
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini diuraikan cara kerja pada penelitian ini sesuai yang tertera dalam diagram alur 

yang telah dibuat. 

3.1 Obyek penelitian  

 

Penelitian dilakukan di Kopi Cilik Kudus yang bergerak dalam bidang usaha 

kuliner/cafe. Obyek penelitian ini adalah data kuisioner kepuasan pelanggan yang akan 

dibagikan kepada pengunjung Kopi Cilik Kudus. 

 

3.2 Subyek penelitian 

  

Subyek penelitian ini adalah para pelanggan yang datang di Kopi Cilik Kudus, baik 

pelanggan baru maupun pelanggan lama yang selalu loyal terhadap produk Kopi Cilik 

Kudus. 

 

3.3 Metode Pengumpulan data  

 

Perancangan dalam teknik mengumpulkan data menunjukkan bagaimana langkah apa 

saja yang diambil untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

a. Kuesioner 

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang 

utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau 

oleh sistem yang sudah ada. metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang kemudian diajukan kepada para konsumen pengguna jasa swalayan 

untuk diisi sesuai dengan penilaian konsumen sesuai pertanyaan yang diajukan.  

 



 

b. Studi Pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data dari berbagai buku-buku maupun referensi yang 

terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk memperoleh metode 

pemecahan masalah yang sesuai .   

 

3.4 Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dapat diolah apabila pengumpulan data telah didapat, pengambilan data 

kepuasan konsumen dibagi menjadi 5 bagian yaitu : 

a. Data Kepuasan Konsumen (sense) 

Data ini berisi variabel tentang sense, dimana data yang diambil terkait seputaran 

dengan penilaian berdasarkan panca indera. Seperti bentuk produk, aroma, rasa, 

desain produk, musik dan pencahayaan ruangan. 

b. Data Kepuasan Konsumen (feel) 

Emosi yang melekat pada produk Kopi Cilik atau produk seperti penyeduhan kopi 

secara langsung. Variabel dari feel berisi tentang image produk, konsep produk 

dan kesan produk. 

c. Data Kepuasan Konsumen (act) 

Pelanggan bertindak apabila mereka sudah tertarik dan penasaran dengan apa yang 

mereka lihat. Tindakan itu akan dijadikan atau dimanfaatkan untuk memberikan 

pengalaman dengan tujuan dapat merubah perilaku. Variabel dari act misalnya 

sistem pembayaran, pemilihan produk dan layanan lebih. 

d. Data Kepuasan Konsumen (think) 

Mendorong pelanggan menggunakan pikirannya secara kreatif dengan menilai 

lebih baik akan kopi yang dibeli dan mengingat bagaimana rasa dan uniknya kopi 

tersebut dengan penialaian seperti keadaan ruangan, layanan karyawan dan 

inovasi produk. 

e. Data Kepuasan Konsumen (relate) 

Apabila pelanggan sudah percaya terhadap produk Kopi Cilik maka pelanggan 

akan menceritakan pengalaman yang didapat dari membeli produk kepada 

lingkungannya dan memberi rekomendasi pada orang lain untuk membeli. 



Variabel penialian berisi menceritakan pengalaman kepada orang lain atau 

memberikan rekomendasi kepada orang lain. 

f. Data Kepuasan Konsumen (customer loyalty) 

Pelanggan tertarik dengan produknya dengan rutin membeli produknya. Variabel 

penilaian seperti tetap membeli produk yang sama, kebal dengan tawaran brand 

lain dan puas terhadap layanan dan kualitas. 

Dari data yang sudah didapat maka akan dilanjutkan dengan pengolahan data, data yang 

diolah dapat dilakukan dengan 2 bagian, yaitu : 

a. Uji Reliability dan Uji Validity 

Kuisioner yang valid apabila pertanyaan yang terkandung didalamnya mampu 

memberikan gambaran sesuatu yang diukur dari kuisioner tersebut. Data yang 

diujikan reliabilitas mewakili semua variabel dari 30 kuisioner yang diberikan 

kepada pelanggan Kopi Cilik. Uji validitas untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan 

diadakannya pengukuran tersebut. 

b. Analisa Regresi 

Setelah data yang dihasilkan menunjukan reliabel dan valid maka baru bisa 

dilanjutkan untuk perhiungan statistik berikutnya. Analisa regresi digunakan 

untuk mengukur pengaruh signifikasi dari variabel sense,  feel, think , act dan  

relate terhadap variabel dependen yaitu customer loyalty. Setelah itu dilakukan 

uji anova untuk menguji keberartian pengaruh dari variabel dan uji t-test untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual. 

3.5   Metode Penelitian  

 

Istilah experiential marketing merupakan cara untuk membuat pelanggan menciptakan 

pengalaman melalui panca indera (sense), menciptakan pengalaman afektif (feel), 

menciptakan pengalaman berpikir secara kreatif (think), menciptakan pengalaman 

pelanggan yang berhubungan dengan tubuh secara fisik, dengan perilaku dan gaya hidup, 

serta dengan pengalaman-pengalaman sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain 

(act), juga menciptakan pengalaman yang terhubung dengan keadaan sosial, gaya hidup, 

dan budaya yang dapat merefleksikan merek tersebut yang merupakan pengembangan 



sensations, cognitions, dan actions (relate). Experiential marketing dapat diukur dengan 

(Schmitt,1999) :  

a. Sense yaitu panca indera yang didapatkan pelanggan melalui pengalamannya 

(Schmitt,1999) :  

1. Bentuk produk  

2. Aroma produk.  

3. Rasa produk  

4. Penataan letak produk.  

5. Musik yang diperdengarkan di tempat penjualan  

6. Pencahayaan ruangan.  

 

b. Feel yaitu emosi yang melekat pada Kopi Cilik atau produk seperti pembuatan 

kopi secara langsung, melalui (Schmitt,1999): 

1. Image produk.  

2. Konsep produk.  

3. Kesan produk.  

 

c. Act yaitu pelanggan bertindak apabila mereka sudah tertarik dan penasaran 

dengan apa yang mereka lihat. Tindakan itu akan dijadikan atau dimanfaatkan 

untuk memberikan pengalaman dengan tujuan dapat merubah perilaku, melalui 

(Schmitt, 1999) :  

1. Sistem pembayaran.  

2. Pengambilan dan pemilihan produk.  

3. Layanan lebih. 

  

d. Think yaitu mendorong pelanggan menggunakan pikirannya secara kreatif 

dengan menilai lebih baik akan kopi yang dibeli dan mengingat bagaimana rasa 

dan uniknya kopi tersebut, melalui (Schmitt,1999) :  

1. Keadaan ruangan  

2. Layanan karyawan.  

3. Inovasi baru nama-nama produk.  

 



e. Relate yaitu apabila pelanggan sudah percaya terhadap produk Kopi Cilik, maka 

pelanggan akan menceritakan pengalaman yang didapat dari membeli produk 

kepada lingkungannya dan memberi rekomendasi pada orang lain untuk 

membeli, melalui (Schmitt,1999) :  

1. Menceritakan pengalaman kepada orang lain  

2. Memberikan rekomendasi kepada orang lain  

 

f. Customer loyalty adalah pelanggan yang melakukan pembelian secara 

berulang-ulang pada perusahaan atau badan usaha yang sama, melalui perilaku 

(Griffin,1995) :  

1. Tetap membeli produk yang sama  

2. Puas terhadap layanan dan kualitas.  

3. Kebal terhadap tawaran perusahaan pesaing.  
 

Persepsi pelanggan diukur dengan skala monopolar semantic differential scale ini 

dilakukan dengan cara meminta responden untuk memberikan penilaian terhadap 

serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti 

dalam rentang nilai 1 sampai dengan 5. 

 

 

 

 

 

  



3.6 Alur Penelitian 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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