
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 
 

Metodologi penelitian merupakan urutan agar mendapatkan penelitian yang 

sistematis dan jelas. Pada penelitian ini, tahap yang dilakukan adalah: 
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3.1 Studi Pendahuluan  

Langkah-langkah yang dilakukan pada saat studi pendahuluan adalah: 

3.1.1 Observasi 

 Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penelitian, 

observasi dilakukan untuk mencari dan menentukan topik yang menjadi 

permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan kodisi real di lapangan dan selalu 

berpegang pada literatur yang ada sehingga masalah yang akan diteliti mempunyai 

bahan rujukan yang kuat dan dapat dipercaya. Pada tugas akhir ini observasi di 

lakukan di Cafe Ice Cream Durian Asli. 

 

3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur adalah penelusuran literatur yang bersumber dari buku, 

media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk 

menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Studi 

literatur dilakukan untuk mendapatkan referensi tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

3.2 Identifikasi Masalah  

 Proses identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan lapangan dan 

mengamati data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, dimana 

dari hasil pengamatan diidentifikasi adanya permasalahan pada perusahaan yaitu 

kurangnya loyalitas pelanggan karena banyaknya pesaing yang hadir dengan 

menawarkan jenis produk yang hampir sama dan kurangnya strategi pemasaran 

yang menyebabkan berkurangnya omset penjualan. Untuk itu perlu dilakukannya 

strategi untuk meraih keunggulan bersaing dengan cara focus terhadap pelanggan 

dengan memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan menggunakan 

experiential marketing dengan lima unsur yaitu sense, feel, think, act dan relate. 
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3.3 Penetapan Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel Experiential 

Marketing yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dan mengetahui usulan strategi 

pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Cafe Ice Cream Durian 

Asli. 

 

3.4 Populasi dan Sampel   

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa populasi atau sampel. 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang 

akan  diteliti  dalam  populasi  disebut  unit  analisis  atau  elemen  populasi.  

Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya (Hasan, 

2002). 

Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  diambil  melalui cara-cara 

tertentu  yang  juga  memiliki  karakteristik  tertentu,  jelas  dan  lengkap  yang 

dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang diteliti dalam sampel 

disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tetapi 

mungkin juga tidak (Hasan, 2002). 

 

3.4.1 Ukuran Sampel 

Pada penelitian ini masyarakat atau pelanggan yang membeli produk 

Cafe Ice Cream Durian Asli tidak diketahui dengan pasti sehingga untuk 

menghitung sampel minimun, teknik sampling yang digunakan adalah formula 

yang dikemukakan oleh Paul Leedy. Formula Paul Leedy digunakan untuk 

populasi yang tidak diketahui. Adapun Formula Paul Leedy yaitu (Arikunto, 

2010): 

  PP
e

Z
N 








 1

2

    (3.1) 

Keterangan: 

N = Ukuran sampel 

Z  = Skor z pada kepercayaan 90 % = 1,64 



III-4 
 

P = Maksimal estimasi atau proporsi harus dalam populasi = 0,5 

e  = Alpha (0,10) atau sampling error = 10 % 

Sehingga, 

  5,015,0
1,0

64,1
2









N  

    5,05,04,16
2

N  

   5,05,096,268N  

N  = 67,24 ≈ 68. 

 

 Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh sampel yang akan diteliti untuk 

experiential marketing yaitu sebanyak 68 responden.  

 

3.4.2 Teknik Sampling  

 Teknik sampling merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan 

sampel penelitian. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling, yaitu merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga layak 

dijadikan sampel (Noor, 2011). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian 

adalah pelanggan yang sudah pernah mengkonsumsi produk makanan dan 

minuman yang ada di Cafe Ice Cream Durian Asli.  

   

3.5 Penyusunan Kuesioner 

 Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah 

kuesioner, yaitu mulai dari identifikasi variabel-variabel penelitian, defenisi 

operasional variabel, dan menentukan skala pengukuran variabel. 

 

3.5.1 Identifikasi Variabel  

 Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini mengenai variabel-

variabel experiential marketing dapat dilihat pada Tabel 3.1: 
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Tabel 3.1 Identifikasi Variabel 
Variabel Sub- Variabel Indikator 

 Geografi Alamat tempat tinggal 

Demografi 

Jenis kelamin 

Umur 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Pendapatan perbulan 

Independen: Experiential 

marketing 

 

 

Sense (Panca indera) 

Desain dan layout 

Kesejukan dan kebersihan 

lingkungan 

Rasa ice cream 

Feel (Perasaan) 

Keamanan makanan yang 

ditawarkan 

Keramahan dan sopan santun 

karyawan 

Pelayanan  

Think (Berfikir) 

Program pembelian ice cream 

Kelengkapan menu  

Lokasi yang strategis 

Act (Kebiasaan) 

Jenis-jenis menu yang 

ditawarkan 

Pelayanan tambahan 

Keramahan karyawan 

Relate (Pertalian) 

Kontak langsung dengan 

pelanggan 

Pertalian erat antara pemilik, 

karyawan dan konsumen 

Perlakuan istimewa 

Dependen: Loyalitas pelanggan 

Faktor harga 

Faktor kepuasan 

Faktor pengaruh kepuasan 

Faktor komitmen 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2018) 

 

3.5.2 Defenisi Operasional Variabel  

1. Variabel Geografi  

Variabel geografi meliputi alamat tempat tinggal responden saat ini, yaitu 

nama jalan, kelurahan dan kecamatan. 

2. Variabel Demografi  

a. Jenis kelamin  
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Jenis kelamin responden dikelompokan menjadi 2 kelompok , yaitu 

laki-laki dan perempuan 

b. Umur  

Variabel umur adalah responden sekarang, yang dibagi menjadi 

beberapa kelompok yaitu:  13-19 tahun, 20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-

35 tahun, dan >36 tahun.  

c. Pendidikan  

Pendidkan responden adalah pendidikan terakhir yang pernah 

diselesaikan oleh responden yang dibagi menjadi beberapa kelompok 

yaitu: SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Sarjana, (D3/S1) dan Pasca 

Sarjana.  

d. Pekerjaan  

Pekerjaan atau profesi responden dibagi menjadi pelajar/mahasiswa, 

karyawan (PNS, TNI/POLRI, Swasta), wiraswasta, dan profesional 

(Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan) dan lain-lain. 

e. Pendapatan perbulan  

Pendapatan responden adalah besarnya pendapatan setiap bulan yang 

diperoleh oleh setiap responden yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

yang dibagi menjadi <Rp500.000, Rp500.000-Rp1.000.000, 

Rp1.000.000- Rp3.000.000, Rp3.000.000-Rp5.000.000 dan 

>Rp5.000.000 

 

3. Variabel Independen : Experiential Marketing 

a. Sense (Panca indera) 

Merupakan tipe experience yang muncul untuk menciptakan 

pengalaman panca indera melalui mata, mulut, kulit, lidah, hidung 

(Schmitt dalam Amir Hamzah,2007 dikutip oleh Thejasukmana, 2014) 

b. Feel (Perasaan) 

Merupakan tipe experience yang muncul untuk menyentuh perasaan 

terdalam dan emosi konsumen dengan tujuan untuk menciptakan 
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pengalaman efektif (Schmitt dalam Amir Hamzah, 2007 dikutip oleh 

Thejasukmana, 2014). 

c. Think (Berfikir) 

Merupakan tipe experience yang bertujuan untuk menciptakan 

kognitif, pemecahan masalah yang mengajak konsumen untuk berfikir 

kreatif. Ada beberapa prinsip yang terkandung dalam think experience 

yaitu (Thejasukmana, 2014):  

a) Surprise, merupakan dasar penting dalam memikat konsumen 

untuk berpikir kreatif. Di mana suprise timbul sebagai akibat jika 

konsumen merasa mendapatkan sesuatu melebihi dari apa yang 

diinginkan atau diharapkan sehingga timbul satisfaction.  

b) Intrigu, merupakan pemikiran yang tergantung tingkat 

pengetahuan, hal yang menarik konsumen, atau pengalaman yang 

sebelumnya pernah dialami oleh masing-masing individu.  

c) Rovocation, sifatnya menciptakan suatu kontroversi atau kejutan 

baik yang menyenangkan maupun yang kurang berkenan. 

d. Act (Kebiasaan) 

Merupakan teknik pemasaran untuk menciptakan pengalaman 

konsumen yang berhubungan dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, 

dan gaya hidup jangka panjang serta pengalaman yang terjadi dari 

interaksi dengan orang lain. Di mana gaya hidup sendiri merupakan 

pola perilaku individu dalam hidup yang direfleksikan dalam tindakan, 

minat dan pendapat.  

e. Relate (Pertalian) 

Pada umumnya relate experience menunjukkan hubungan dengan 

orang lain, kelompok lain (misalnya pekerjaan, gaya hidup) atau 

komunitas sosial yang lebih luas. Tujuan dari relate experience adalah 

menghubungkan konsumen tersebut dengan budaya dan lingkungan 

sosial yang dicerminkan oleh merek suatu produk (Thejasukmana, 

2014). 
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4. Variabel dependen : Loyalitas pelanggan 

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 tentang seluruh pengalamannya setelah makan dan minum 

di Cafe Ice Cream Durian Asli. 

 

3.5.3  Skala Pengukuran Variabel  

 Dari sejumlah variabel yang telah diidentifikasikan dapat menjadi dasar 

penilaian terhadap sense, feel, think, act dan relate dibuatkan angket sebagai 

instrumen penelitian, dimana setiap item variabel experiential marketing dan 

variabel loyalitas pelanggan pada angket akan diukur secara ordinal (tingkatan) 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau 

respon seseorang tentang obyek sosial. Jawaban setiap instrument yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai 

dengan yang negatif. Apabila item positif, maka angka terbesar diletakkan pada 

“sangat setuju”, namun jika item negatif angka terbesar diletakkan pada “sangat 

tidak setuju”. Skala likert selalu ganjil dan selalu ada pilian netral, dan setiap item 

diberi pilihan respon yang sifatnya tertutup (Suliyanto, 2011). 

 Adapun lima tingkatan yaitu :  

Skor 5 : Sangat Setuju (SS)  

Skor 4 : Setuju (S)  

Skor 3 : Netral (N) 

Skor 2 : Tidak Setuju (ST)  

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan 

dalam kuesioner dapat mendefenisikan suatu variabel. Uji validitas dilakukan 

pada setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan rtabel df=n-2 dengan tingkat 

kesalahan 0,05. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menilai kestabilan 

ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Uji reliabilitas 
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dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan. Pengambilan 

kesimpulannya yaitu jika r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid dan reliabel. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel 

dapat dilihat pada BAB IV Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 

 

3.7 Pengumpulan Data  

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

dikategorikan kedalam data primer dan skunder yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada 

responden berdasarkan daftar pertanyaan yang meliputi data demografi 

responden, seperti : usia, jenis kelamin, status, pekerjaan, dan pendapat, 

dan persepsi konsumen terhadap produk Cafe Ice Cream Durian Asli  

berdasarkan variabel-variabel experiential marketing serta loyalitas 

pelanggan terhadap Cafe Ice Cream Durian Asli. 

2. Data Skunder  

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari 

tulisan atau dokumentasi, jurnal, dan terutama yang berhubungan dengan 

pembahasan masalah, antara lain: data profil perusahaan, dan data 

penjualan. 

 

3.7.1  Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode 

yaitu: 

1. Metode Kuesioner  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan atau peryataan kepada responden yang dalam hal 

ini adalah masyarakat yang sudah pernah mengkonsumsi produk Cafe Ice 

Cream Durian Asli. Metode kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan 

data primer.  
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2. Pengamatan (observasi) 

Adalah metode pengamatan langsung ke sasaran penelitian sistematis 

sesuai dengan fenomena-fenomena yang dikehendaki dengan maksud 

untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh 

dengan metode angket. Misalnya: keadaan atau kondisi fisik perusahaan 

seperti karyawan, lingkungan kerja, proses produksi. Metode ini juga 

digunakan untuk analisis eksternal perusahaan seperti kondisi pesaing, 

lingkungan, dan ekonomi. 

3. Data-data Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumentasi (data-data), 

arsip tentang segala sesuatu yang erat kaitanya dengan permasalahan yang 

diteliti. Misalnya tentang jumlah usaha makanan.  

 

3.8 Pengolahan Data  

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar 

yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Setelah data-data diperoleh dan 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data. Adapun 

pengolahan data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut. 

 

3.8.1 Uji Model (Uji Asumsi Klasik) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah 

(tidak terdapat penyimpangan), maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi 

klasik, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi dalam variabel 

bebas yang mengganggu hubungan variabel bebas tersebut dengan variabel 

terikat atau tidak. Untuk pengujian autokorelasi dapat menggunakan nilai dari 

Durbin-Watson (DW). Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada pada 

rentang: -2 ≤ DW ≤ 2 (Anderson, 2001 dikutip oleh Sarwono, 2013). 

2. Uji Multikolinieritas 

Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala multikolinearitas, 

berarti terjadi korelasi (mendekati sempurna) antar variabel bebas. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Suatu model regresi yang bebas multiko mempunyai nilai 

tolerance lebih dari 0,10 dan jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model 

dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas (Suliyanto, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dapat dilihat 

dari scatterplot. Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan 

adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

Sedangkan jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan 

tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas data adalah dengan membandingkan distibusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal pada Normal Probability Plot. Distribusi normal digambarkan dengan 

sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif 

dari data sesungguhnya digambarkan dengan ploting. Jika data normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti atau merapat ke 

garis diagonalnya (Suliyanto, 2011). 

 

3.8.2 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan regresi berganda. Analisis 

regresi berganda adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan dua atau lebih variabel bebas (X1, X2, X3, ……..Xn) terhadap 

variabel terikat (Y) (Atmaja, 2009). 
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2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien 

determinasi adalah antara nol dan satu. 

3. Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).  

Hipotesis: 

Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Keterangan:  

H0 = tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

Ha = ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

4. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh keseluruhan 

variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama.  

Hipotesis: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

Keterangan:  

H0 = tidak ada pengaruh signifikan secara serentak dari keseluruhan 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Ha = ada pengaruh signifikan secara serentak dari keseluruhan variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

 

3.8.3 FTA (Fault Tree Analysis) 

Selanjutnya adalah analisa menggunakan Fault Tree Analysis (FTA) yang 

berguna untuk menggambarkan dan menaksir kejadian dalam suatu sistem. FTA 

dilakukan untuk mengalisa akar dari penyebab permasalahan variabel-variabel 
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atau faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam pengambilan 

keputusan strategi yang tepat di Cafe Ice Cream Durian Asli. 

 

3.9 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya 

adalah menganalisa hasil dari pengolahan data. Analisa dilakukan terhadap setiap 

point-point yang terdapat pada pengolahan data. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran  

Hasil terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil suatu 

kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian memberikan saran kepada pihak-

pihak terkait, yaitu pihak usaha Cafe Ice Cream Durian, penelitian selanjutnya. 

Kesimpulan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini.   


