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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Makan The House of Raminten Jalan 

Faridan Muridan Noto No. 7, Gondo Kusuman, Kota Baru, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55224. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah 

mereka yang pernah berkunjung dan membeli makanan di Rumah Makan The 

House of Raminten Yogyakarta. 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan 

cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan suatu variabel dengan 

cara memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut. Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

3.2.1 Variabel Independent (Bebas)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun negatif (Ferdinand, 2006). 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen.  

Adapun indikator dari kualitas pelayanan sebagai berikut: 

1) Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu tindakan seseorang terhadap orang lain 

melalui penyajian produk atau jasa sesuai dengan ukuran yang berlaku pada 
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produk atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

harapan orang yang dilayani. 

(1) Tangibles (Bukti Langsung) 

Tangibles merupakan fasilitas fisik yang bisa dilihat langsung 

oleh konsumen. Indikatornya antara lain: 

a. Pihak di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

menyediakan fasilitas yang lengkap untuk konsumen  

b. Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta memiliki 

kondisi gedung bangunan yang baik 

c. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

selalu berpenampilan rapi 

d. Restaurant di Rumah Makan The House of Raminten selalu 

menjaga kebersihan 

(2) Reliability (Kehandalan)  

Realibility yaitu kemampuan yang dapat diandalkan, akurat dan 

konsisten  dalam  mengerjakan  jasa  sesuai  dengan  yang  diinginkan 

konsumen. Indikatornya antara lain: 

a. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

melayani dengan baik  

b. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

mengantarkan pesanan dengan cepat dan tepat 

c. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

selalu membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

konsumen 
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(3) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Responsiveness adalah kemampuan karyawan di Rumah Makan 

The House of Raminten  untuk membantu konsumen dan memberikan 

pelayanan dengan cepat. Indikatornya antara lain : 

a. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

siap untuk merespon permintaan pelanggan 

b. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

memberikan daftar menu makan dan minuman kepada konsumen 

c. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

selalu membereskan meja dan kursi yang akan digunakan untuk 

konsumen  

d. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten melayani 

konsumen dengan tepat  

(4) Empathy (Empati)  

Empathy yaitu komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap 

konsumen, atau  pemeberian  perhatian  dan  kepedulian  terhadap 

konsumen. Indikatornya antara lain: 

a. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

memberikan perhatian kepada konsumen 

b. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

bersikap ramah terhadap konsumen  

c. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

mampu berkomunikasi denagn baik terhadap konsumen 

(5) Assurance (Jaminan)  
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Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

sifat yang dapat dipercaya dan dimiliki oleh karyawan. Indikatornya 

antara lain: 

a. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

berperilaku ramah dan sopan terhadap konsumen  

b. Konsumen merasa aman dan nyaman saat membeli di restaurant 

di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

c. Karyawan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

mempersilahkan konsumen untuk memilih tempat atau 

memilihkan tempat sesuai dengan jumlah orangnya 

3.2.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti 

(Ferdinand, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini kepuasan konsumen 

dan loyalitas pelanggan. 

1) Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil 

dari suatu produk dan harapan – harapanya. Untuk kelangsungan hidup 

perusahaan, maka perusahaan harus menyadari pentingnya kepuasan 

pelanggan. Indikator dari kepuasan pelanggan yaitu : 

(1) Konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta 

(2) Konsumen merasa puas dengan produk yang diberikan oleh Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta 
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(3) Konsumen merasa puas dengan harga yang ditawarkan oleh Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta 

(4) Konsumen merasa puas dengan suasana yang ditawarkan oleh  Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta 

2) Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas konsumen adalah komitmen terhadap merek tertentu yang 

direfleksikan dalam bentuk perilaku membeli (purchased), membeli kembali 

(repurchased), dan merekomendasikan (recommended). Indikator loyalitas 

konsumen meliputi : 

(1) Membeli kembali diwaktu yang akan datang  

(2) Menyarankan kepada orang lain untuk membeli makanan di Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta 

(3) Menyatakan hal-hal positif mengenai Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta   

(4) Tidak terpengaruh oleh produk pesaing Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta 

3.2.3 Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam 

penelitian ini variabel moderat yang digunakan adalah citra perusahaan. 

1) Corporate Image  (Citra Perusahaan)  

Citra perusahaan merupakan karakter, ciri, atau identitas suatu 

perusahaan dimana penilaian tersebut dilakukan oleh publik atau konsumen. 

citra perusahaan datang dari perilaku dan persepsi konsumen mengenai 
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perusahaan, termasuk nama perusahaan, tradisi, visi perusahaan dan 

keberagaman pelayananan produk. Indikator citra perusahaan dalam 

penelitian ini akan ditinjau dari aspek yang mendukung citra perusahaan itu 

sendiri, antara lain:  

(1) Konsumen memiliki kesan yang baik terhadap Rumah Makan The 

House of Raminten Yogyakarta 

(2) Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta merupakan 

perusahaan yang terpercaya 

(3) Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta memiliki reputasi 

yang lebih baik dibanding pesaing  

(4) Konsumen merasa Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta 

ini memiliki citra yang baik 

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi 

informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan, sedangkan 

data lebih menonjolkan aspek materi (Bungin, 2005). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). 

2. Data Sekunder 

Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data 
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sekunder diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua 

sesudah sumber data primer (Bungin, 2005). pada produk atau jasa 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang 

dilayani. 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penyebaran 

kuesioner yang diberikan kepada responden (pelanggan rumah makan the house 

of Raminten Yogyakarta). Materi kuesioner yang disebarkan berisi pernyataan 

mengenai kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, citra perusahaan dan 

loyalitas pelanggan. Setiap poin jawaban pada kuesioner ditentukan skornya 

menggunakan skala Likert. Bobot yang digunakan dalam setiap pertanyaan 

adalah:  

5 = Sangat setuju 

4 = Tinggi setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat tidak setuju 

3.4 Uji Instrumen Penelitian 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2005). Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah 

Pearson Product Moment sebagai berikut (Azwar, 2009):  
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Keterangan:  

     = Koefisiensi korelasi  

X = Skor yang ada dibutir item 

Y = Total skor 

n = Jumlah Subyek 

∑ X = Jumlah skor X 

∑ Y = Jumlah skor Y 

∑ Z = Jumlah skor Z 

Suatu instrumen dinyatakan valid jika memiliki koefisien korelasi lebih 

besar dari r tabel dan sebaliknya item pertanyaan dinyatakan gugur (tidak valid) 

jika koefesien korelasi kurang dari nilai r tabel. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Untuk mengetahui 

suatu alat ukur reliable atau tidak dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut (Sugiono, 2005. 

282): 
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 Keterangan: 

      = Alfa Cronbach 

∑    = Mean kuadrat kesalahan 

    = Varians total 

k = Mean kuadrat antara subyek 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki koefisien 

keandalan (reliabel) sebesar 0,60 atau lebih. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Salah satu langkah dalam penelitian adalah menentukan obyek yang akan 

diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2007) yang 

dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek 

atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh konsumen yang pernah berkunjung dan membeli 

makanan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian pelanggan Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta yang 

pernah berkunjung dan membeli makanan. Metode sampling yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Convenience atau teknik pengambilan 

sampel dimana peneliti lebih memiliki kebebasan untuk memilih pelanggan 

yang mana saja yang bisa dijadikan sampel penelitian. Rumusnya adalah sebagai 
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berikut: (Supranto, 2001) 
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n = banyaknya sampel yang diduga Z = batas interval 

 = standar deviasi populasi atau tingkat kesalahan data yang ditolerir 

peneliti 

E = deviasi sampling maksimum atau besar kesalahan maksimum yang 

diinginkan peneliti 

Penelitian ini menggunakan α = 5%, karena pada umumnya taraf 

kesalahan dalam pengujian 5%. Karena besarnya α = 5%, maka Z½α = 1,96 

(dari tabel Z). Sedangkan tingkat mungkin terjadi pada penyebaran kuesioner 

adalah tidak lebih dari 10% maka penyebaran kuesioner tidak dapat diteruskan 

akan menjadi tidak valid. Dari data diatas maka jumlah responden dimintai 

datanya sebanyak: 

N = 0,25[ 
    

   
]

2 

 

n = 96,04  96 responden 
 

Dari perhitungan jumlah sampel tersebut diperoleh hasil sebesar 96,04. Dengan 

demikian jumlah sempel yang diambil adalah sebanyak 96 sampel. 

3.6 Metode Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas 



26 
 

 
 

pelanggan dengan corporate image  sebagai variabel moderat. Bentuk umum 

persamaannya adalah sebagai berikut (Situmorang, 2010) :  

Persamaan 1 : X2  = a + b1X1  + e 

 Persamaan 2 : Y= a + b1X1  + b2X2  + e 

Dimana: 

Y : Loyalitas Pelanggan 

X1 : Kualitas Layanan 

X2 : Kepuasan Konsumen 

e  : Error 

3.6.2 Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui lebih jauh hubungan antar variabel, salah satu alat 

analisis yang bisa digunakan adalah koefisien determinasi. Dengan koefisien 

determinasi, kita bisa mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa 

variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan 

menjelaskan dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan 

menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan 

oleh perubahan atau variasi pada variabel lain. Untuk memperoleh nilai 

koefisien determinasi, kita bisa menghitung variasi dari variabel dependen yang 

bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dan kita bisa menghitung 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Untuk pengujian kontribusi 

kemampuan menjelaskan variabel bebas untuk bersama-sama terhadap variansi 

variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determniasi (R2) berganda dimana 

nilai koefisiennya antara 0 ≤ 1, hal ini berarti bahwa nilai R2 yang semakin 

besar mendekati 1 merupakan indikator yang menunjukan semakin kuatnya 
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kemampuan menjelaskan perubahan variabel bebas X terhadap variabel terikat 

Y. 

3.6.3 Uji F (Serentak)  

Uji hipotesis (F-test) bertujuan untuk mengetahui bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen (Nugroho, 2005:53). Uji F digunakan 

untuk membuktikan hipotesis, adapun langkah-langkahnya yaitu:  

1. Merumuskan hipotesis operasional, yaitu Ho dan Ha  

Ho:  Tidak ada pengaruh signifikan dari kepuasan konsumen dan corporate 

image terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta secara simultan. 

Ha:  Ada pengaruh signifikan dari kepuasan konsumen dan corporate 

image terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta secara simultan. 

2. Menetapkan taraf signifikansi (α), yaitu α=5persen atau 0,05  

3. Menentukan kriteria penolakan hipotesis : 

- Ho gagal ditolak jika p   

- Ho ditolak jika p   

4. Menghitung probabilitas F 

5. Membuat kesimpulan : 

a. Jika p   = Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh  

signifikan dari kepuasan konsumen dan corporate image terhadap 

loyalitas pelanggan Rumah Makan The House Of Raminten 

Yogyakarta.  
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b. Jika p<α = Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh  

signifikan dari kepuasan konsumen dan corporate image terhadap 

loyalitas pelanggan Rumah Makan The House Of Raminten 

Yogyakarta.  

6. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang 

dipergunakan, yaitu dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA) 

pada program SPSS.  

3.6.4 Uji t (Parsial)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. t-test bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

individual (parsial) terhadap variabel dependen. (Nugroho, 2005). Uji t 

digunakan untuk membuktikan hipotesis, adapun langkah-langkahnya yaitu: 

A. Persamaan Satu 

1. Merumuskan hipotesis operasional, yaitu Ho dan Ha  

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta secara parsial.  

Ha = Ada pengaruh signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta secara parsial.  

2. Menetapkan taraf signifikansi (α), yaitu α=5persen atau 0,05 

3. Menentukan kriteria penolakan hipotesis : 

- Ho gagal ditolak jika p   
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- Ho ditolak jika p   

4. Menghitung probabilitas F 

5. Membuat kesimpulan:  

a. Jika p   = Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh 

signifikan dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

b. Jika p<α = Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh 

signifikan dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

6. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang 

dipergunakan, yaitu dengan menggunakan analysis of variance 

(ANOVA) pada program SPSS 16. 

B. Persamaan Dua 

1. Merumuskan hipotesis operasional, yaitu Ho dan Ha  

Ho:  Tidak ada pengaruh signifikan dari kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta secara parsial.  

Ha:  Ada pengaruh signifikan dari kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta secara parsial.  

2. Menetapkan taraf signifikansi (α), yaitu α=5persen atau 0,05 

3. Menentukan kriteria penolakan hipotesis : 

- Ho gagal ditolak jika p   

- Ho ditolak jika p   
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4. Menghitung probabilitas F 

5. Membuat kesimpulan: 

a. Jika p  = Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh 

signifikan dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan The House Of Raminten Yogyakarta. 

b. Jika p  = Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh 

signifikan dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan 

pada Rumah Makan The House Of Raminten Yogyakarta. 

6. Melakukan penghitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang 

dipergunakan, yaitu dengan menggunakan analysis of variance 

(ANOVA) pada program SPSS 16. 

C. Persamaan Tiga Menguji Regresi dengan Variabel Moderat Menggunakan 

MRA 

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan 

aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresi 

mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) 

dengan rumus persamaan sebagai berikut: 

Y= a + b1X1  + b2X2  +  b3 X1X2  e 

3.6.5 Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2006:91) menyatakan bahwa uji multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 
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independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regeresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel - variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. 

3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF).  Jika ada tolerance lebih dari 10% atau VIF 

kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolonieritas. 

2) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal (Situmorang, 

2010). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan histogram, grafik dan kolmogrov-smirnov dengan 

menggunakan tingkat signifikan 5persen. 

3) Uji Linieritas  

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2007). Uji linieritas 
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dilakukan dengan melihat gambar diagram pancar (scatter diagram) 

dengan kriteria bahwa apabila plot titik-titik mengikuti pola tertentu maka 

berarti tidak linier dan sebaliknya apabila plot titik-titik tidak mengikuti 

pola tertentu maka berarti linier. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakan sebuah grup 

mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika 

varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada 

homoskedastitas, sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi 

heteroskedastitas (Situmorang, 2010:95). Uji heteroskedastitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan grafik dan 

statistik melalui uji glejser dengan menggunakan tingkat signifikan 5 

persen. 


