
 

33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian, sebelum malakukan analisis, peneliti  

hendaknya mempersiapkan data dan kerangka prosedur analisis yang akan 

digunakan dalam penelitian. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari 

kesulitan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh peneliti pada saat 

melakukan analisis dan untuk memberikan hasil analisis yang optimal. Peneliti 

hendaknya mempersiapkan data dengan mempertimbangkan tujuan, model, dan 

kerangka analisis yang akan digunakan dalam riset untuk menjawab beberapa 

masalah penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian survey, dimana 

peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat 

data seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data tersebut. Menurut 

Singarimbun (1995:3), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan yang pokok. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian diadakan di sekitar Perusahaan agar-agar merek 

Srigunting Randu Agung Malang, dengan alamat Jl. Randu Agung Singosari 

Malang. 
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3.3. Rentang Waktu 

 Berdasarkan waktu pengumpulannya, penelitian ini menggunakan data 

hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada pembeli yang telah 

mengkonsumsi produk agar-agar merek Srigunting. Pengumpulan data 

dilakukan pada bulan April 2009. 

 

3.4   Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Arikunto (2006:115) berpendapat bahwa populasi merupakan “Keseluruhan 

subyek penelitian”. Apabila seseorang akan meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut populasi dalam penelitian ini yaitu 

masyarakat disekitar Perusahaan agar-agar merek Srigunting Randu Agung 

Malang yang telah melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk. 

2. Sampel 

Adapun pengertian sampel menurut Widayat dan Amirullah (2002:52) adalah 

merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. 

Selain itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh 

keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati 

sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Roscoe dalam Widayat dan 

Amirullah (2002:59) menyatakan bahwa: “Pada setiap penelitian, ukuran 

sampel harus berkisar antara 30 sampai 500”. Adapun jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 responden, yang menjadi 
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landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sampel adalah Fraenkel dan 

Wallen dalam Widayat (2002:67) mengatakan bahwa: “Besarnya sampel 

minimum untuk penelitian yaitu sebanyak 100 sampel.”  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang relevan (Singgih dan 

Tjiptono, 2000:90). Adapun kriteria yang digunakan yaitu konsumen yang 

berusia di atas 17 tahun dan memiliki tingkat pendidikan di atas Sekolah 

Menengah Pertama karena dalam memberikan jawaban berdasarkan logika 

sehingga dapat memberikan jawaban secara obyektif. 

 

3.5 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Performance (kinerja) (X1), adalah berkaitan dengan aspek fungsional dari 

suatu produk, adapun indikator variabel performance (kinerja) yaitu 

meliputi: 

a. Rasa yang ditawarkan oleh produk agar-agar (X1.1) 

b. Kandungan gizi yang terdapat pada produk agar-agar (X1.2) 

2. Features (ciri-ciri tambahan) (X2), yaitu suatu tanda yang khas yang 

membedakan produk dengan produk yang lain, dengan indikator yaitu 

meliputi: 
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a. Menggunakan kemasan yang menarik (X2.1) 

b. Penggunaan logo kemasan yang mudah diingat (X2.2) 

3. Reliability (X3) yaitu berkaitan dengan tingkat kegagalan dalam 

penggunaan suatu produk, dengan indikator sebagai berikut: 

a. Jaminan atas penggunaan bahan baku pilihan (X3.1) 

b. Tingkat keakuratan informasi penyajian (X3.2) 

4. Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) (X4), adalah suatu ukuran 

yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk yang telah ditetapkan. 

a. Kondisi produk yang ditawarkan dalam kondisi yang masih bagus 

(X4.1) 

b. Komposisi produk sesuai spesifikasi yang ada (X4.3) 

5. Durability (daya tahan) (X5), adalah kekuatan atau umur ekonomis 

produk. 

a. Produk tahan terhadap suhu atau cuaca. (X5.1) 

b. Kemasan produk tidak mudah pudar (X5.2) 

6. Serviceability, adalah kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum dan 

sesudah proses penjualan. 

a. Adanya usaha-usaha untuk mengenalkan produk kepada konsumen 

(X6.1) 

b. Terdapatnya masa kadaluarsa produk. (X6.2) 
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7. Estetika, adalah daya tarik produk terhadap panca indera. 

a. Kondisi produk yang dapat mempengaruhi selera untuk mengkonsumsi 

(X7.1) 

b. Model kemasan yang ekslusif. (X7.2) 

8. Perceived quality (kualitas yang dipersepsikan) adalah citra dan reputasi 

produk di masyarakat. 

a. Harga produk sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan (X8.1) 

b. Pilihan rasa terhadap produk yang ditawarkan (X8.2). 

Adapun untuk identifikasi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel berikut :

 Tabel 3.1 

Identifikasi Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Daftar Pernyataan 

i. Performance (X1) Berkaitan dengan aspek 
fungsional dari suatu 
produk,adapun indikator 
variabel performance 
(kinerja) 

a.Rasa yang ditawarkan oleh produk      
    agar-agar (X1.1) 
b. Kandungan gizi yang terdapat pada     
   produk agar-agar (X1.2) 
 

a. Jaminan kualitas rasa agar-agar 
b. Kandungan gizi yang terdapat    
     pada produk    agar-agar 
 

i.Features (X2) 

 

Suatu tanda yang khas yang 
membedakan produk dengan 
produk yang lain 

a. Menggunakan  kemasan yang 
menarik (X2.1) 

b. Penggunaan  logo kemasan yang 
mudah diingat (X2.2) 

a. Ketajaman warna kemasan agar-
agar 

b. Penggunaan logo kemasan pada 
produk agar-agar 

c. Reliability (X3) Berkaitan dengan tingkat 
kegagalan dalam 
penggunaan suatu produk  

a. Jaminan atas penggunaan bahan 
baku pilihan (X3.1) 

b. Tingkat keakuratan informasi 
penyajian (X3.2) 

a. Jaminan produk agar-agar atas  
penggunaan bahan baku pilihan 

b. Tingkat keakuratan informasi 
penyajian 

c. Conformance (X4) Suatu ukuran yang berkaitan 
dengan tingkat kesesuaian 
produk yang telah 
ditetapkan 

a. Kondisi produk yang ditawarkan 
dalam kondisi yang masih bagus. 
(X4.1) 

b. Komposisi produk sesuai 
spesifikasi yang ada (X4.2)    

a. Kondisi produk yang ditawarkan 
b. Produk agar-agar sesuai                      
    dengan spesifikasi yang telah    
    ditetapkan 

e. Durability (X5) Kekuatan atau umur 
ekonomis produk 

a. Produk tahan terhadap suhu atau  
      cuaca. (X5.1) 
b. Kemasan produk tidak mudah 

pudar (X5.2) 

a. Jaminan atas produk agar-agar 
tahan terhadap suhu atau cuaca 

b. Kemasan produk agar-agar tidak 
mudah pudar. 
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f.Serviceability (X6) Kegiatan yang dilakukan 
pada saat sebelum dan 
sesudah proses penjualan 

a. Adanya usaha-usaha untuk 
mengenalkan produk kepada 
konsumen (X6.1) 

b. Terdapatnya masa kadaluarsa 
produk. (X6.2) 

 

a. Adanya usaha-usaha untuk 
mengenalkan produk kepada 
konsumen. 

b. Terdapatnya masa kadaluarsa 
produk. 

g. Estetika (X7) Daya tarik produk terhadap 
panca indera 

a. Kondisi produk yang dapat 
mempengaruhi selera untuk 
mengkonsumsi (X7.1) 

b. Model kemasan yang ekslusif. 
(X7.2) 
 

a. Kondisi produk agar-agar yang 
dapat mempengaruhi selera untuk 
mengkonsumsi. 

b. Model kemasan yang ekslusif.  
 

h.  Perceived quality 
(X8) 

Citra dan reputasi produk di 
masyarakat 

a. Harga produk sesuai dengan 
kualitas produk yang ditawarkan. 
(X8.1) 

b. Pilihan rasa terhadap produk yang 
ditawarkan (X8.2) 

a. Harga produk agar-agar sesuai 
dengan kualitas produk yang 
ditawarkan.  

b. Pilihan rasa terhadap produk yang 
ditawarkan 

 

3.6  Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, tanggapan responden atas kualitas produk 

perusahaan agar-agar merek Srigunting Randu Agung Malang diukur dengan 

menggunakan Skala Likert. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi sub 

variabel, kemudian sub variabel tersebut dijabarkan menjadi komponen-

komponen yang dapat diukur. Komponen yang terukur kemudian dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun pernyataan yang kemudian akan dijawab 

oleh responden. 

Jawaban dari setiap item dalam sebuah penelitian yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 

dapat berupa kata-kata dan akan diberi score satu sampai lima.  

1. Jawaban a (Sangat Penting/ sangat terjamin) diberi nilai 5 

2. Jawaban b (Penting/ Terjamin) diberi nilai 4 
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3. Jawaban c (Cukup Penting/ Cukup Terjamin) diberi nilai 3 

4. Jawaban d (Tidak Penting/ Tidak Terjamin) diberi nilai 2 

5. Jawaban e (Sangat Tidak Penting/Sangat Tidak Terjamin) diberi nilai 1 

 

3.7 Pengumpulan Data 

3.7.1 Metode pengumpulan data 

 Dalam melakukan analisis, data merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam pemecahan masalah. Untuk itu pengumpulan data akan 

lebih efektif apabila dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah tertentu agar 

dapat dilakukan pengumpulan data secara lengkap sehingga tercapai 

keyakinan akan suatu kebenaran. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan kuesioner (angket). Teknik angket merupakan 

suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pernyataan kepada responden mengenai pengaruh kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini, digunakan daftar pernyataan 

bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan. 

 

3.7.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

primer. Menurut Widayat (2004;59) data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan 

langsung dari objeknya. Dalam hal ini data primer tersebut berupa hasil 
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pengisian daftar pernyataan (kuesioner) kepada responden yang telah 

melakukan pembelian produk agar-agar yang ditemui di lokasi penelitian. 

 

3.8  Uji Instrumen 

3.8.1  Uji Validitas  

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah: “Suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 

sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur”. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan apabila   

r hitung > r tabel  terdapat data yang valid. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

 r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 
∑∑∑∑

∑∑∑  

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 
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3.8.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrumen tersebut 

dapat diberikan hasil yang relatif sama, dapat dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas 

yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut mantab. Suatu alat ukur 

yang mantab tidak berubah-ubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

             =     

    

Dimana: 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% 

berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95% 

(Sugiyono,2006). 

 

α ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

1-k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑2

x

2
j

s
s

1



42 
 

3.9  Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk 

agar-agar merek Srigunting Randu Agung Malang, digunakan alat analisis Indeks 

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Indexs) dengan formulasi sebagai 

berikut: (Tjiptono, 1998): 

IKP = PP – EX 

Dimana: 

IKP = Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Indexs) 

PP = Perceived Performance (Hasil Yang Dirasakan Konsumen) 

EX = Expectations (Harapan Konsumen) 

Adapun kriteria yang digunakan yaitu meliputi: 

Apabila PP – EX        0, maka konsumen dikelompokkan kedalam yang puas 

(tingkat kepuasan 1) 

Apabila PP – EX  < 0, maka konsumen dikelompokkan kedalam yang tidak 

puas (tingkat kepuasan 2) 

≥


