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 BAB III 

  METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Roemi Ice Cream karena Roemi Ice Cream memberi 

pelayanan kepada pelanggan atau konsumen untuk mencapai kepuasan yang diinginkan. 

Adapun objek penlelitian ini adalah pelanggan Roemi Ice Cream. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini antara lain : 

a. Interview yaitu dengan wawancara atau tanya jawab kepada pihak Roemi Ice 

Cream mengenai keluhan yang ada dari konsumen terhadap pelayanan Roemi 

Ice Cream. 

b. Koesioner yang telah dibuat di sebarkan kepada konsumen Roemi Ice Cream 

untuk mengetahui apakan pelayanan yang ada sudah sesuai dengan harapan 

konsumen dan mengetahui apa saja atribut yang dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

c. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung pelanggan yang ada pada 

Roemi Ice Cream dan respon yang diberikan pelanggan terhadap pelayanan 

yang ada. 

d. Kajian literatur diperoleh melalui karya ilmiah, jurnal, artikel dan literatur yang 

lain. Informasi yang diperoleh berupa metode penelitian maupun permasalahan 

yang ada pada penelitian ini. 
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3.3 Penentuan Kecukupan Data 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus menentukan jumlah sampel yang 

akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang baik 

adalah sampel yang representatif yaitu mewakili sampel yang ada. Dalam penelitian 

yang akan dilakukan, sangat tidak mungkin untuk menjadikan semua pelanggan sebagai 

responden, maka akan diambil beberapa sampel dari pelanggan tersebut. Menentukan 

jumlah sampel dalam hal ini, menggunakan statistik sebagai alat bantunya. 

  

3.4 Penyusunan dan Penyebaran Koesioner 

Penyusunan kuesioner adalah tahap awal dalam observasi dengan menggunakan 

kuesioner, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan studi pustaka yang kemudian disusun untuk menjadi kuesioner yang 

baik untuk disebarkan.  

 

Pada tahap pengisian Koesioner, pelanggan diminta untuk melakukan 2 tahapan 

untuk pengisian tiap atributnya, kedua tahapan tersebut adalah : 

1. Tahap 1 Pelanggan diminta untuk memberikan tanggapan, apakah suka, 

mengharapkan, netral, masih memberikan toleransi, tidak suka jika atribut tersebut 

ada. 

2. Tahap 2 Pelanggan diminta untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing 

atribut mulai dari tidak penting hingga sangat penting. 
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Tabel 3.1 Atribut Kepuasan Pelanggan 

No Daftar Pertanyaan 

  Tangibles 

1 Suhu Ruangan Nyaman 

2 
Terdapat fasilitas lengkap (Wi-Fi, TV, 

Music) 

3 Kondisi meja dan kursi nyaman 

4 Kondisi kamar mandi yang bersih 

5 Penampilan karyawan rapi 

6 Terdapat sarana komunikasi 

7 Pelayanan pegawai ramah 

8 
Kebersihan dalam ruangan maupun 

luar ruangan 

 
Reliability 

9 Kecepatan dalam penyajian pesanan 

10 

Pihak caffe memberikan perhatian 

lebih kepada pelanggan ketika tempat 

duduk penuh 

11 
Keakuratan perhitungan oleh kasir 

pada saat membayar 

12 
Kesesuaian menu yang dipesan dengan 

menu yang disajikan 

13 Kemudahan dalam pembayaran 

 
Responsiveness 

14 Kemudahan dalam memesan makanan 

15 
Pihak caffe tanggap dengan cepat 

ketika menerima keluhan pelanggan 

16 
Tingkat kesabaran karyawan dalam 

menerima keluhan pelanggan 

 
Assurance 

17 

Karyawan mampu menjawab 

pertanyaan pelanggan mengenai 

produk yang tersedia 

18 Tempat parkir aman 

19 
Keamanan pelanggan saat berada di 

caffe 

 

Empaty 

20 
Karyawan sunggung-sungguh 

mengutamakan kepentingan pelanggan 

21 
Karyawan memberikan pelayanan yang 

sama tanpa membeda-bedakan 

22 
Pihak caffe memberikan solusi 

mengenai keluhan pelanggan 
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3.5 Analisis Data 

Terdapat dua macam jenis analisis data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang 

dijelaskan seperti berikut : 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas bertujuan untuk menentukan keakuratan dari masing – masing 

pertanyaan dalam kuesioner yang telah disebarkan. validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang 

hendak diteliti oleh peneliti (Cooper, et al., 2006). Untuk mengukur validitas 

digunakan alat bantu berupa software SPSS. Nantinya hasil pengujian dapat 

dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari rtabel 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu 

indikator. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dihandalkan apabila 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan tetap stabil atau konsisten dari waktu ke 

waktu. Dalam uji reliabilitas ini juga menggunakan SPSS, dimana SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach 

alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan skor cronbach alpha > 

0,6 (Ghozali, 2001). 

 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap Koesioner yang digunakan, 

maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunkan : 

a. Metode Service Quality. Metode ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui 

kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh manajemen 

ROEMI Ice Cream kepada konsumennya ditinjau dari kinerja manajemen tersebut 

terhadap konsumennya. 

b. Metode Kano. Metode ini digunakan untuk mengkategorikan setiap atribut layanan 

berdasarkan seberapa baik buruknya produk atau jasa mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Kategori atribut ini antara lain : must be, one dimentional, 

dan atrractive. 
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3.6 Flowchart Penelitian 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian  


