ukur 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Alat ukur adalah peranti yang 

digunakan untuk mengukur data di lapangan (Bungin, 2010:96). Seluruh 

variabel yang dipakai dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

skala Likert, responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju 

mengenai berbagai pernyataan mengenai perilaku, objek, orang, atau 

kejadian (Kuncoro, 2009:178). 

Penilaian skala Likert terdiri dari lima tingkat penilaian, yaitu: 

Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

Skor 3 untuk jawaban cukup setuju (CS) 



30 
 

Skor 4 untuk jawaban setuju (S) 

Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 

2009:148). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner 

yang diberikan kepada 88 konsumen MAS.Room dan hasil wawancara 

yang dilaksanakan pada awal penelitian. 

Data primer yang diperoleh melalui kuesioner masuk dalam kategori 

data ordinal. Data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk 

kategori, tetapi posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan 

dalam skala peringkat (Kuncoro, 2009:146). 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2010:122). Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal 

berupa data penjualan MAS.Room sejak bulan Agustus 2009 sampai 

dengan Desember 2010, data dari buku literatur yang sesuai dengan 

topik yang sedang diteliti, serta laporan hasil riset yang lalu berupa 

jurnal-jurnal. 

3.4.2 Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan 

data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 

2010:123). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Survei; peneliti melakukan survei perbandingan dengan kompetitor 

dalam aspek-aspek yang diperlukan untuk mengungkap permasalahan 

yang akan dibahas pada penelitian ini. Survei yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara; survei ini dilakukan pada awal penelitian dengan 

mewawancarai karyawan kompetitor untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian. Selain 

karyawan, peneliti juga mewawancarai konsumen untuk 

mendapatkan informasi tentang keluhan konsumen. 

b. Kuesioner; kuesioner yang akan dinilai menggunakan skala 

Likert dan dibagikan kepada 88 responden MAS.Room yang 

menjadi responden. Survei melalui kuesioner ini dilakukan di 

tengah-tengah berlangsungnya penelitian. 

2. Riset perpustakaan; riset perpustakaan menggunakan referensi 

penelitian terdahulu serta buku-buku literatur yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, buku yang digunakan 

merupakan buku-buku yang berkaitan dengan kualitas layanan, 

kualitas produk dan kepuasan konsumen. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas 
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut 

(Sunyoto, 2009:72). Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan 

memiliki eror pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subjek yang 

diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang 

sesungguhnya (Azwar, 2006:43).  

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan kuesioner dan total skor variabel yang 

diteliti. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS, yaitu dengan membandingkan korelasi product moment 

Pearson dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi 5%. Apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05, 

data tersebut valid (Sunyoto, 2009:73). 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah uji untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau 

andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu repeated 

measure atau pengukuran ulang dan one shot atau pengukuran sekali saja. 

Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan pengukuran 

sekali saja atau one shot yakni pengukuran keandalan butir pertanyaan 

dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil 
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skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang 

sama dengan menggunakan program SPSS, dengan fasilitas Cronbach 

Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach’s Alpha (α) > 0,60 (Sunyoto, 2009:68). 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji regresi dimaksud untuk menguji bagaimana pengaruh variabel 

bebas (X) yaitu kualitas layanan (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu kepuasan konsumen (Y). Model ini juga 

digunakan untuk melihat perbedaaan besar kecil pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y (Bungin, 2009:222). Formulasi regresi linier berganda 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                    

Keterangan: 

Y  =  kepuasan konsumen 

   = konstanta 

       = koefisien regresi 

    = kualitas layanan 

   = kualitas produk  

 ε  = eror 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t (Wijaya, 

2010:101). 
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1. Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Hipotesis yang dipakai sebagai berikut: 

H1: Kualitas layanan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. Jika 

nilai signifikansi yang diperoleh α ≥ 0,05, H1 ditolak. Artinya semua 

variabel bebas (kualitas layanan dan kualitas produk) secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (kepuasan konsumen). 

Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansi  yang diperoleh α < 0,05, 

H1 diterima. Artinya semua variabel bebas (kualitas layanan dan 

kualitas produk) secara simultan memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat yaitu kepuasan konsumen (Kuncoro, 2009:240). 

2. Uji t (test of significance individual parameter) menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat dengan hipotesa sebagai berikut: 

H2: Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

H3: Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Menetapkan besarnya level of significance (α) sebesar 0,05. Jika 

nilai signifikansi yang diperoleh α ≥ 0,05, H2 dan H3 ditolak. Artinya 

variabel bebas kualitas layanan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen dan kualitas produk secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kemudian sebaliknya, jika 

nilai signifikansi yang diperoleh α < 0,05, H2 dan H3 diterima. Artinya 
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varibel bebas kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dan kualitas produk secara parsial berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen (Kuncoro, 2009:238). 

3.5.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi dikenal sebagai nilai hubungan atau korelasi 

antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Koefisien determinasi (R
2
) 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di 

antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel- 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat (Trihendradi, 2009:203). 

3.5.6 Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji validitas atas model regresi yang 

meliputi normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

1. Uji multikolinearitas untuk mengukur tingkat keeratan 

hubungan/pengaruh antarvariabel bebas melalui besaran koefisien 

korelasi (r). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai 

VIF < 10.  Gejala multikolinearitas terjadi nilai VIF ≥ 10. Dalam 
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model regresi seharusnya tidak terjadi multikolinearitas (Wijaya, 

2009:119). 

2. Uji autokorelasi; persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, persamaan 

regresi menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (D-W), 

dengan ketentuan sebagai berikut (Wijaya, 2009:123): 

Tabel 3.2 

Pengukuran Autokorelasi 

Pengukuran Autokorelas Keterangan 
< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 
2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

> 2,91 Ada autokorelasi 
Sumber: Wijaya (2009)  

3. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji sama atau tidaknya 

varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang 

lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama, disebut terjadi 

homokedastisitas, dan jika variannya tidak sama/berbeda, disebut 

terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa metode untuk 

menguji heteroskedastisitas salah satunya adalah Uji Glejser (Nawari, 

2010:227). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0: Varians residual homokedastisitas 

H1: Varians residual heteroskedastisitas 

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

varian residual homokedastisitas. Begitu pula sebaliknya, jika nilai 
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signifikansi < 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Analisis uji asumsi 

heterokedastisitas juga dapat dilihat melalui hasil ouput SPSS grafik 

scatterplot antara ZPRED (Z predictor) yang merupakan variabel 

bebas dan nilai residualnya SRESID (standardized residual) 

merupakan variabel terikat. Homokedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data ZPRED dan SRESID 

menyebar di bawah ataupun di atas angka 0 pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola teratur, sedangkan heterokedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, 

melebar, maupun bergelombang (Sunyoto, 2009:82). 

4. Gejala normalitas diuji dengan menguji data variabel bebas (X) dan 

data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi 

dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel 

terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Untuk 

mendeteksi adanya normalitas, dapat dilakukan uji Kolmogorov 

Smirnov (Santoso, 2010:84) dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Residual berdistribusi normal 

H1: Residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

residual berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Begitu 

pula sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, H0 ditolak dan H1 

diterima. Selain melalui uji Kolmogorov Smirnov, uji normalitas juga 
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dapat dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot of regression. 

Pada grafik normal P-P Plot of regression dilihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dari 

grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, data dikatakan 

berdistibusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Sunyoto, 

2009:89). 

 


