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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

Penelitian ilmiah (Kuncoro, 2009:3) adalah aplikasi secara formal dan 

sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. 

Sedangkan secara umum penelitian ilmiah didefinisikan sebagai investigasi yang 

sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai 

hubungan tertentu antar fenomena. 

Berdasarkan klasifikasinya metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini yaitu penelitian kausal eksperimental. Penelitian kausal 

eksperimental adalah penelitian yang mengendalikan paling tidak satu variabel 

bebas dan mengamati akibat yang terjadi kepada satu atau lebih variabel terikat 

(Kuncoro, 2009:15).  

Peneliti menggunakan metode penelitian kausal eksperimental karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan dan 

kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sulawesi. Variabel – 

variabel ini diperoleh melalui kajian teoritis  dan empiris pada penelitian 

terdahulu.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yang 

mencakup seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas 

layanan, kualitas produk dan kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan 
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metode pendekatan kuantitatif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang analisa 

datanya sebagian besar menggunakan metode statistik.  

B. Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi menurut Kuncoro (2009:118), adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana 

seorang tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah konsumen Rumah 

Makan Sulawesi dari periode Januari 2012 sampai September 2012 yang pernah 

melakukan transaksi sebanyak minimal satu kali yang berjumlah 2.745 orang 

(diambil dari jumlah transaksi setiap bulannya). Jumlah konsumen tiap bulan 

dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Jumlah konsumen per bulan 

Bulan Jumlah Konsumen 

Januari 327 orang 

Februari 215 orang 

Maret 285 orang 

April 300 orang 

Mei 163 orang 

Juni 290 orang 

Juli 404 orang 

Agustus 326 orang 

September 435 orang 

Total  2.745 orang 
Sumber : data internal perusahaan 

2. Sampel  

Sampel menurut Kuncoro (2009:118) adalah suatu himpunan bagian 

(subset) dari unit populasi. Dalam penelitian ini metode pemilihan sampel yang 
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digunakan yaitu sampling purposive. Sampling Purposive merupakan teknik non – 

probability sampling menurut Sugiono (2010:122) adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan atau indikasi tertentu, dengan kriteria : konsumen 

bersedia mengisi kuesioner, konsumen yang mengisi kuesioner minimal satu kali 

makan di Rumah Makan Sulawesi. 

Jumlah sampel yang dapat menggambarkan dan mewakili populasi, maka 

dalam penentuan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana: 

                   n    =    ukuran sampel 

                   N   =    ukuran populasi 

  e    =    persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah 

populasi sebanyak 2.745 orang dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 

10%, maka didapatkan hasil sampel sebanyak 97 responden perhitungan seperti 

berikut: 

 

n         =     N 

1 + Ne² 
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                        n =           N 

    1 + Ne² 

n =             2745 

   1 + 2745 (0,1)² 

n  =            2745 

                 28,45 

             n  =     96,4 atau 97 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan (Kuncoro, 2009:145). Jenis data yang digunakan penulis adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik 

atau angka (Kuncoro, 2009:145). Data kuantitatif yang digunakan penulis di 

Rumah Makan Sulawesi ini berupa data keuangan.  

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh hasil survei lapangan yang menggunakan 

semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2009:148). Sedangkan data 

sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini, data 

primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan  masalah mengenai 

faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen Rumah Makan Sulawesi 

berdasarkan hasil kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah 
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penelitian terdahulu dan literatur yang akan dijadikan sebagai data penunjang 

dalam penelitian ini. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

       1. Kuesioner 

           Kuesioner merupakan pertanyaan yang menggunakan skala Likert yang 

akan dibagikan kepada konsumen Rumah Makan Sulawesi. 

           2. Wawancara  

       Wawancara yang dilakukan peneliti dengan konsumen Rumah Makan 

Sulawesi bertujuan untuk mengetahui kedua faktor yaitu kualitas layanan 

dan produk yang mempengaruhi kepuasan konsumen Rumah Makan 

Sulawesi. 

3. Observasi  

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati kondisi kompetitor  

untuk mengetahui produk yang dijual oleh kompetitor dengan 

membandingkan produk yang dimiliki oleh Rumah Makan Sulawesi. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 
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Penelitian ini ada tiga variabel yang akan dianalisa, yakni dua variabel 

bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel terikat adalah variabel yang 

menjadi perhatian pertama oleh peneliti. Berikut ini adalah variabel – variabel 

yang ada dalam penelitian : 

1.   X1 = Variabel  Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah kondisi dimana konsumen membandingkan 

pelayanan yang mereka harapkan dengan pelayanan yang mereka terima. Kualitas 

layanan ini akan diukur berdasarkan penilaian konsumen Rumah Makan Sulawesi, 

antara lain tindakan karyawan, keluhan konsumen, kesiapan dan kecepatan dalam 

melayani konsumen, dan saran konsumen. 

Indikator  kualitas layanan (Zeithaml dan Berry, 2009:111) yaitu: 

a. Rumah makan terlihat bersih dan rapi 

b. Penampilan fisik  rumah makan (suasana dan desain) menarik 

c. Penampilan pegawai rapi 

d. Pegawai melayani dengan ramah dan sopan 

e. Pegawai memahami menu yang ditawarkan 

f. Makan selalu tersedia sesuai dengan menu yang ada 

g. Proses penyajian makanan cepat 

h. Pegawai mampu menangani keluhan dari konsumen 

i. Pegawai memahami setiap keinginan dari konsumen 
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2.  X2 = Variabel Kualitas Produk 

Kualitas produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas. 

Kualitas produk merupakan variabel awal yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Kualitas produk ternyata menjadi awal untuk menciptakan konsumen yang loyal 

melalui kepuasan konsumen. 

Indikator  kualitas produk (Qin dan Prybutok, 2010:81) yaitu : 

a. Seafood dan sayur yang digunakan dalam keadaan segar 

b. Tampilan makanan menarik 

c. Penyajian makanan sesuai dengan porsinya 

d. Bahan yang digunakan higienis 

e. Variasi menu makan banyak 

f. Rasa makanan enak atau cocok dengan selera konsumen 

 

3. Y = Kepuasan Konsumen Rumah Makan Sulawesi 

Kepuasan konsumen ini akan diukur berdasarakan pembelian ulang atau 

merekodendasikan pembelian produk atau perusahaan kepada orang lain. 

Indikator untuk kepuasan konsumen adalah kesetiaan konsumen pada perusahaan 

yaitu dengan membeli kembali di lain waktu dan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk membeli kembali produk yang dijual atau dipasarkan oleh 

perusahaan tersebut. 

Indikator kepuasan konsumen (Kotler dan Keller, 2009:164-165) yaitu : 
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a. Kepuasan konsumen dinilai dengan kesesuaian antara layanan dan produk 

dengan apa yang diharapkan oleh konsumen sebelumnya 

b. Melakukan pembelian kembali 

c. Merekomendasikan kepada orang lain 

Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi 

responden digunakan Skala Likert yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala 

Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 

2010:138). 

Skala Likert umumnya menggunakan 5 angka penelitian, yaitu:  

(1) =  sangat tidak setuju / STS 

(2) =  tidak setuju / TS 

(3) =  cukup setuju / CS 

(4) =  setuju / S 

(5) =  sangat setuju / SS 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.     Validitas 

Menurut Kuncoro (2009:172), Suatu skala pengukuran disebut valid bila 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi (r) 

dengan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar α = 5% atau 0,05. Pada saat 

nilai signifikan yang diperoleh dari hasil kuesioner < 0,05 maka dianggap valid, 
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sebaliknya bila nilai signifikan yang diperoleh dari hasil kuesioner > 0,05 maka 

dianggap tidak valid. 

2.    Reliabilitas 

Menurut Kuncoro (2009:175), reliabilitas adalah konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan dua cara yaitu (Sunyoto, 2009:67-68) : 

a.  Pengukuran ulang (repeated measure) yaitu, pengukuran yang dilakukan 

dalam waktu yang berbeda dan responden diberikan pertanyaan dan 

alternatif jawaban yang sama. 

b.  Pengukuran sekali saja (one shot) yaitu, pengukuran yang dilakukan 

dengan sekali menyebarkan kuesioner kepada responden kemudian 

hasilnya diukur dengan menggunakan bantuan komputer SPSS, dengan 

fasilitas Cronbach Alpha (a). Variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 

Pada penelitian ini, pertanyaan atau indikator dikatakan reliabel bila 

Cronbach Alpha > 0,6 dan Cronbach Alpha if Item Deleted < Cronbanch Alpha.  

F. Analisis Data 

1. Analisis regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode 

statistik yaitu metode kuadrat pangkat terkecil biasa (OLS) ini diperkenalkan 

pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss. Seorang ahli matematika dari Jerman. 
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Metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan 

jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut ( Kuncoro, 

2009:236). 

Tujuan utama regresi adalah mengestimasi fungsi regresi populasi (FRP) 

berdasarkan fungsi regresi sampel. Persamaan regresi sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y = kepuasan pelanggan 

α = konstanta 

β₁ = nilai koefisien kualitas layanan 

X₁ = variabel kualitas layanan 

β₂ = nilai koefisien kualitas produk 

X₂ = variabel kualitas produk  

 = residual 

 

 

 

 Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ +  
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2. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). 

Hipotesis yang dipakai sebagai berikut : 

a.   Ho : β₁ = β₂ = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas  

secara simultan terhadap variabel terikat. 

b.   H1 : minimal ada satu βi ≠ 0, i =1,2, artinya variabel – variabel bebas  

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika nilai signifikansi yang diperoleh ≥ 0,05 maka Ho diterima dan H1 

ditolak, sehingga variabel bebas (X) secara simultan tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), sebaliknya Jika nilai signifikansi 

yang diperoleh < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel bebas 

(X) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). 

3. Uji Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2009:238). 
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Hipotesis yang dipakai sebagai berikut : 

Ho : βᵢ = 0, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang 

signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

 H1 : βᵢ ≠ 0, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat. 

Jika nilai sig. hasil uji t hitung < 0,05 maka Ho di tolak, artinya  variabel 

bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

jika nilai sig. hasil t hitung  ≥ 0,05 maka Ho diterima, artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

4. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²) 

Koefisien korelasi (R) adalah untuk mengetahui besar kecilnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bilangan. Besarnya 

koefisien korelasi antara – 1 sampai + 1, besaran koefisien korelasi yang 

sempurna adalah -1 dan 1. 

Koefisien determinasi (R²) menurut Kuncoro (2009:240) adalah 

perangkat yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan 

variasi variabel terikat. Nilai R² berbeda antara 0 sampai 1 semakin mendekati 1 

maka pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya dikatakan kuat. 
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5. Korelasi Parsial 

Analisis korelasi parsial (Partial Correlation) digunakan unuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap 

berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Nilai 

korelasi parsial yang semakin tinggi maka semakin besar juga pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. (Sunyoto, 2009 : 57). 

 

6. Uji Asumsi Klasik 

a.   Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah asumsi klasik yang diterapkan untuk analisis 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas, dimana akan 

diukur tingkat asosiasi (keeratan). Dalam model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol. 

Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas 

lebih besar dari 0,06 sebaliknya dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika 

koefisien kolerasi antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,06 (Sunyoto, 

2009:79).  

Pengujian  ini, biasa menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factory). 

Jika nilai VIF > 10 maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

antarvariabel bebas dan model regresi yang tidak baik. Jika nilai VIF < 10, hal ini 
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menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi dan model regresi yang ada 

baik. Terdapat cara lain yang lebih mudah dan cepat untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam persamaan regresi ganda adalah dengan melihat nilai R
2
 

dan t tabel. Bila nilai R
2
 yang cenderung sangat tinggi, dan nilai t tabel cenderung 

sangat rendah, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Glantz dan Mun, 

2008:108). 

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Santoso (2007:208) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

menguji sebuah model regresi apakah didalamnya terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual pada satu observasi ke observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika 

variansnya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas.  Apabila terjadi 

heteroskedastisitas maka akan menunjukkan varians residual tidak sama dan 

memungkinkan varians mengalami gangguan berbeda dari observasi ke observasi.  

Terjadinya heterokedastisitas juga menyebabkan pengujian hipotesis 

tidak bisa dipercaya karena memungkinkan penarikan kesimpulan yang salah dan 

varians estimator OLS (estimator kuadrat terkecil biasa) yang diperoleh masih 

linear dan tidak bias.  Model regresi yang baik adalah yang terdapat 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara pengujian yang lain 

bisa dengan menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer ini dapat dilakukan cara 

meregresikan variabel dengan absolute residualnya sebagai variabel terikat.  

Hipotesis pengujian ini adalah: 

H0: tidak terjadi heterokedastisitas 
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H1: terjadi heterokedastisitas 

Jika nilai signifikan dari uji t setiap variabel bebas < 0,05  maka H0 

ditolak artinya terdapat heterokedastisitas. 

c.   Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk menguji 

residual yang dihasilkan pada persamaan regresi, apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2009:84). Persamaan regresi dikatakan baik 

jika mempunyai residual berdistribusi normal atau normal sama sekali, jika 

distribusi dari nilai – nilai residual tersebut tidak dapat dikatakan berdistribusi 

normal, maka dapat dikatakan ada masalah pada asumsi normalitas sehingga uji 

statistik yang dilakukan tidak valid.   Untuk mendeteksi uji normalitas ada dua 

cara yaitu dengan analisis grafik (normal P plot) dan analisis statistik (analisis Z 

skor skewness dan kurtosis) yang biasa disebut uji Kolmogrov Smirnov hipotesis 

untuk pengujian ini adalah : 

Ho : residual berdistribusi normal 

H1: residual tidak berdistribusi normal.  

Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka terima Ho, artinya 

residual berdistribusi normal (Santoso, 2007:154) 

d.   Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi adalah persamaan regresi yang baik, yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi. Uji yang digunakan ialah uji Durbin Watson. Dalam 

analisis regresi, asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. 
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Tidak adanya autokorelasi menandakan setiap nilai residu tidak tergantung pada 

nilai-nilai residu sebelum atau sesudahnya, sehingga bisa disebutkan bahwa 

koefisien regresi yang diperoleh efisien.  

Hipotesis uji Durbin Watson : 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau 

tidak layak diprediksi. Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak,  nilai 

Nilai Durbin Watson yang didapat dibandingkan dengan nilai pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Tabel klasifikasi nilai Durbin-Watson 

 
Nilai d Keterangan 

<1,10 Ada autokorelasi 

1,10-1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55-2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47-2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,90 Ada autokorelasi 

Sumber: Analisis Data Penelitian (Wijaya, 2009) 

 

 

 

 

 

 


