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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai paradigma penelitian, objek dan subjek penelitian, 

teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, definisi 

operasional, pengujian kualitas instrumen, dan metode analisis data. 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kuantitaif, sebagai salah satu 

penelitian explanatory dalam suatu penelitian survey lapangan. Penelitian eksplanatory 

merupakan penelitian penejelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variable-

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya 

(Singarimbun,1989). Untuk menjalankan penelitian kuantitaif ini dilakukan survey ke 

lapangan untuk mendapatkan data primer dari konsumen yang pernah makan di Restoran 

Westlake Yogyakarta. 

A. Obyek Penelitian dan Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, obyek penelitiannya adalah Restoran Westlake Yogyakarta. 

Subyek penelitiannya adalah  konsumen yang sudah pernah makan di restoran Westlake 

di Yogyakarta. 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi dan 

Purwanto,2003).Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling method. (Suharyadi dan Purwanto,2003). Peneliti menggunakan 

pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap 

dapat memberikan informasi yangdiperlukan
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atau unit sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini hanya konsumen yang pernah datang lebih dari satu kali dan 

setidaknya 2 kali,untuk mengukur kesan dan loyalitas pelanggan untuk membeli 

ulang,dianggap bisa menjadi pelanggan ke restoran Westlake Yogyakarta. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini,teknik penelitian sampel diambil dengan mengunakan Purposive 

sampling ,yaitu menggunakan kriteria tertentu.Dalam hal ini sampel yang diambil secara 

purposive sebagai responden penelitian ini adalah : 

1. Pernah datang ke Restaurant Westlake setidaknya 2 kali,untuk mengukur kesan  dan 

loyalitas pelanggan untuk membeli ulang. 

2. Berusia diatas 17 tahun,karena pada usia itu seseorang telah dianggap 

dewasa,memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri,dan sudah dianggap 

dapat mengambil keputusan. Teknik pengambilan sampel diperoleh sebanyak 100 

responden,sampel ini diperoleh dari jumlah indikator pertanyaan sebanyak 20 

dikali 5 maka diperoleh responden 100,Jika maksimal responden adalah dari 

jumlah indikator dikali 10 maka diperoleh responden sebanyak 200 (hair et al 

2006). 

D. Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah data 

primer.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti, 

baik langsung datang ke obyek atau melalui angket (Algifari,2003). Data primer dalam 

hal ini diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada konsumen yang makan di restoran 
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Westlake Yogyakarta, data primer dalam hal ini adalah identitas responden (usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan) dan data pendapat responden tentang 

pelayanan Restoran Westlake di Yogyakarta yang dalam ini meliputi sense, feel, think, 

act, relate dan data loyalitas pelanggan. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui kuisioner.Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan pertanyaan ,untuk dijawab oleh kosumen yaitu pelaanggan restaurant 

Westlake di Yogyakarta.Kuisisoner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

bersangkutan dengan 5 variabel experiential marketing yaitu feel,think,sense,act,relate 

dan juga berkaitan dengan loyalitas konsumen. 

E. Identifikasi variabel 

    1. Variabel Penelitian 

   Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang,objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya.(Sugiyono,2004:32). Dalam mengukur loyalitas pelanggan dengan 

konsep Experential marketing, maka variabel-variabel yang akan diteliti adalah : 

a. Variabel Independen:  Experential Marketing. 

b. Variabel Dependen  :  Loyalitas Pelanggan 

c.Variabel Intervening :   Kepuasan Konsumen 

Loyalitas pelanggan merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh konsumen 

setelah memakai produk yang membuat konsumen puas dan bersedia datang lagi. 

Loyalitas pelanggan dalam penelitian ini mengacu pada penilaian tentangseluruh 
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pengalamannya setelah makan di restaurant Westlake Yogyakarta. Untuk metode 

pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pedapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Fenomena sosial ini yang kemudian selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian (Sugiyono,2004:84). 

F. Definisi Operasional dan alat ukur 

     Definisi Variabel adalah segala sesuatu yang akan mengkaji objek atau faktor-faktor 

penelitian yang berperan dalan segala yang akan diteliti . Variabel-variabel yang berperan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua variabel 

dari experiential marketing dan kualitas pelayanan yang disimbolkan dengan huruf 

(X),yaitu : 

A. Experential Marketing 

    Variabel Experential Marketing adalah suatu kegiatan pemasaran yang 

berlangsung dari pengalaman konsumen berdasarkan dimensi (Schmitt, 1999): 

1. Sense 

   Sense diukur dengan indikator (Schmitt,1999): 

a. Rasa makanan yang menurut konsumen sangat khas 

b. Pemandangan dan kebersihan lingkungan yang sangat terjaga 

c. Desain dan layout Restoran yang khas dan unik  



21 
 

 
 

2.Feel 

Feel diukur dengan indikator:  

a. Keramahan dan Sopan santun yang diberikan pelayan Restoran sangat   

terjaga 

b. Penyajian yang diberikan pelayan restoran tersusun rapi 

3. Think 

   Think diukur dengan indikator: 

 a. Promosi yang dilakukan restoran sangat menarik 

 b. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen 

4. Relate 

Relate diukur dengan indikator: 

a. Hubungan antara pelayan Restoran dan konsumen sangat terjalin 

dengan baik 

b. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pelayan Restoran kepada 

konsumen 

5. Act 

   Act diukur dengan indikator: 

 a. Service yang diberikan untuk pengganti menu yang kurang sesuai 

 b. Pelayanan tambahan yang diberikan Restoran sangat menjanjikan 
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 c. Interaksi para karyawan dengan konsumen yang sangat dekat sehingga 

memberikan kenyamanan bagi konsumen. 

2. Variabel Dependen 

  Variabel dependen yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu (variabel bebas), 

yang termasuk dalam variabel dependen dalam pilihan ini adalah : 

a. Loyalitas pelanggan  

Loyalitas pelanggan dalam penelitian ini mengacu pada penilaian tentang 

seluruh pengalamannya setelah makan di restaurant Westlake Yogyakarta. Variabel 

loyalitas konsumen merupakan komitmen terhadap suatu merek yang direfleksikan 

dalam bentuk perilaku membeli, membeli kembali. Pembelian terus menerus dan 

merekomendasikan,dengan dimensi dan indikator layanan konsumen (Zethaml 

A.valerie,2003). 

1. Pembelian kembali 

Mempertimbangkan Restoran Westlake sebagai pilihan pertama anda untuk 

membeli. 

2.  Bersedia merekomendasikan kepada orang lain 

   a. Mengatakan hal-hal positif tentang Restoran Westlake kepada orang lain. 

 b. Mengenalkan Restoran Westlake kepada orang lain yang sedang 

membutuhkan saran anda. 

3. Variabel Intervening 
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    Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat diamati dan diukur,yang termasuk variabel intervening 

dalam pilihan ini adalah : 

a. Kepuasan konsumen 

Variabel kepuasan konsumen merupakan tingkat keadaan perasaan yang 

merupakan perbandingan antara kinerja dan harapan pelanggan (Parasuraman et 

al,1988;Cronin and Taylor,1977) indikatornya adalah : 

1. Secara keseluruhan,layanan lrestoran ini sesuai harapan saya 

2. Restoran ini pelayanannya lebih baik dari pada yang lain 

3. Memberi layanan restoran ini biasanya adalah pengalaman yang 

memuaskan. 

4. Saya merasa puas dengan layanan restoran ini. 

5. Saya akan senang dengan layanan restoran ini di masa depan. 

6. Saya akan sering datang ke restoran setiap bulannya satu kali. 

G. Pengujian Kualitas Instrumen 

1. Uji validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. 

Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.Cara pertanyaan 

dengan total skor (Ghozali,2005:39). Apabila titik signifikansinya kurang dari 0.05 
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berarti valid, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Dalam hal ini 0,005 adalah 

item pertanyaanya,kalau item pertanyaan kurang dari 0,05 dikatakan valid sedangkan 

item pertanyaan lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid.Pertanyaan untuk tidak valid 

harus dikeluarkan dari kuisioner kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya.  

2.Uji Realibilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistenatau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2012). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau 

pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) (Ghozali, 2012). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,7(Nunnally dalam Ghozali, 2012). 

H. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Data 

Alat analisis data adalah interprentasi untuk penelitian yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkapkan fenomenal 

social tertentu (santoso,2012).Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diimplementasikan (Santoso,2012).Analisis 

ini meliputi pengolahan data,pengorganisasian data dan penemuan hasil.Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SPSS. 

2.Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 
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2.1 Analisi Data (Analisis Regresi Linear Sederhana) 

Dalam Soemantri (2011:243)Menyatakan bahwa Regresi linear sederhana 

bertujuan untuk mempelajari hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan 

dalam Sugiyono (2011:261) dinyatakan bahwa regresi linear sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dan satu 

variabel dependen. 

2.2 Uji Hipotesis 

   a.  Uji t Hitung  

Menurut Ghozali (2012:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t 

adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik t hasil perhitungannya lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, 

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012:99)
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