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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Tahapan Penelitian 

 Berikut gambaran dari Flow chart penelitian yang ditunjukkan dalam 

gambar 3.1 di bawah ini: 

Mulai

Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Studi Pendahuluan

1. Wawancara

2. Observasi

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penentuan Populasi dan Sampel

Pengolahan Data 

1. Mengolah Data (Kuesioner)

2. SEM (Structural Equation Modelling)

3. Analisis Output AMOS

Analisa Pengolahan Data

Kesimpulan dan saran

Selesai

Perancangan Kuesioner,

Uji Validitas dan 

Reliabilitas

Tidak

Studi Pustaka

Penentuan Variabel dan Indikator 

Ya

Pengumpulan Data 

1. Data Primer    

(Kuesioner)

2. Data Sekunder

 
Gambar 3.1. Flow Chart Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

 Pada langkah ini melakukan peneliti melakukan penelitian pendahuluan ke 

ke objek penelitian yaitu Supermarket lotte mart. Hal yang dilakukan peneliti pada 

studi pendahuluan ini adalah mengamati (Observasi) permasalahan yang terjadi 

pada Supermarket Lotte Mart dan mewawancarai pihak Supermarket Lotte Mart 

serta menyebarkan kuesioner kepada para pelanggan Supermarket Lotte Mart. 

 

3.2.1 Observasi 

Observasi bertujuan untuk melihat permasalahan yang ada atau yang 

terjadi di perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai penelitian Tugas Akhir. 

Dari hasil observasi ini dapat dilihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan 

dan sarana yang ada di dalam indogrosir cukup buruk sehingga pelanggan 

mengeluhkan hal tersebut. 

 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai 

penyebab para peanggan kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Supermarket Lotte mart. Adapun daftar pertanyaan yang peneliti berikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana menurut bapak pelayanan yang diberikan oleh para karyawan 

2. Bagaimana dengan kebersihan di Supermarket lotte mart 

3. Apakah meraka cepat menanggapi pembelian dari pelanggan 

4. Apakah mereka berlaku ramah dan sopan terhadap pelanggan  

 

3.3 Studi Pustaka 

Tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai acuan 

dalam menyelesaikan masalah tentang Kepuasan Pelanggan. Tahap ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur-literatur yang  bisa 

mendukung dalam pemecahan permasalahan  yang  ada. Studi Pustaka juga berisi 

teori-teori yang dibutuhkan dan mendukung dalam penyelesaian laporan 

penelitian. Sumber pendukung dalam penelitian diambil dari buku dan jurnal  

yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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3.4 Identifikasi Masalah 

 Setelah melakukan wawancara pada perusahaan tersebut dan didukung 

oleh teori-teori dan konsep yang relevean maka akan dapat diketahui 

permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut sehingga dapat 

mengidentifikasi permasalahanan yang terjadi dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi dilapangan 

Setelah meninjau ke lapanagan maka akan dapat diketahui permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

2. Menganalisa masalah yang terjadi dilapangan 

Setelah dapat mengumpulkan data-data mengenai masalah yang terjadi 

dilapangan maka selanjutnya akan dianalisa inti dari permasalahan tersebut 

dan selanjutnya peneliti akan dapat menentukan judul yang tepat untuk 

permasalahan yang terjadi. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah maka akan dapat melakukan 

perumusan masalah. Masalah yang sudah diidentifikasi dari berbagai sudut 

pandang yang intinya untuk mencari sumber dari permasalahan tersebut. Adapun 

perumusan masalahnya adalah Bagaimana kualitas pelayanan dan sarana terhadap 

kepuasan pelanggan untuk membentuk loyalitas pelanggan dengan menggunakan 

metode Structura Equation Modelling (SEM) pada Supermarket Lotte Mart. 

 

3.6  Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

Untuk menyikapi permasalahan yang ada maka diperlukan menetapkan 

tujuan dari penilitian agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Mengetahui kualitas pelayanan dan sarana terhadap kepuasan pelanggan 

untuk membentuk loyalitas pelanggan dengan menggunakan metode 

Structura Equation Modelling (SEM) pada Supermarket Lotte Mart. 

2. Untuk mengetahui tahapan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan 

perancangan model dengan Structural Equation Modeling (SEM). 



III-4 
 

3. Untuk mengetahui hasil perhitungan kepuasan pelanggan pada Supermarket 

Lotte Mart dan intrepretasinya. 

Adapun Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu : 

1.  Bagi peneliti 

 Di harapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan lebih  

memahami mengenai kepuasan pelanggan dan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata apabila telah melangkah ke dunia kerja. 

2. Bagi perusahaan 

 Memberikan kontribusi pemikiran bagi Supermarket Lotte Mart dalam 

memperbaiki kinerja karyawan  serta mengetahui komponen apa saja yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Supermarket Lotte mart. 

untuk pengembangan kedepan agar dapat mengatasi penurunan pendapatan 

dan persaingan yang semakin kompetitif ini, sehingga kepuasan dan minat 

pelanggan dapat tercapai dan meningkat. 

 

3.7 Penentuan Variabel dan Indikator 

Penentuan variabel adalah untuk sesuatu yang akan menjadi objek atau 

sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti dan indikator merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan pada 

umumnya terdiri atas pembilang dan penyebut. Penetuan variabel dan indikator 

untuk mempermudah dalam menentukan atau menghitung jumlah sampel dan 

populasi. 

3.8 Penentuan Populasi dan Sampel 

Sebelum melakukan penyusunan kuesioner, maka terlebih dahulu 

dilakukan penentuan populasi yang akan di teliti dan menentukan sampel yang 

akan diambil. Pertanyaan dalam seringkali diajukan dalam metode pengambilan 

sampel adalah berapa jumlah sampel yang di butuhkan dalam penelitian. Sampel 

yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan 

kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat 

mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Menurut Solimun (2002) pedoman 

untuk menentukan besarnya ukuran sampel untuk SEM adalah sebagai berikut: 
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a. Bila pendugaan parameter menggunakan sampel kemungkinan maksimum 

(maximum likelihood estimation) besar sampel yang di sarankan adalah antara 

100 hingga 200, dengan minimum sampel adalah 50. 

b. Sebanyak 5 hingga 10 kali jumlah parameter yang ada dalam model. 

c. Sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah indikator dari kesuluruhan variabel. 

Pada penelitian ini melibatkan sebanyak 15 indikator, sehingga merujuk 

pada aturan ketiga di perlukan ukuran sampel minimal 10 x15 atau sebesar 150. 

Merujuk pada aturan pertama maka digunakan sebesar 150 sampel dalam 

penelitian ini agar didapatkan data yang lebih lengkap. Semakin besar sampel 

SEM maka akan semakin baik. 

 

3.9 Penyusunan Kuesioner 

 Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan 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 (Sugiono. 2011). 

Dengan menggunakan kuesioner, menganalisa berupaya mengukur apa 

yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa 

luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara 

(Sugiono. 2011). Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan analisis data 

adalah statistik deskriptif dengan menggunakan skala likert Menurut Imam 

Ghozali (2005), skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah 

skala ordinal atau sering disebut skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 

1  = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2  = Tidak Setuju (TS) 

3  = Ragu-ragu atau Netral (R) 

4   = Setuju (S) 

4 = Sangat Setuju (SS) 

 

 



III-6 
 

Tabel 3.1 Kuesioner Pengolahan Data Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel Kualitas Pelayanan 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 
Karyawan Lotte Mart memiliki 

kemampuan yang baik dalam melayani 

anda 

     

2 Karyawan Lotte Mart tanggap dengan 

produk yang saya butuhkan 

     

3 Karyawan memiliki pengetahuan tentang 

produk yang saya butuhkan 

     

4 
Karyawan Lotte Mart memiliki 

kesungguhan dalam merespon 

permintaan anda 

     

5 Supermarket Lotte Mart memiliki tempat 

yang nyaman dan bersih 

     

 

Tabel 3.2 Kuesioner Pengolahan Data Variabel Sarana 

Variabel Sarana 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saran di Supermarket Lotte Mart 

masih layak digunakan 

     

2 Saya merasa nyaman ketika berada di 

Supermarket Lotte Mart 

     

3 
Sarana di Supermarket Lotte Mart 

cukup memenuhi kebutuhan anda 

dengan cepat 
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Tabel 3.3 Kuesioner Pengolahan Data Variabel Kepuasan Pelanggan 

Variabel Kepuasan Pelanggan 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya puas dengan Harga yang 

ditawarkan Supermarket Lotte Mart 

     

2 

Saya puas dengan Kualitas Produk yang 

diberikan para karyawan Supermarket 

Lotte Mart (barang tersebut tidak reject 

pada saat dibeli) 

     

3 Saya puas dengan item produk yang 

bermacam-macam 

     

4 Saya puas dengan kesopanan para 

karyawan Supermarket Lotte Mart 

     

 

  Tabel 3.4 Kuesioner Pengolahan Data Variabel Loyalitas Pelanggan 

Variabel Loyalitas Pelanggan 

No Pertanyaan STP TP RR S SS 

1 Saya benar-benar suka berbelanja di 

Supermarket Lotte Mart 

     

2 
Saya pernah mempromosikan 

Supermarket Lotte Mart kepada orang 

lain 

     

3 
Saya akan kembali lagi ke 

Supermarket Lotte Mart untuk 

berbelanja 

     

  

3.10 Pengumpulan data  

Pada tahap pengumpulan data, data yang dapat dikumpulkan ada dua jenis 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data ini data yang di peroleh dari peniliti yaitu dari penyebaran kuesioner 

atau wawancara. 

 

2. Data Sekunder 

Data ini di dapat dari berkas-berkas perusahaan, misalnya data yang didapat 

dari mesin penentuan kepuasan pelanggan 
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Dalam pengumpulan data ini peniliti menggunakan dua metode yaitu 

penyebaran kuesioner tentang kepuasan pelanggan dan wawancara. 

 

3.11 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji butir-butir dari pertanyaan 

kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Semua pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner harus valid, sedangkan uji reliabilitas berguna untuk 

menguji kehandalan dari kuesioner tersebut. 

 

3.12 Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data dan semua data telah terkumpul 

maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Di mana pengolahan data ini 

menggunakan rumus-rumus yang telah dibakukan. Pengolahan di lakukan agar 

data-data yang terkumpul sebelumnya dapat di analisa dan dapat diambil  

kesimpulan berdasarkan tujuan yang yang telah di tetapkan sebelumnya. Adapun 

pengolahan data yang di lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengolah data kuesioner 

2. Menetapkan variabel dan indikator yang akan di gunakan untuk SEM 

(Structural Equation Modelling). 

3. Mengolah data SEM (Structural Equation Modelling) 

a. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat 

b. Pengembangan Diagram Alur (Path) 

Adalah menggambarkan kerangka penelitian dalam sebuah diagram alur 

(path diagram). Beberapa ketentuan yang ada pada penggambaran 

diagram alur adalah: 

1. Anak panah satu arah di gunakan untuk melambangkan hubungan 

kausalitas yang bisanya merupakan permasalahan penelitian dan juga di 

hipotesiskan 
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2. Anak panah dua arah digunakan untuk melambangkan korelasi antara 

dua variabel eksogen dan mungkin juga korelasi antara dua indikator. 

3. Bentuk elips, digunakan untuk melambangkan suatu konstruk yang 

tidak diukur secara langsung, tetapi diukur dengan menggunakan satu 

atau lebih indikator 

4. Bentuk kotak, melambangkan variabel yang di ukur langsung 

(observerb) 

5. Huruf e, digunakan untuk melambangkan kesalahan pada masing-

masing pengamatan. Nilai ini harus di berikan kepada setiap variabel 

observerb. 

6. Huruf z, di gunakan untuk melambangkan kesalahan estimasi. Nilai ini 

di berikan kepada semua variabel endogen. 

7. Variabel eksogen, adalah variabel yang mempengaruhi, biasa disebut 

variabel independen dalam analisis regresi. 

8. Variabel endogen, adalah variabel yang di pengaruhi, biasa disebut 

variabel dependen dalam analisis regresi. 

c. Konversi Diagram Alur ke Persamaan Struktural dan Model Pengukuran 

1. Persamaan struktural  

Persamaan ini menyatakan hubungaan kasualitas antar berbagai 

variabel. Pedoman dalam pembuatan persamaan struktural adalah 

sebagai berikut: 

Variable endogen = β (variabel eksogen) + error 

KPG = β KP + z1 

2. Persamaan model pengukuran 

Persamaan model pengukuran hanya melibatkan indikator dari 

pengukur variable 

A. Variable kualitas pelayanan 

A1 = λ1 KP + e1 

A2 = λ1 KP + e2 

A3 = λ1 KP + e3 

A4 = λ1 KP + e4 
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A5 = λ1 KP + e5 

B. Variabel Sarana 

B1 = λ1 SA + e6 

B2 = λ1 SA + e7 

B3 = λ1 SA + e8 

C. Variable kepuasan pelanggan 

C1 = λ1 KPG + e9 

C2 = λ1 KPG + e10 

C3 = λ1 KPG + e11 

C4 = λ1 KPG + e12 

D. Variabel Loyalitas Pelanggan 

D1 = λ1 LYP + e13 

D2 = λ1 LYP + e14 

D3 = λ1 LYP + e15 

Keterangan: 

KPG  = Kepuasan Pelanggan 

KP  = Kualitas Pelayanan 

SA = Sarana 

LYP = Loyalitas Pelanggan 

Β  = Koefesien Hubungan Antar Variable 

Λ  = Koefesien Hubungan Antar Indicator  

E  = Error Pada Variable/Indikator 

d. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) 

Analisis faktor konfirmatori yang di lakukan untuk menyelidiki 

undimensionalitas dari indikator-indikator yang menjelaskan sebuah faktor 

atau variabel bentuka 

e.  Pengujian Structural Equation Modelling 

Langkah analisis selanjutnya adalah analisis terhadap full model dengan 

menggunakan SEM. Adapun  langkah-langkah evaluasi terhadap model 

adalah sebagai berikut: 
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1. Normalitas Data 

2. Uji Outliers 

3. Pengujian Nilai Residual 

4. Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit 

5. Uji Validitas Konvergen 

4. Melakukan pengujian hipotesis sesuai dengan hasil yang diberikan pada 

output SEM.  

 

3.13  Analisa Pengolahan Data 

Setelah didapatkan hasil pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan 

analisa terhadap hasil pengolahan data tersebut dimana akan dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan indikator apa yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

 

3.14 Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir yang akan dilakukan adalah memberikan kesimpulan dan 

saran. Dimana kesimpulan berisi mengenai hasil-hasil pengolahan data dan hasil 

analisa yang telah dilakukan. Adapun saran berisi mengenai apa-apa yang harus  

dilakukan agar dapat menutup kekurangan yang terjadi dan dapat memenuhi 

harapan konsumen dalam pelaksanaan kualitas pelayanan yang diberikan. 


