
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta dengan daerah sub urban 

yaitu Sleman dan Yogyakarta. 

 

3.2 Unit analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitain ini adalah responden 

individual yaitu konsumen yang berkunjung pada beberapa rumah makan di 

Yogyakarta. 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen rumah makan 

nasional dan lokal di Yogyakarta dan Sleman dengan kriteria konsumen yang 

sedang atau pernah mengkonsumsi makanan dirumah makan yang dipilih sebagai 

sampel. 

Sampel dikumpulkan dengan teknik Non-Probability sampling dengan 

menggunakan convenience sampling. Untuk penelitian ini akan digunakan sampel 

sebanyak 156 responden yang diambil dari 4 rumah makan. Sampel dalam 

penelitian ini dihitung berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ghozali dan 

Fuad (2005), yakni 5-10 kali dijumlah indikator untuk batas minimal alat analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak 

AMOS versi 22. Jumlah indikator pada penelitian ini sebanyak 26 (dua puluh 
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enam) indikator yang dikali 6 (enam), sehingga jumlah sampel minimal adalah 

156. Demikian sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 156 sampel. 

Adapun kriteria yang dipilih antara lain: 

a. Responden adalah konsumen yang sedang atau pernah makan dirumah 

makan di Yogyakarta. 

b. Responden hanya mengisi 1 kali (kuesioner) dan tidak ada paksaan. 

c. Responden berusia dibawah 35 tahun. 

d. Responden dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik. 

 

3.4 Jumlah Sampel 

Minimum Sampel = Jumlah indikator x 5  

    = 26 x 5  

    = 130 

Maksimal Sampel = Jumlah indikator x 10  

    = 26 x 10  

    = 260 

Berdasarkan rumus diatas maka sampel ideal yang akan digunakan dalam 

penelitian adalah 156 sampel yang disebarkan secara offline yaitu dengan 

membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel penelitian 

Definisi variabel dan indikator yang terdapat di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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3.5.1 Kualitas Makanan 

Menurut Potter and Hotchkiss (2012), kualitas makanan adalah 

karakteristik kualitas dan makan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti 

rasa, ukuran, tampilan, warna, dan tekstur. Pengukuran kualitas makanan 

mengacu pada penelitian Namkung and Jang (2007) yakni menggunakan enam 

indikator yang terdiri dari: 

1. Presentasi makanan secara visual menarik 

2. Menawarkan berbagai menu 

3. Menawarkan pilihan makanan yang sehat 

4. Menyajikan makanan yang lezat 

5. Menawarkan makanan yang segar 

6. Makanan disajikan pada suhu yang sesuai. 

3.5.2 Kualitas Lingkungan Fisik 

Menurut Zeithaml (2004), kualitas lingkungan fisik adalah sebuah tempat 

di mana semua fasilitas secara nyata dapat diterima oleh panca indera 

konsumen. Pengukuran kualitas lingkungan fisik mengacu pada penelitian Ryu 

et al (2012), indikatornya terdiri dari: 

1. Rumah makan yang ada di Yogyakarta memiliki desain dan dekorasi 

interior yang menarik. 

2. Memiliki musik latar belakang menyenangkan 

3. Area makan yang bersih. 

4. Karyawan berpakaian rapi. 
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3.5.3 Kepuasan 

Menurut Kotler dan Keller (2013) kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa terhadap hasil yang merupakan perbandingan antara kenyataan dan 

harapan yang diterima baik dari produk maupun jasa. Pengukuran kepuasan 

mengacu pada penelitian Walsh et al. (2010) dan Ryu et al. (2012), 

indikatornya terdiri dari: 

1. Saya puas dengan layanan yang diberikan. 

2. Rumah makan yang ada di Yogyakarta sesuai dengan harapan saya. 

3. Pengalaman saya dengan rumah makan yang ada di Yogyakarta sangat 

baik. 

4. Saya puas dengan tempatnya. 

3.5.4 Trust 

Menurut Jalilvand et al (2017), trust adalah pendapat yang dimiliki oleh 

pelanggan bahwa penyedia layanan akan memberikan layanan yang memenuhi 

kebutuhan konsumen. Pengukuran Trust mengacu pada penelitian Estela & 

Sergio (2009), Cristiane & Daniel (2008) indikatornya terdiri dari:  

1. Rumah makan yang ada di Yogyakarta menepati janjinya. 

2. Rumah makan yang ada di Yogyakarta dapat dipercaya. 

3. Rumah makan yang ada di Yogyakarta dapat diandalkan. 

4. Responsif terhadap pelanggan 

3.5.5 Commitment 

Menuru Beatty et al (1996), commitment dapat didefinisikan sebagai 

keterikatan psikologis atau emosional pada suatu merek atau organisasi. 
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Pengukuran Commitment mengacu pada penelitian Tuskej et al., 2013: Papista 

& Dimitriadis, 2012: Zhou et al, 2013), indikatornya terdiri dari: 

1. Saya ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan rumah makan 

yang ada di Yogyakarta. 

2. Mnegunjungi secara terus menerus. 

3. Saya mendapatkan kemudahan dalam melakukan proses pemesanan 

makan. 

4. Secara pribadi saya merasa puas ketika membeli makanan yang ada 

dirumah makan Yogyakarta. 

3.5.6 Word Of Mouth 

Menurut jalilvand et al (2017), word of mouth awalnya adalah 

komunikasi santai antara orang-orang yang telah mengkonsumsi barang atau 

jasa dengan evaluasi yang mereka rasakan sendiri. Pengukuran word of mouth 

mengacu pada penelitian Jalilvand (2012), indikatornya terdiri dari: 

1. Saya akan merekomendasikan kepada orang-orang. 

2. Saya akan berbagi pengalaman pribadi tentang rumah makan yang ada 

di Yogyakarta. 

3. Saya akan mengatakan hal-hal yang positif tentang rumah makan yang 

ada di Yogyakarta. 

4. Mengatakan tentang keuntungan yang didapatkan. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh data primer maka kuesioner 

diberikan secara langsung kepada responden yang pernah atau sedang makan pada 

rumah makan di Yogyakarta dan selanjutnya responden diminta untuk mengisi 

keusioner yang sudah disediakan. Bentuk kuesioner yang disebarkan disertai 

dengan data responden dan kuesioner bersifat tertutup. 

3.7 Skala 

Pengukuran instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

sedikit modifikasi guna untuk penyesuaian penelitian. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Skala Likert yang digunakan pada penelitian ini yang terbagi menjadi: 

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 

2= Tidak Setuju (TS) 

3= Netral 

4= Setuju (S) 

5=  Sangat Setuju (SS) 

3.8 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya mampu untuk 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap bulir pernyataan dengan skor 

totalnya dan kemudian diolah dengan bantuan program SPSS dengan level of 

significant = 5% dengan minimal 40 responden. 

Mengukur validitas dengan membuat korelasi antar skor butir pertanyaan 

dengan total skor konstruk atau variabel yaitu dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-k, dimana (n) merupakan 

jumlah sampel penelitian. Berikut pengambilan keputusan untuk menguji validitas 

indikatornya adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif atau signifikan < 0,05 maka 

butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung < r tabel dan signifikan > 0,05 maka butir pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.1 Hasil uji validitas 40 responden 

Butir r-hitung r-tabel P Keterangan 

KM1 0.507 0.3120 0.001 Valid 

KM2 0.480 0.3120 0.002 Valid 

KM3 0.842 0.3120 0.000 Valid 

KM4 0.647 0.3120 0.000 Valid  

KM5 0.808 0.3120 0.000 Valid 

KM6 0.738 0.3120 0.000 Valid 

KLF1 0.801 0.3120 0.002 Valid 

KLF2 0.756 0.3120 0.000 Valid 

KLF3 0.860 0.3120 0.000 Valid 

KLF4 0.861 0.3120 0.000 Valid  

KP1 0.837 0.3120 0.000 Valid 

KP2 0.883 0.3120 0.000 Valid 

KP3 0.880 0.3120 0.000 Valid 

KP4 0.888 0.3120 0.000 Valid  

T1 0.784 0.3120 0.000 Valid 

T2 0.771 0.3120 0.000 Valid 
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T3 0.688 0.3120 0.000 Valid 

T4 0.765 0.3120 0.000 Valid  

C1 0.786 0.3120 0.000 Valid 

C2 0.898 0.3120 0.000 Valid 

C3 0.849 0.3120 0.000 Valid 

C4 0.919 0.3120 0.000 Valid  

WOM1 0.783 0.3120 0.000 Valid 

WOM2 0.694 0.3120 0.000 Valid 

WOM3 0.794 0.3120 0.000 Valid 

WOM4 0.813 0.3120 0.000 Valid  

   Sumber: Data diolah, 2018 

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki 

rhitung > dari r table (0.3120) dengan tingkat signifikan 0.05 dan bernilai positif. 

Dengan demikian butir pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. 

3.9 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk 

penelitian. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waku ke waktu (Ghozali, 2006). Adapun 

pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994). Dasar pengambilan 

keputusannnya adalah sebagai berikut: 

a. Konstruk/variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 

0,70 

b. Konstruk/variabel dikatakan tidak reliabel jika nilai Cronbcah 

Alpha < 0,70 
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Tabel 3.2 Hasil Uji reliabilitas 40 responden 

No Instrumen Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

1 Kualitas Makanan 0.771 Reliabel 

2 Kualitas Lingkungan 

Fisik 

0.834 Reliabel 

3 Kepuasan 0.891 Reliabel 

4 Trust 0.744 Reliabel 

5 Commitment 0.887 Reliabel 

6 Word Of Mouth 0.774 Reliabel 

  Sumber: Data diolah, 2018 

 Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa masing-masing dari variable 

penelitian memiliki Cronbach Alpha > 0.70. Dengan demikian seluruh variabel 

penelitian reliabel. 

3.10  Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan model persamaan 

Structural Equation Model (SEM) yang diolah dengan menggunakan AMOS versi 

22.  

3.10.1 Analisis Deskriptif 

Alat pengambil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa kuesioner yaitu sejumlah item pertanyaan maupun pernyataan yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pada bagian pertama 

responden diminta untuk mengisi data-data yang bersifat sebagai berikut: 

1. Identitas responden  

a. Jenis kelamin 

b. Usia 

c. Pendidikan  

d. Pengeluaran rata-rata perbulan 
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2. Penilaian responden terhadap variabel: 

a. Kualitas makanan 

b. Kualitas lingkungan fisik 

c. Kepuasan 

d. Trust 

e. Commitment 

f. Word of mouth 

Selanjutnya identitas dan penilaian responden akan dianalisis dengan 

menggunakan rata-rata yang akan dihitung menggunakan bantuan komputer 

dengan program SPSS.  

3.10.2 Teknik Analisis Data (SEM) 

Langkah yang digunakan untuk menguji SEM adalah sebagai berikut: 

3.10.2.1 Uji Kualitas Data 

a. Normalitas data 

Dalam output AMOS, uji normalitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai CR (critical ratio) pada assessment 

of normality dengan kritis ± 2,58 pada level 0,01. Jika ada 

nilai CR yang lebih besar dari nilai kritis maka distribusi 

data tersebut tidak normal secara univariate. Sedangkan 

secara multivariate dapat dilihat pada c.r baris terakhir 

dengan ketentuan yang sama (Ghozali, 2014). 
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b. Outlier 

Data outlier bisa dilihat dari nilai mahalonobis distance 

yang memiliki nilai p1 dan p2 dan suatu data yang termasuk 

outlier apabila nilai p1 dan p2 yang dihasilkan bernilai <0,05. 

3.10.2.2 Uji Konfirmatori 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah indikator-indikator 

penelitian merupakan indikator yang valid sebagai pengukur 

konstruk laten. Pada uji ini tiap faktor akan dikorelasikan satu 

dengan yang lainnya dan dilakukan untuk masing-masing konstruk 

eksogen maupun endogen. 

Proses yang dilakukan selanjutnya setelah membangun 

CFA konstruk maupun endogen adalah melihat hasil Goodnes of Fit 

Index. Jika model tersebut sudah fit, maka selanjutnya adalah 

melihat nilai dari standardized loading untuk mengetahui tingkat 

kevalidan sebuah indikator. Nilai cut-off dikatakan valid jika 

minimum 0,5. 

Adapun uji konfirmatori (CFA) dilakukan dengan menguji validitas 

dan reliabilitas konstruk penelitian. 

1. Uji Validitas 

Validitas konvergen akan didapat dalam pengolahan SEM pada 

AMOS dengan melihat nilai factor loading atau parameter 

lamda (λ). Menurut Ghozali (2014), data dikatakan valid apabila 

nilai factor loading > 0,5.  
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2. Uji Reliabilitas 

Ukuran reliabilitas yang digunakan yaitu Construct Reliability 

(C-R) yang diperoleh melalui rumus: 

Construct Reliability = 
(∑𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(∑𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+∑ԑ𝑗
 

Ghozali (2014) menyatakan bahwa hasil pengujian dikatakan 

reliabel jika memiliki nilai construct reliability >0,7. 

 

3.10.2.3 Uji GOF Strutural Equation Model (SEM) 

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM) dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh 

hubungan antar variabel yang terdapat dalam penelitian. SEM 

digunakan bukan untuk merancang suatu teori tetapi lebih kepada 

untuk memeriksa dan membenarkan suatu model penelitian. Oleh 

karena itu syarat utama menggunakan SEM adalah membangun 

suatu model hipotesis yang terdiri dari model Structural dan model 

pengukuran dalam bentuk diagram jalur. SEM merupakan 

sekumpulan teknik statistic yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian berhubungan secara simultan. Hubungan itu dibangun 

antara suatu atau beberapa variabel independen. Untuk pengujian 

hipotesis membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi 

5% (Ferdinand, 2006). 

Uraian masing-masing Goodness of fit index dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Ghozali, 2014): 
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a. Uji Chi-Square, pada uji ini model dipandang baik atau 

memuaskan jika nilai Chi-Square nya rendah. Semakin kecil nilai 

chi-square semakin baik model tersebut dan nilai signifikansi lebih 

besar dari cut off value (p>0,05)  

b. CMIN/DF merupakan The Minimum Sample Discrepancy Function 

yang dibagi dengan Degree of Freedom. Chi-squre dibagi DF-nya 

disebut chi-square relatif. Bila nilai chi-square relatif kurang dari 

2,0 atau 3,0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan 

data. 

c. GFI (Goodness of Fit Index) ukuran nonstatistical yang 

mempunyai rentang nilai 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect 

fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah better 

fit.  

d. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), dimana tingkat 

penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai 

nilai ≥ 0,90.  

e. TLI (Tucker Lewis Index) atau dikenal dengan nonformed fix index 

(NNFI). Ukuran ini menggabungkan ukuran parsimonya kedalam 

indek komparsi antara proposed model dan Null model dan nilai 

TLI berkisar 0 sampai 1.0. nilai TLI yang direkomendasikan adalah 

≥ 0.90.  

f. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang 

menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model 
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diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA antara 0.05 sampai 

dengan 0.08 merupakan ukuran yang dapat diterima.  

Table kriteria goodness of fit 

Goodness of fit indexs Cut off value 

X2-Chi-Square Diharapkan kecil  

Significant probability ≥ 0.05 

RMSEA ≤ 0.08 

GFI ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0.90 

CMIN/DF ≤ 2.0 

TLI ≥ 0.90 

CFI ≥ 0.90 

   Sumber: Ghozali (2014) 

3.10.2.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat apakah 

koefisien jalur (path) dalam model berhubungan secara signifikan. 

Kriteria signifikan koefisien jalur adalah nilai CR (critical ratio) ˃ 

1,96 dan P ˂ 0,05 (Ghozali, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




