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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 7 Desember-21Desember 2013 di 

Hypermart Malang Town Square. Alasan melakukan penelitian di 

lokasi ini dikarenakan Hypermart terletak di tengah kota dan jarak 

dengan kawasan perumahan untuk kalangan ekonomi menengah 

keatas dekat sehingga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

membeli daging sapi. 

 

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. 

Riset survey dijelaskan oleh Simamora (2002) sebagai penelitian 

yang mengambil data primer dengan melakukan tanya jawab dengan 

responden. Jenis penelitian ini adalah analisis data deskriptif 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguraikan atau 

menggambarkan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan 

atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan 

analisis data kuantitatif serta pengujian statistik.  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan kepada responden, 

yakni konsumen yang membeli daging sapi.Pengukuran data 

responden menggunakan skala Likert. Skala Likert (summeted-

ratings scale) adalah teknik pengukuran sikap yang paling luas 

digunakan dalam riset pemasaran. Skala ini memungkinkan untuk 

mengekspresikan intensitas perasaan responden. Pertanyaan yang 

diberikan adalah pertanyaan tertutup, pilihan dibuat berjenjang mulai 

dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi (Simamora, 2004).  
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Terdapat lima pilihan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yakni: 

 Sangat tidak setuju skor = 1 

 Tidak setuju  skor = 2 

 Netral    skor = 3 

 Setuju   skor = 4 

 Sangat setuju  skor = 5 

 

3.3 Materi Penelitian 

Pengambilan data menggunakan kuisioner sebagai alat bantu 

dalam pengambilan data primer yang diambil dari responden. 

Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling, yaitu 

metode pengambilan sampel dengan ketentuan tertentu yaitu 

konsumen yang membeli daging sapi  Hypermart Malang Town 

Square. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 

100 responden yang dipilh secara accidental sampling dengan 

jumlah variabel sebanyak 17 dan jumlah sampelnya sebanyak 5 x 20 

= 100 sampel. Malhotra (1996) menjelaskan jumlah sampel yang 

diamati dalam penelitian ini minimal4 atau 5 kali jumlah variabel. 

Data yang diperlukan adalah data primer dan data 

sekunder.Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang 

bukan dari sumber pertama, yaitu data yang berasal dari catatan, 

arsip atau literatur. Data primer di peroleh dari hasil kuisioner yang 

diisi oleh 100 responden sedangkan data sekunder di peroleh dari 

Hypermart Malang Town Square. 

 

3.4Variabel Pengamatan 

Variabel yang digunakan dalam kuesioner perilaku konsumen 

dalam membeli daging di Hypermart Malang Town Square. Variabel 

yang diamati pada penelitian kali ini yaitu : 
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Tabel 1. Variabel Penelitian 

No. Variabel Sub Variabel 
1 Karasteristik 

Responden 
Jenis kelamin 
Umur 
Pekerjaan  
Pendidikan 
Pendapatan 
Jumlah keluarga 

2 Produk (X1) X1.1 Daging aroma segar 
X1.2 Tekstur daging 
X1.3 Produk baru 
X1.4 Bagian daging 

3 Harga (X2) X2.1 Perbandingan harga 
X2.2Harga jual 
X2.3  Harga sesuai produk 
X2.4  Harga  jenis daging lainnya 

4 Tempat (X3) X3.1Kenyamanan lokasi 
X3.2Kemudahan mendapatkan produk 
X3.3Ketersediaan produk 
X3.4Kedekatan lokasi pembelian 

5 Promosi (X4) X4.1 Informasi tetangga/brosur 
X4.2Banyaknya informasi 
X4.3 Penyampaian informasi 

6 Keputusan 
Pembelian  
(Y) 

Y1 Membeli lagi di tempat yang sama 
Y2 Produk sesuai kriteria 
Y3 Kepuasan membeli 
Y4 Memberikan informasi kepada orang lain 
Y5 Mengulangi pembelian produk yang 
sama 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif 

kuantitatif. Gambaran mengenai karakeristik responden di 

Hypermart menggunakan metode statistik yaitu distribusi frekuensi, 
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sehingga dapat diketahui besarnya responden dalam kategori atau 

kelompok yang telah ditentukan. Pengukuran korelasi antar 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi 

product moment dan alat bantu Microsoft SPSS versi 17.00 for 

windows, yaitu: 

 

r =
n∑xy − (∑x)(∑ y)

��n∑x� − (∑X)
�
��n∑y� − (∑ y)

�
�

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

x = Variabel bebas (independent) 

y = Variabel tidak bebas (dependent) 

n = Jumlah data pengamatan 

 

Uji reliabilitas dilakukan pada jawaban kuisioner dan 

digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur 

gejala yang sama atau untuk mengetahui tingkat kesalahan 

pengukuran. Pengukuran reliabilitas mengunakan rumus (alfa 

cronbach) dan menggunakan alat bantu Microsoft SPSS versi 16.00 

for windows, yaitu : 

 

r� = 	
k

(k − 1)
�1 −

∑si�

st�
� 

 

Keterangan: 

k  = mean kuadrat antara subyek 

∑si� = mean kuadrat kesalahan 

st� = variasi total 
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Menurut Triton (2003), menyatakan bahwa koefisien alpha 

cronbach berada diantara 0,00 dan 1,00. Semakin mendekati angka 

1,00 maka semakin baik kekonsistenan instrumen yang diuji. 

Penilaian koefisien alpha cronbach berdasarkan aturan berikut : 

0,00 – 0,20  = Kurang reliabel 

> 0,20 – 0,40  = Agak reliabel 

> 0,40 – 0,60  = Cukup reliabel 

> 0,60 – 0,80  = Reliabel 

> 0,80 – 1,00  = Sangat reliabel 

 

3.5.2Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan 

adanya keterkaitan antar item atau variabel. Pada prinsipnya, analisis 

faktor menyederhanakan hubungan yang beragam dan kompleks 

pada variabel yang diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi 

yang saling berhubungan atau mempunyai korelasi pada suatu 

struktur data baru yang mempunyai set faktor yang lebih kecil. Data-

data yang dimasukkan pada umumnya data matrik dan terdiri dari 

variabel-variabel dalam jumlah yang besar. Seluruh variabel dalam 

analisi faktor yang ada akan dilihat hubungannya (interdependensi 

variable), sehingga akan menghasilkan pengelompokan dari banyak 

variabel menjadi hanya beberapa variabel saja. Harapannya adalah 

agar lebih mudah untuk dianalisis. Secara matematis, model analisis 

faktor adalah sebagai berikut: 
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X1=A11F1 + A12F2 + A13F3  

+ ... + AimFm + ViUi 

Keterangan: 

X1 : variabel bauran pemasaran ke-1 

Aim :  koefisien regresi ganda dari variabel ke-1 pada 

faktor umum 1 

F : faktor umum 

Vi : koefisien regresi ganda dari variabel i pada faktor 

khusus 

Ui : faktor khusus bagi variabel i 

m : jumlah faktor umum 

 

Prosedur analisis faktor ada beberapa langkah, yaitu 

independensi (kelayakan) data untuk analisis faktor, ekstraksi faktor, 

rotasi matriks, uji ketepatan model dan menentukan skor faktor. Nilai 

skor faktor tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai input 

untuk analisis berikutnya. Hasil analisis faktor tersebut dimaksudkan 

untuk mengetahui perilaku konsumen dalam membeli daging sapi. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi merupakan sebuah alat statistik yang 

memberikan pola hubungan (model) antara dua variabel atau lebih. 

Pada analisis regresi dikenal dua jenis variabel, yaitu: 

- Variabel Respon disebut juga sebagai variabel dependent, yakni 

variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keberadaan 

variabel lainnya, dan dinotasdaging dengan Y 

- Variabel Prediktor disebut juga variabel independent yakni variabel 

yang bebas (tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya) dan 

dinotasdaging dengan X 

Keunggulan analisis regresi berganda adalah memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu 

variabel prediktor hingga p-variabel predictor dimana banyaknya p  
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kurang dari jumlah observasi (n) sehingga model regresi dapat 

ditunjukkan sebagai berikut. 

 

Y  = a + b1x1+b2x2+…+bnXn 

Keterangan : 

 Y = keputusan pembelian 

 a = konstanta 

 b1, b2 = koefisien beta masing-masing variabel independen 

x1, x2 = indikator variabel-variabel prediktor (produk, 

harga, tempat dan promosi) 

 e        = disturbance error 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




