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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 20 Maret 2013 di

Swalayan Persada yang berada di jalan MT.Haryono - Malang. Penetapan lokasi penelitian

dilakukan secara sengaja ( purposive), yaitu lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan terterntu. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah:

1. Lokasi tempat penelitian mudah dijangkau sehingga memudahkan bagi peneliti untuk

mengadakan penelitian.

2. Jumlah konsumen yang menyukai produk susu UHT memenuhi.

3. Variasi susu UHT yang dijual di swalayan Persada lebih lengkap, terdapat sekitar 15

jenis merek susu ultra high temperatur di Swalayan Persada, diantaranya adalah

ultramilk, boneto, milo, clevo, indomilk, frisian flag, hilo, vitamilk, milkuat, griend field,

dancow, smarrtivo, aktivo, anlene, yes, jell-o blast.

4. Daerah di sekitar Swalayan Persada dekat dengan kos-kosan mahasiswa.

Survey yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat 23 swalayan dan mini market

dalam radius 1 km dari kawasan Universitas Brawijaya, data swalayan tersebut dapat dilihat

pada Lampiran 1.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei ( survey method ) terhadap

pengambil keputusan pembelian susu UHT. Anonimus (2013) Metode survei digunakan

sebagai teknik penelitian yang melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala atau

pengumpulan informasi melalui pedoman wawancara, kuisioner, kuisioner terkirim (mailed

questionnaire) atau survei melalui telepon (telephone survey).

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sasaran penelitian yang biasa disebut

populasi. Pada penelitian ini peneliti tidak dapat menemukan data laporan yang menjelaskan

beberapa jumlah kosumen yang menggunakan susu UHT. Berdasarkan uraian diatas maka
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peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah populasi konsumen yang menggunakan

susu UHT, karena konsumen yang mengkonsumsi susu UHT setiap harinya berbeda-beda.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental sampling yaitu tekhnik

penentuan pengambilan sampel secara sengaja / kebetulan kepada konsumen yang membeli

susu UHT, karena dalam penelitian ini responden tidak diketahui jumlahnya secara pasti.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan atas karakteristik tertentu, yaitu :

a. Konsumen yang berdomisili di sekitar kawasan Universitas Brawijaya

b. Sampel yang dipilih adalah konsumen yang berperan sebagai decider sekaligus buyer

( pengambil keputusan dan pembeli ) yang selalu mengkonsumsi susu UHT.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Suatu konsep dapat

diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari konsep itu sendiri

( Nazir, 1999 ). Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas ( independent

variabel ) dan variabel terikat ( dependent variabel ) .

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kuantitatif, dimana variabel

kuantitatif adalah variabel yang dianalisa secara statistik untuk mengetahui faktor atribut

produk yang mana yang mempengaruhi dalam penetapan keputusan pembelian pada

konsumen susu UHT di swalayan Persada.

Variabel-variabel bebas ( X)  yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel-variabel yang berkaitan dengan Price/Harga ( X1) :

X1.1 : Perbandingan harga X1.3 : Persepsi harga

X1.2 : Perubahan harga X1.4 : Harga produk saingan

2. Variabel-variabel yang berkaitan dengan Product/Produk (X2) :

X2.1 : Merek X2.4   : Penampilan Kemasan

X2.2: Volume kemasan X2.5   : Variasi Rasa

X2.3 : Kualitas Produk X2.6 : Komposisi Gizi

3. Variabel-variabel yang berkaitan dengan Promotion/ Promosi ( X3 )

X3.1 : Daya tarik iklan X3.4 : Frekuensi mendapat iklan

X3.2 : Adanya produk saingan X3.5 : Sponsor
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4. Variabel-variabel yang berkaitan dengan Place/Tempat ( X4 )

X4.1 : Kenyamanan tempat X4.3 : Tempat penjualan

X4.2 : Jarak X4.4 : Pelayanan pendukung

Variabel terikat ( Y ) yang diamati dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian

diantaranya :

Y1 : Keinginan  mencoba Y4 : Pengaruh Orang Lain

Y2 : Popularitas merek Y5 : Pengulangan pembelian

Y3 : Manfaat susu Y6 : Kepuasan setelah membeli

3.4 Jenis data Dan Sumber Data

Menurut Indriantoro ( 1999 ) sumber data terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli ( tidak melalui media perantara ). Data primer dapat berupa opini subjek ( orang )

secara individual / kelompok .

Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan

responden yang berpedoman pada kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dhulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain ) .

1.5 Tekhnik Pengambilan Data

a. Kuisioner

Indriantoro ( 1999 ) menyatakan bahwa kuisioner adalah tekhnik pengumpulan data yang

menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk di jawab, pendistribusian

kuisioner ini dapat secara langsung ataupun tidak langsung .

Purwadi ( 2002) mengatakan bahwa skala likert merupakan skala yang dipergunakan

untuk mengukur sikap terhadap suatu obyek dengan cara mengajukan sejumlah

pertanyaan/statement. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam skala ikert ini,

nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi sikap yang dimiliki obyek. Jumlah pertanyaan-

pertanyaan dibuat dalam skala bervariasi, tergantung seberapa banyak karakteristik dari

obyek yang relevan dalam penelitian. Setiap pertanyaan dalam skala likert yang digunakan
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dalam penelitian ini memiliki 5 poin skala mulai dari setuju hingga tidak setuju Kuisioner

disusun mengikuti skala likert, penentuan skala likert sebagai berikut:

1. Sangat tidak suka : Skor 1

2. Tidak suka : Skor 2

3. Tidak tahu : Skor 3

4. Suka : Skor 4

5. Sangat suka : Skor 5

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan metode survey yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara ini dilakukan

untuk memperoleh data pendukung atau penunjang dari kuisionr .

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan

arsip-arsip atau dokumen yang telah tersedia pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini

dokumentasi diperoleh dengan mengambil Gambar langsung saat penelitian sednag

dilaksanakan.

3.6 Alat Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner selanjutnya diolah dan dianalisis

dengan cara berikut:

3.6.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam,

kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa kualitatif tidak

berproses dalam suatu pertunjukan linier dan lebih sulit dan kompleks dibanding analisis

kuantitatif sebab tidak diformulasi dan distandardisasi. Analisis Kualitatif: Pertimbangan-

pertimbangan umum. Tujuan dari analisis data, dengan mengabaikan jenis data yang dimiliki

dan mengabaikan tradisi yang sudah dipakai pada koleksinya, apakah untuk menentukan.

3.6.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan cara

mengklasifikasi, membandingkan dan menghitung angka-angka dengan rumus-rumus yang
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relevan. Metode kuantitatif ini menggunakan statistik sebagai alat analisis datanya (Silalahi,

2006 ) Statistik ini diartikan sebagai metode pengetahuan yang berhubungan dengan cara-

cara penafsiran dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang telah diperoleh

sebelumnya melalui observasi dan penganalisaan yang dilakukan melalui aturan-aturan dan

prosedur-prosedur tertentu. Fungsi utama dari statistik adalah memanipulasikan dan

meringkaskan data yang berupa angka serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan

kebetulan-kebetulan yang telah diperkirakan. Analisis data kuantitatif dan statistik ini

mampu memperlihatkan hasil-hasil pengukuran yang cermat karena perhitungannya yang

matematis. Namun kemudian hal ini tidak berarti bahwa kecermatan tersebut merupakan

jaminan dalam keabsahan atau validitasnya.

3.6.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan peringkasan hasil-hasil

pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik manusia, tempat, dan sebagainya

sebagainya secara kuantitatif .

3.7 Uji Validitas

Simamora ( 2002 ) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dengan kata lain, mampu memperoleh

data yang tepat dari variabel yang diteliti.

Salah satu cara untuk menghitung validitas suatu alat test yaitu dengan meliht daya

pembeda item ( item discriminality ). Daya pembeda item adalah metode yang paling tepat

digunakan untuk setiap jenis test.

Ghozali ( 2006 ) menyatakan bahwa uji signifikasi dapat dilakukan dengan

melakukan korelasi antar skor yang dilihat pada kolom sig 2 tailed dengan tingkat signifikasi

0,05. Atau membandingkan r hitung dengan r tabel, keputusan untuk mengetahui signifikan

atau tidak, dapat dilihat dengan membandingkan r hitung yang ada pada output cronbach

alpha kolom correlated item – total correlation dengan r tabel, apabila r hitung > r tabel

dengan nilai positif maka dapat dikatakan bahwa indikator pertanyaan adalah valid. Analisis

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17
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Pada pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas

faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih

dari satu faktor (antara faktor yang satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran

validitas faktor ini dengan cara mengorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam

satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran

validitas item dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item.  Rumus

yang digunakan dalam Uji Validitas Data adalah sebagai berikut:= ( ) − (∑ ∑[ ∑ − (∑ ) ][( ∑ − (∑ ) ]
Dimana

rxy : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

Xi : Jawaban responden

Y : Total jawaban responden

Apabila semua korelasi untuk setiap pertanyaan dengan skor total diperoleh, nilai-

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritik. Selanjutnya, jika nilai koefisien korelasi

product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada diatas nilai tabel kritik, maka

pertanyaaan tersebut signifikan .

3.8 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuisioner. Kuisoner yang reliabel adalah

kuisioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan

menghasilkan data yang sama. Asumsinya, tidak terdapat perubahan psikologis pada

responden ( Simamora , 2002 )

Menurut Husein Umar ( 2005 ), reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Semakin kecil

kesalahan pengukuran maka semakin reliabel alat pengukur. Sebaliknya semakin besar

kesalahan pengukur tersebut. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengukur

reliabilitas adalah Crobach’s Alpha.

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih dari

0,6 ( >0,6) ( Arikunto, 2002 ), bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel

atau sebaliknya.
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Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan mengkoreksi angka

korelasi yang diperoleh menggunakan rumus:

= 2.1 +
Dimana:

r 11 : Nilai reliabilitas

rb : Nilai koefisien korelasi

3.9 Metode Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengukur pengeruh antara lebih

variabel prediktor ( variabel bebas ) terhadap variabel terikat.

Rumus :

Y = A+b1X1+b2X2+...+bnXn

Y = variabel terikat yaitu keputusan pembelian

a = konstanta dari persamaan regresi berganda

b = koefisien regresi

X1 = Variabel Harga

terdiri dari X1.1 – X1.4

X2 = Variabel Produk

terdiri dari X2.1 - X2.6

X3 = Variabel Promosi

terdiri dari X3.1 – X3.4

X4 = Variabel Tempat

terdiri dari X4.1 – X4.4

Model diatas dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh antara variabel bebas

terhadap variabel terikat yang dapat dilihat pada standardized koefisien ( β ) masing-masing

variabel bebas. Analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.


