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BAB lll 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada KFC Malang yang 

berlokasi di Kota Malang. Pelaksanaan pengumpulan data 

dimulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2012.  

Malang adalah salah satu kota pendidikan di Negara 

Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Selain 

itu, terdapat beberapa perusahaan serta pasar modern dan 

tradisional yang menjadi salah satu sasaran penjualan produk 

termasuk produk ayam goreng restoran KFC. 

3.2 Metode Penelitian 

 Banyaknya pesaing restoran KFC yang menawarkan 

produk unggulan yang sama yaitu ayam goreng tidak 

mengurangi minat konsumen untuk mengkonsumsi produk 

ayam goreng KFC. Restoran KFC menarik banyak konsumen 

untuk membeli produknya sendiri daripada produk restoran 

lain bahkan mampu memberikan loyalitas pada konsumen. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor 

apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk memutuskan 

melakukan pembelian terhadap ayam goreng KFC. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode survei. Metode survei adalah suatu metode 

pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak KFC atau lembaga-

lembaga yang terkait secara langsung. 

Menurut pendapat Daniel (2001) survei adalah 

pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan 

keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu 

didalam daerah atau lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif 

yang dipolakan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

dibutuhkan. 

Subyek penelitian adalah konsumen ayam goreng 

KFC di kota Malang. Metode Pengmbilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode Sampling Aksidental. Sampling 

aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat dipergunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang berkebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data (Sugiyono, 2007). Widiasih (2000) menyatakan bahwa 

jumlah sampel yang diamati dalam suatu penelitian minimal 

tiga, empat, atau lima kali jumlah variabel. Variabel yang 

diteliti sebanyak 28 independen sehingga jumlah responden 

sebanyak 100 orang dianggap sudah mewakili. Metode 

pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh penulis dari responden yang dipilih 

pada lokasi penelitian.  Data primer diperoleh dengan 

memberikan kuesioner kepada responden terpilih yang 

berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian pada KFC 

Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi yang 

diperoleh melalui skripsi dan internet yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  Data sekunder 

yang diperoleh merupakan sejarah dan gambaran 

umum perusahaan, dan sebagainya. 

 

3.3  Analisis Data 

3.3.1 Analisis Deskriptif 

Merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data 

yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas 

mengenai persepsi konsumen tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan 

pembelian di KFC Malang. 
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3.3.2 Metode Analisis Statistik 

Analisis faktor adalah sekelompok prosedur yang 

digunakan untuk mengurangi atau meringkas data (Widiasih, 

2000).  Analisis ini digunakan untuk mereduksi dan meringkas 

data dengan menggunakan konsep korelasi antar variabel yang 

ada.  Seluruh variabel dalam analisis faktor yang ada akan 

dilihat hubungannya (interdependen variable) sehingga akan 

menghasilkan pengelompokkan dari banyak variabel menjadi 

beberapa variabel saja. variabel yang sedikit diharapkan akan 

lebih mudah dikelolah atau dianalisis.  Analisis faktor terdiri 

dari dua jenis yaitu: 

1. Analisis faktor eksplotori, adalah jika faktor yang 

diambil sesuai dengan eigen value yang lebih 

besar dari 1,0. 

2. Analisis faktor konfirmatori, adalah jika faktor 

ekstrak dibentuk sesuai yang diinginkan. 

Secara matematis model analisis faktor adalah 

sebagai berikut: 

Xi = A11F1 + A12F2 + A13F3 +… + AimFm 

+ ViUi 

Keterangan: 

X i  = Variabel standar ke-i 

A im = Koefisien regresi ganda dari 

variabel I pada faktor umum 
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F  = Faktor umum 

 Vi = Koefisien regresi yang 

distandarkan dari variabel I 

pada    faktor khusus 

Ui  = Vaktor khusus bagi variabel 

i 

m  = Jumlah faktor umum 

Suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data.  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Produk  

a. Kualitas (X23) 

b. Merek (X15) 

c. Ukuran Produk (X11) 

d. Rasa (X18) 

2. Faktor Harga  

a. Tingkat harga (X12) 

b. Potongan harga (X13) 

3. Faktor Promosi (X14) 

4. Faktor Kondisi Fisik  

a. Tempat Duduk (X17) 

b. Tempat Parkir (X24) 



39 

 

c. Luas Parkir (X19) 

d. Kebersihan (X16) 

e. Lokasi (X26) 

5. Karateristik Konsumen 

a. Pekerjaan (X3) 

b. Pendidikan (X4) 

c. Jenis kelamin (X7) 

d. Usia (X1) 

e. Pengalaman (X19) 

f. Kebutuhan (X20) 

g. Frekuensi Pembelian (X8) 

h. Selera (X2) 

6. Faktor Pribadi 

a. Pengetahuan (X19) 

b. Pendapatan (X6) 

c. Uang Saku (X9) 

7. Faktor Lingkungan Sosial 

a. Kebudayaan (X27) 

b. Kelas Sosial (X26) 

c. Faktor kelompok (X10) 

d. Ajakan Teman (X21) 

e. Ajakan Keluarga (X28) 
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Variabel pengamatan yang telah dikemukakan diatas 

menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, 

dengan persamaan yaitu: 

     Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ….+ bnXn 

Dimana : Y  : Skor dimensi frekuensi 

pembelian 

 b0  : Konstanta 

 b1-bn : Koefisien Regresi 

 X1- Xn : Variabel pengamatan 

 

3.5 Batasan Istilah 

1. Produk adalah ayam goreng KFC yang ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi. 

2. Kualitas adalah tingkat baik buruknya produk KFC.  

3. “Eksternal dan kualitas” terdiri dari beberapa indikator, 

diantaranya tempat duduk, kebutuhan, uang saku, 

tempat parkir,  rasa, kualitas, kebersihan. 

4. “Demografi” terdiri dari beberapa indikator, 

diantaranya usia, pekerjaan, pendapatan, dan frekuensi. 

5. “Brand referensi” terdiri dari beberapa indikator, 

diantaranya merek, ajakan teman, ajakan keluarga, 

potongan harga, dan promosi. 
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6. “Karakteristik individu” terdiri dari beberapa indikator, 

diantaranya pengalaman, jenis kelamin, dan loyalitas 

7. “Harga” terdiri dari beberapa indikator, diantaranya 

tingkat harga dan potongan harga. 


