
BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Lokasi 

 Penelitian dilakukan pada tiga objek restoran keluarga : The westlake resto  

jalan kabupaten Sleman, Gubug makan mang engking soragan castel, dan Ikan 

bakar cianjur yang di tetapkan sebagai sampel. Responden penelitian adalah 

pengunjung restoran yang telah selesai membeli dan mengkonsumsi makanan di 

restoran tersebut. Wilayah penelitian di Kabupaten Sleman, dengan pertimbangan 

di wilayah ini tersebut mempunyai jenis dan ukuran restoran yang paling banyak 

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

3.2. Unit Analisis  

 Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah responden individual yaitu 

pelanggan restoran di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek yang 

dianalisis adalah penilaian, pendapat, perasaan dan kesediaan untuk berprilaku 

untuk variabel penelitian ini.   

 

3.3. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah  semua orang yang pernah berkunjung 

ke restoran yang menjadi objek pada penelitian dan telah selesai mengkonsumsi 

produk yang di tawarkan oleh restoran.  



Untuk teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik non-

probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel 

yang akan diambil sebanyak antara 5 sampai 10 kali, jumlah indikator yang 

digunakan untuk pertanyaan penelitian. Hair et al., 2006, Ferdinand,(2006). 

Merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item 

pertanyaan yang terdapat dikuesioner. Pada penelitian ini terdapat 22 pertanyaan 

dalam kuesioner maka 22 x 5= 110 dan 22x10= 220. Berdasarkan formulasi 

penentuan sampel, jumlah sampel yang akan diambil berada antara sampel 

minimal dan maksimal jumlah sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah 

150 responden. 

 

3. 4. Definisi Operasional, Indikator Variabel Penelitian.  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain : kualitas produk, 

kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan WOM. Pengertian masing-masing 

variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

 

 3.4.1. Kualitas Produk (Product Quality). 

Kualitas Produk (X1) adalah kesesuaian standar kinerja produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam penelitian 

ini indikator yang digunakan yaitu (Kotler dan Keller, 2009) 

 Jumlah variasi menu  

 Rasanya yang enak 



 Tampilan Makanan  

 Porsi sajian 

 Aroma makanan menggugah selera 

 Fresh/kehangatan  

 Hygiene/ Kebersihan 

 

3.4.2. Kualitas Layanan (Service Quality). 

Kualitas layanan (X2) sebagai Sikap konsumen yang berkaitan 

dengan hasil dari perbandingan antara harapan layanan dengan persepsinya 

tentang kinerja aktual. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan 

yaitu: Hardiyansyah (2011)  

 Penampilan pelayan dalam melayani pelanggan  

 Kenyamanan tempat  

 Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

 Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan dan 

tidak membeda-bedakan pelanggan. 

 Petugas melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat 

 Petugas melayani dengan sikap ramah dan sikap sopan santun 

 

 

 

 



3.4.3. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction). 

Kepuasan pelanggan (Y1) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang terhadap ekspektasi mereka pada hasil dari persepsi kinerja 

dari produk, layanan yang diharapannya. Ada pun Indikator kepuasan 

pelanggan yang di guanakan pada penelitian ini menurut Lena Elitan, 

(1999)  yaitu : 

 Perasaan puas kualitas produk makanan 

 Perasaan puas pada porsi makanan   

 Perasaan puas dengan pelayanan di restoran 

  Perasaan puas pada rasa makanan yang di sajikan  

 Perasaan puas dengan kebersihan dan kenyaman tempatnya 

 

3.4.4. Word of Mouth (WOM).  

 Word of Mouth (WOM) (Y2) Komunikasi tidak formal, antara satu 

orang dengan orang lain untuk membicarakan sesuatu objek atau 

masalah. Indikator yang di gunakan saat ini mengikuti Babin et al 

(2005) menetapkan indicator WOM sebagai berikut:  

 Tidak keberatan untuk menceritakan secara lisan kualitas makanan 

di restoran ke pada orang lain.  

 Tidak keberatan untuk menceritakan mengenai kualitas makanan dan 

layanan di restoran.  



 Berbagi atau share dengan teman melalui media sosial mengenai 

restoran ini. 

 Menceritakan produk yang di sajikan restoran ini baik dan layak 

untuk muslim.  

 

3.5 Instrument 

3.5.1 Alat Pengumpulan Data 

  Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan 

menggunakan kuesioner. Ws wingkel (1987) kuesioner adalah suatu daftar 

atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus  dijawab secara  tertulis juga. 

Cara pengumpulan data yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada 

responden yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam 

kuesioner berisi tentang variabel kualitas pelayanan, produk, kepuasan 

pelanggan dan WOM bentuk kuesioner tertutup yang disertai dengan data 

diri responden.  

 

3.5.2 Skala Likert 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan 

metode Kuesioner kepada responden yang telah sesuai dengan kriteria 

yang ditetapka. Kemudian kuisioner yang telah di isi dihitung dengan 

menggunkan skala likert umumnya digunakan untuk mengukur perilaku 

kerjasama individu yaitu dengan mengukur variabel ideologi, perspektif. 



Kelly and Tincani (2013). Skala likert  sering di gunakan dikarenakan 

praktis, dan dirancang dengan baik pada umumnya memiliki reliabilitas 

yang memuaskan (Azwar, 1995). Pada penelitian ini skor untuk skala 

likert berupa pertanyaan atau pernyataan positif : 

1. Sangat setuju (st) 

2. Setuju (s) 

3. Agak setuju (as) 

4. Netral (n) 

5. Agak tidak setuju (ats) 

6. Tidak setuju (ts) 

7. Sangat tidak setuju (sts) 

Pengolahan data dengan menggunakan perhitungan Skala Likert untuk 

menentukan nilai interval dari masing – masing skala. Maka diperoleh 

rumus sebagai berikut : 

Interval skala       
     

 
 

Keterangan : 

m = Angka tertinggi dalam skor jawaban 

n = Angka terendah dalam skor jawaban 

b = Banyaknya kelas/kategori jawaban 

 

 



3.5.3 Uji Validitas  

 Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau 

tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatan valid jika pertanyaan kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengukur atau menguji 

apakah item-item pertanyaan pada kuesioner tersebut telah valid atau 

tidak digunakan dengan pendekatan atau rumus product moment korelasi 

dengan rumus sebagai berikut: Sudjana (2005). 

    
             

√                    

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

N = Jumlah responden 

X = Skor dari tiap-tiap item 

Y = Jumlah dari skor item 

Kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel atau sig <0,05 maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel atau 

nilai sig >0,05 maka alat ukur tersebut adalah tidak valid. Hair et al. 

(2009). Sedangkan nilai r tabel yang di gunakan pada penelitian ini 

adalah n=30 dan taraf kesalahan (α) 5% adalah sebesar 0,36. Untuk uji 

validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunkan program 



SPSS for windows yang hasil diringkas dapat ditunjukkan pada tabel 3.1  

berikut: 

Tabel 3.1.  hasil uji validitas 

1. Variabel Kualitas Produk (Product Quality) 

Indikator  r hitung  r tabel  Keterangan  

Variasi menu restoran  0,907 0,374 Valid 

Rasa makanan lezat 0,948 0,374 Valid 

Aroma makanan menggugah selera 0,909 0,374 Valid 

Makanan sangat higienis 0,858 0,374 Valid 

Tampilan dan penyajian makanan 

menarik 

0,952 0,374 Valid 

Porsi makanan per satuan / pack 

cukup layak 

0,954 0,374 Valid 

Bahan yang di gunakan bahan yang 

Fresh/ segar. 

0,964 0,374 Valid 

 

2. Variabel Kualitas layanan (Service Quality) 

Indikator  r hitung  r tabel  Keterangan  

Penampilan pelayan dalam melayani 

pelanggan sangat baik 

0,915 0,374 Valid 

Kenyamanan tempat ini sangat baik 0,894 0,374 Valid 

Kecermatan petugas dalam melayani 

pelanggan sangat baik 

0,894 0,374 Valid 

Pelayan merespon setiap pelanggan 

dan tidak membeda-bedakan 

pelanggan 

0,906 0,374 Valid 



Petugas melakukan pelayanan 

dengan cepat dan tepat 

0,889 0,374 Valid 

Petugas melayani dengan sikap 

ramah dan sikap sopan santun 

0,922 0,374 Valid 

 

3. Variabel kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction)  

Indikator  r hitung  r tabel  Keterangan  

Puas dengan kualitas produk 

makanan 

0,897 0,374 Valid 

Puas dengan jumlah porsi makanan 0,914 0,374 Valid 

Puas dengan kebersihan dan 

kenyaman tempatnya 

0,912 0,374 Valid 

Puas dengan pelayanan di rumah 

makan ini 

0,899 0,374 Valid 

Secara umum saya puas dengan 

rumah makan 

0,903 0,374 Valid 

 

4. Variabel Word of Mouth (WOM) 

Indikator  r hitung  r tabel  Keterangan  

Menceritakan secara lisan kualitas 

makanan restoran dengan orang lain 

0,910 0,374 Valid 

Menceritakan mengenai kualitas 

layanannya restoran dengan orang 

lain 

0,945 0,374 Valid 

Share informasi dengan teman 

melalui media sosial mengenai 

restoran ini. 

0,892 0,374 Valid 

Bercerita bahwa makanan dan 

minuman restoran baik dan layak 

bagi muslim 

0,900 0,374 Valid 

 

 



3.5.4  Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu instrument mengukur suatu yang 

hendak diukur. (William, 1986). Untuk menguji reabilitas instrument di 

gunakan formulasi alpha cronbach. Untuk menghitung atau menganalisisi 

di gunakan program komputer spss menggunakan reability. Sandjojo, 

(2011) .  r11= 
 

    
 ×{1-

   

  
} 

Keterangan : 

r11           = Nilai reliabilitas 

∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 

k            = Jumlah item 

kreteria pengujian alpha > 0,6 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) Jika alpha < 0,60 maka reliabilitas rendah. Jika alpha ditolak. 

Nunnally (1994). 

 

 

 

 



Tabel 3.2. Hasil uji Reliabilitas 

Variabel Alpha 

Croncbach 

Nilai 

Hitung 

Keterangan 

Kualitas Makanan 0,6 0.972 Reliabel 

Kualitas Layanan 0,6 0.955 Reliabel 

Kepuasan pelanggan 0,6 0.942 Reliabel 

WOM 0,6 0.932 Reliabel 

 

3.6   Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden anggota populasi sebagai sumber data. Dengan 

cara mengumpulkan data survey langsung kepada responden dan memberikan 

pertanyaan yang telah diuji dengan bentuk kuesioner penelitian.  

 

3.7 Analisa Data 

     Dalam penelitian ini data yang telah di peroleh di analisis dengan 

menggunakan analisis SEM dan kemudian data dianalisis deskriptif untuk 

menjabarkan gambaran umum responden, sedangkan analisis SEM dilakukan 

untuk melihat pengaruh antar variabel.  

 

 

 

 

 



3.7.1 Deskriptif  

Pada penelitian ini metode penelitian menggunakan kuesioner 

untuk pengambilan data. Untuk menjabarkan gambaran umum responden 

penelitian penelitian ini mengunakan analisis deskripsi yang berisi 

tentang gambaran umum responden yang terdiri dari :  

I. Data identitas responden  

 Nama 

 Usia 

 Pekerjaan,  

 Pengeluaran perbulan   

2. Pertanyaan tentang penilaian responden terhadap : 

 Kualitas produk 

 Kualitas layanan  

 Kepuasan pelanggan 

 WOM 

Identitas dan penilaian responden tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan dengan menggunakan program SPSS. 

 

3.7.2 Analisis SEM (Structural Equation Modelling) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM). merupakan  salah  satu  alat  

yang  digunakan  untuk menganalisis hubungan kausatif atau sebab 

akibat antara  variabel  dependen  dengan  variabel  independen.   



 

3.7.2.1 Uji Kualitas Data  

a. Normalitas Data 

Normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan 

semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal (ghazali, 

2013). Normalitas data dapat diukur dengan CR Skewness atau 

angka CR kurtosis. Apabila sampel berjumlah kecil yaitu ≤80 

sampel maka distribusi data dinyatakan normal jika angka CR 

Skewness dan angka CR kurtosis ada diantara ±2,50 dan apabila 

sampel berjumlah >80 maka distribusi data masih dapat dinyatakan 

normal jika angka CR Skewness dan angka CR kurtosis berada 

diantara ±3,00. Santoso (2014) menyatakan distribusi data 

dinyatakan normal jika angka CR Skewness dan angka CR kurtosis 

≤2,58. Selain itu nilai CR kurtosis bertotal <7 serta p dalam jarak 

Mahalanobis harus ≥0,001Ghazali, (2008) 

 

b. Outlier 

Data outlier biasanya dilihat pada nilai onobis distance yang 

memiliki nilai p1 dan p2. Suatu data termasuk outlier  jika nilai p1 

dan p2 yang dihasilkan bernilai <0,05. 

 

 



  3.7.2.2 Uji Konfirmatori 

Analisis Faktor Konfirmatori merupakan teknis analisis 

multivariat yang digunakan untuk mengkonfirmasikan model 

pengukuran yang gunakan apakah sesuai dengan yang 

dihipotesiskan. Dalam Analisis Faktor Konfirmatori, perubah laten 

dianggap sebagai perubah penyebab (perubah bebas) yang 

mendasari perubah-perubah indikator (Ghozali, 2003). 

 Pada dasarnya tujuan analisis faktor konfirmatori adalah: 

untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan 

melakukan uji korelasi, menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen. Uji validitas yang digunakan yaitu convergen validity. 

Pengukurannya menggunakan standard loading factor 0,5 (Hair et 

al., 2005). Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam 

SEM adalah contruct reability dengan rumus sebagai berikut : 

contruct reability= 
                    

                         
 

  dengan nilai contruct dalam reliabilitas yang di angap baik 

yaiti di antara nilai 0,6 dan 0,7 bisa diterima dengan syarat 

indikator yang lain dari validitas kostruk valid (Hair et al., 2005). 

 

 



3.7.2.3 Uji Kesesuaian Model   Struktur ( Goodness Of Fit ) 

Pada tahap in di lakukan evaluasi terhadap kesesuaian model 

struktural yang di lakukan dengan menggunkan beberapa tahapan 

kriteria Goodness-of-fit. Adapun beberapa pengukuran yang 

penting dalam mengevaluasi kriteria tersebut adalah : 

Melakukan evaluasi model dengan menggunakan kriteria 

keselarasan (goodness of fit).  

 

• Chi Square dengan ketentuan semakin kecil nilai Chi 

Square, maka semakin baik model yang dibuat. 

• Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) jika 

nilai RMSEA sebesar 0.08 atau lebih kecil maka nilai 

tersebut menunjukkan indeks untuk dapat diterimanya 

model yang dibuat. 

• Nilai indeks keselarasan (goodness of fit index) yang 

besarnya berkisar dari 0 – 1. Jika nilai besarnya mendekati 0 

maka model mempunyai kecocokan yang rendah sedang 

nilai mendekati 1 maka model mempunyai kecocokan yang 

baik. 

•  Nilai indeks keselarasan yang disesuaikan (Adjusted 

Goodness of Fit Index (AGFI)) dengan ketentuan nilai 



AGFI sama dengan atau lebih besar dari 0,9. Jika nilai lebih 

besar dari 0,9 maka model mempunyai kesesuaian model 

keseluruhan yang baik. 

• Fungsi perbedaan sampel minimum (The minimum sample 

discrepancy function (CMNF))  yang merupakan nilai 

statistik Chi Square dibagi dengan nilai derajat kebebasan 

(degree of freedom (df)) disebut juga Chi Square relatif 

dengan besaran nilai kurang dari 0,2 dengan toleransi 

dibawah 0,3 yang merupakan indikator diterimanya suatu 

kecocokan model dan data. 

• Indeks Tucker Lewis (Tucker Lewis Index (TLI)) dengan 

ketentuan sebagai penerimaan sebuah model sebesar sama 

dengan atau lebih besar dari 0,95. Jika nilai mendekati 1 

maka model tersebut menunjukkan kecocokan yang sangat 

tinggi. 

• Indeks Kecocokan Komparatif (Comparative Fit Index 

(CFI)) dengan nilai antara 0- 1 dengan ketentuan jika nilai 

mendekati angka 1 maka model yand dibuat mempunyai 

kecocokan yang sangat tinggi sedang jika nilai mendekati 0, 

maka model tidak mempunyai kecocokan yang baik. 

 

 



Tabel 3.3. Good of Fitness Penelitian 

No Goodness of fit index  Cut off value 

1 Chi square ≥0,05 

2 RMSEA (The Root Mean Square Error 

of Appoximation) 

≤0,08 

3 GFI (Goodness of Index) ≥0,90 

4 AGFI (Adjust Goodness of Fit Indeks) ≥0,90 

5 CMIN/DF (Normed Chi Square) ≤2,0 

6 TLI (Truck Lewis Index) ≥0,95 

7 CFI (Competitive Fit Index) ≥0,95 

Sumber: Ferdinand, 2002 

3.7.2.4 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah 

menerima atau menolak pernyataan ataupun asumsi sementara 

yang dibuat. Dengan melihat signifikan valuenya sesuai 

dengan teori jika signifikan nya < 0,05 dinyatakan 

terbukti/diterima namun sebaliknya jika signifikan nya >0,05 

maka hipotesis nya di tolak.   

 


