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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Waktu dan Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2017. 

Penelitian di laksanakan di Eco Green Park, Batu Night Spectaculer (BNS), 

Kusuma Agrowisata, Jawa Timur Park 1 dan Musium Angkut yang memiliki 

tempat penjualan madu (outlet) di Kota Batu Jawa. 

 

4.2 Teknik Pengambilan Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer di peroleh dengan cara pengamatan, wawancara dan 

memberikan kuisioner kepada responden. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan menyerahkan angket berupa item-item pertanyaan secara langsung 

kepada responden. Ghozali (2006) menjelaskan bahwa angket (questionaire) 

adalah daftar pertanyaan yang di berikan kepada orang lain agar bersedia 

memberikan respons sesuai dengan permintaan. Data sekunder di peroleh dari 

instansi-instansi terkait dengan penelitian seperti Dinas Peternakan, Badan Pusat 

Statistik (BPS). Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata 

Kota Batu dan instansi terkait lainnya serta literatur yang relevan dengan 

penelitian. 

Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert. Sanusi 

(2003) menjelaskan bahwa skala likert merupakan skala yang didasarkan atas 

penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan yang berkaitan 

indikator-indikator suatu konsep atau variable yang sedang di ukur. Tentang 

penggunaan metode ini setiap pertanyaan di sediakan lima pilihan jawaban. 

Skala tersebut akan bergeser antara nilai satu sampai lima. Sugiyono (2008) 
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menambahkan bahwa jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

5. Sangat tidak baik 

Kriteria penilaian dalam penelitian ini dari jawaban yang di berikan 

responden adalah sebagai berikut: 

- Sangat puas,   Skor = 5 

- Puas,   Skor = 4 

- Cukup puas,   Skor = 3 

- Kurang puas,  Skor = 2 

- Tidak puas,   Skor = 1 

 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian meliputi seluruh wisatawan yang berkunjung 

pada tempat penjualan madu yang berada di kawasan wisata terpilih. Retnowati 

(2008) mengemukakan untuk menentukan ukuran sampel terdapat beberapa 

pedoman yang harus di penuhi, salah satunya yaitu ukuran sampel tergantung 

pada estimasi parameter yang dipakai. Estimasi parameter menggunakan 

metode Maximum Likehood, ukuran sampel yang disarankan adalah antara 100-

200 responden. Berdasarkan penentuan sampel, maka diambil sebanyak 180 

responden dengan menggunakan metode accidental sampling yaitu melakukan 

penelitian saat peneliti bertemu langsung dengan konsumen sebagai responden 

sampel. 
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Komposisi pembagian sampel didasarkan dari banyaknya jumlah 

pengunjung dari setiap objek yang diteliti, berdasarkan pengamatan komposisi 

pembagian sampel penelitian sebagai berikut: 

1. Eco Green Park   : 20 % X 180 = 36 

2. Batu Night Spectaculer (BNS) : 20 % X 180 = 36 

3. Kusuma Agrowisata   : 20 % X 180 = 36 

4. Jawa Timur Park 1   : 20 % X 180 = 36 

5. Musium Angkut   : 20 % X 180 = 36 + 

Jumlah Sampel              = 180 

 

4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana alat ukur, dalam 

kuesioner ini mengukur apa yang hendak diukur atau sejauh mana alat ukur yang 

digunakan mengenai sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat 

tersebut semakin mengenai sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang 

seharusnya diukur. Singarimbun dan Effendi (2005) validitas menunjukan sejauh 

mana alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur, suatu variabel 

dinyatakan valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 

0,3). 

Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang di teliti. Valid tidaknya suatu instrument dapat di ketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan level 

significant 5% dengan nilai kritisnya, dimana r dapat di gunakan rumus (Arikunto, 

2006): 
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Keterangan: 
r : korelasi 
n : banyaknya sampel  
X : variabel yang tidak dipengaruhi (variabel bebas) 
Y : variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil pengeluaran yang dilakukan 

untuk mengetahui derajat kepandaian ketelitian azas keakuratan yang ditunjukan 

pada instrumen pengukuran. Uji reabilitas ditunjukkan untuk menguji sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua 

kali atau lebih jadi reabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan dua kali 

untuk konsisten. Sugiyono (2008) menambahkan bahwa instrument yang reliabel 

adalah instrument yang bila di gunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Rumus alpha cronbach yang 

digunakan untuk menguji adalah sebagai berikut: 

  [
 

   
] [  

∑  
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Keterangan: 
t : variabel instrumen 
k : banyaknya butir pertanyaan 

  
 
 : jumlah varian butir 

  
 
 : varian total 

 
 

4.5 Metode Analisis Data 

4.5.1 Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan salah satu metode analisis untuk mengolah 

data penelitian dengan mengidentifikasi variabel dasar atau faktor yang 

menerangkan pola hubungan dalam suatu himpunan variabel observasi. Analisis 
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faktor sering digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi suatu jumlah 

kecil faktor yang menerangkan beberapa faktor yang mempunyai kemiripan 

karakter. Tujuan reduksi data untuk mengeliminasi variabel independen yang 

saling berkorelasi sehingga akan diperoleh jumlah variabel yang lebih sedikit dan 

tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang saling berkorelasi mungkin mempunyai 

kesamaan atau kemiripan karakter dengan variabel lainnya sehingga dijadikan 

satu faktor. 

 Analisis faktor (factor analysis) termasuk pada Independence Technique, 

yang berarti tidak ada variabel dependen maupun independen. Proses analisis 

faktor mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah 

variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa 

dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah 

variabel awal (Santoso, 2006). Sebagai contoh, misalnya ada 10 variabel yang 

bersifat independen satu dengan yang lain. Dengan analisis faktor, kesepuluh 

variabel tersebut mungkin bisa diringkas hanya menjadi 3 kumpulan variabel 

baru (new set of variables). Kumpulan variabel tersebut disebut faktor, di mana 

faktor tetap mencerminkan variabel-variabel aslinya. 

 Tujuan analisis faktor menurut Santoso (2006) adalah: a). Data 

summarization, yakni mengindentifikasikan adanya hubungan antara variabel 

dengan melakukan uji korelasi. Jika korelasi dilakukan antar variabel (dalam 

pengertian SPSS adalah kolom), analisis tersebut dinamakan R Factor Alnalysis. 

b). Data reduction. Setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat 

variabel set baru yang dinamakan faktor menggantikan sejumlah variabel 

tertentu. Oleh karena prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-

asumsi analisis faktor akan terkait dengan metode statistik korelasi (Santoso, 

2006) antara lain: 
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1. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, 

misalnya diatas 0,5. 

2. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel yang lain, justru hasur 

kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan 

Anti-Image Correlation. 

3. Pengujian seluruh matrik korelasi (korelasi antar variabel yang diukur 

dengan besaran Barlett Test of Sphericity atau Measure Sampling 

Adequacy (MSA). Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang 

signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel. 

 

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali kita menggunakan uji 

persyaratan analisis. Dalam artikel ini akan dibahas tentang persyaratan uji 

analisis untuk Regresi Berganda yang juga sering disebut dengan istilah Uji 

Asumsi Klasik. Menurut Gujarati (2006) agar model regresi tidak bias atau agar 

model regresi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji 

asumsi klasik terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk regresi berganda 

yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu 

grafik. Menurut Santoso (2006) ketentuannya adalah sebagai berikut: a). Jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. b). Jika data menyebar jauh dan 

garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Multikolinearitas 

Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi 

hubungan yang sempuma atau hampir sempuma antara variabel bebas, 

sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara 

individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar 

vuriabcl bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saliug berkorelasi. Untuk 

mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIP), dimana menurut Hair et al dalam Priyatno (2009) 

variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance 

lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi 

satu ke observasi lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

rnengarnati grafik scatter plot pada output SPSS, dimana menurut Priyatno 

(2009), kententuannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka 

diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat 

masalah heterokedastisitas. 

4. Autokorelasi 

Autokorelasi digunakaan untuk menguji suatu model apakah antara 

variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengamhi. 

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat 

digunakan pendekatan D-W (Durbm Watson). Menurut Santoso (2006) kriteria 

autokorelasi ada 3 yaitu: 
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a) Nilai D-W dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. 

b) Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada 

autokorelasi. 

c) Nilai D-W diatas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif. 

5. Uji Linearitas 

Uji Linearitas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linear 

antara variabel X dan Y yang bisa dilakukan, sebagai berikut: 

a) Plat antara residu (e) versus Y-topi  

Jika plot yang bersangkutan menggambarkan suatu scatter diagram 

(diagram pencar) dalam arti tidak berpola maka dapat dikatakan tidak 

terjadi mispesifikasi pada fungsi regresi, hal ini bararti bahwa 

hubungan antara variabel X dan Y adalah llinear. 

b) Plot antara variabel X versus Y  

Jika plot menggambarkan garis lurus maka asumsi pertama ini telah 

terpenuhi. 

c) Plot antara residu versus X 

Jika plot menggambarkan diagram pencar maka linearitas ini sudah 

terpenuhi (Siswandari, 2000). 

4.5.3 Regresi linear berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dua variabel bebas 

atau lebih terhadap variabel terikat, yang akan dihitung dengan persamaan 

(Sudjana, 2003) berikut: 

Y = a + b1    + b2    + b3    + b4   + b5    …….. bn    e  

Keterangan:  
Y : Perilaku konsumen 
a  : konstanta 
b : beta koefisien 
   : produk 

   : harga 
   : lokasi 
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   : promosi 
   : SDM 
 

4.5.4 Uji Hipotesis 

4.5.4.1 Uji F 

Uji F dilakukan merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan atau pengaruh secara keseluruhan variabel bebas 

terhadap variabel terikat, untuk mengujinya menggunakan rumus uji F, yaitu: 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, maka metode pengujian 

yang dilakukan sebagai berikut: 

Ho:β1=β2= ................ βk=0 

H1:β1≠β2≠ ................ βk≠0 

Profitabilitas F dihitung P<0,05 maka Ho ditolak dan jika profitabilitas F 

dihitung P>0,05 maka Ho diterima, apabila Ho diterima dan secara langsung 

dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan variabel terikat. 

4.5.4.2 Uji t 

Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1. Jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang Signifikan terhadap variabel dependen. 


