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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa populasi dari usaha aktif sebesar 6 

kolam pemancingan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di 3 dari 

6 kolam pemancingan daerah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu Tirto 

Tunggul Wulung, Nirwana Alam, dan Wiring Kuning. Penelitian dilaksanakan 

selama bulan Mei 2017. Jenis pertimbangan dalam memilih 3 kolam pemancingan 

tersebut sebagai lokasi penelitian (tabel 3.1) yaitu: 1) memiliki luas kolam (m2) 

terbesar dibandingkan dengan lainnya, 2) memiliki perbedaan pada variasi ikan 

utama sehingga berkesempatan lebih besar memperoleh responden dengan 

karakteristik yang berbeda, dan 3) tersedia sistem sewa lapak utama yaitu lomba 

dan galatama. 

Tabel 3.1 Jenis Pertimbangan dalam Menentukan Lokasi Penelitian 

Kolam 

Pemancingan 

Jenis Pertimbangan 

Luas Kolam 

(m2) 
Variasi Ikan Sistem Sewa Lapak 

Tirto Tunggul 

Wulung 
1320  

Utama: Bawal 

Tambahan: Patin 
Lomba dan galatama 

Nirwana Alam 1140  

Utama: Lele 

Tambahan: Bawal 

dan Patin 

Lomba dan galatama 

Wiring Kuning 765  Utama: Patin Lomba dan galatama 

Telaga Sewu 196  Utama: Lele Lomba dan galatama 

Kemisik 360  Utama: Lele Galatama dan harian 

Baujeng 96  Utama: Lele Galatama dan harian 

Sumber: Data Primer, diolah 2017 

 



24 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental 

Sampling, dimana responden dipilih secara langsung bahwa mereka kebetulan 

memancing di lokasi tujuan pada saaat penelitian dilakukan. Penentuan jumlah 

sampel penelitian diperoleh berdasarkan pendekatan Maholtra. Jumlah sampel 

untuk penelitian yang menggunakan analisis faktor adalah empat atau lima kali dari 

jumlah variabel yang diteliti (Malhotra, 2010). 

n = jumlah variabel x 4 

n = 29 x 4 

n = 116 

Berdasarkan perhitungan dari pendekatan Maholtra dan pertimbangan teknis 

di lapangan maka jumlah sampel ditentukan sebanyak 120 responden. Pengambilan 

sampel dilakukan di kolam pemancingan 1) Tirto Tunggul Wulung pada hari selasa 

dan jumat, 2) Nirwana Alam pada hari selasa, jumat, dan minggu, serta 3) Wiring 

Kuning pada hari senin, rabu, dan sabtu. Pengumpulan data penelitian dilakukan 

melalui teknik pembagian kuesioner. Syarat pemilihan responden dalam penelitian 

ini adalah orang yang pernah melakukan pembelian jasa kolam pemancingan di 

wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan minimal sebanyak 3 kali, berusia 

minimal 18 tahun, dan bersedia mengisi form kuesioner yang telah disediakan. 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui hasil pengisian 

kuesioner yang dibagikan kepada responden serta observasi terhadap gejala-gejala 
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terkait dengan objek penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

bahan kepustakaan dan internet seperti buku dan jurnal penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

konsumen dan proses pengambilan keputusan. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mengumpulkan informasi berupa gambaran dan deskripsi suatu objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Analisis deskriptif yang 

digunakan berupa kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif berupa 

tabel hasil penelitian dan hitungan matematis sederhana, sedangkan kualitatif berisi 

kalimat penjelasan mengenai fakta observasi dan pernyataan responden sebagai 

konsumen kolam pemancingan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kelayakan instrumen 

atau data kuesioner penelitian sebagai alat ukur yang valid dan reliabel. Valid 

berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas (content validity) digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan 

kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur (Ferdinand, 2006). 

Uji validitas kuesioner menggunakan analisis korelasi pearson product moment 

yang diolah melalui program SPSS 24 for windows. 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat 

pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2001). Tingkat reliabilitas data yang tinggi menunjukkan bahwa 
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alat pengukuran tersebut bersifat relatif stabil. Uji reliabilitas kuesioner 

menggunakan teknik cronbach’s alpha yang diolah melalui program SPSS 24 for 

windows. Data kuesioner yang dianggap layak uji (valid dan reliabel) akan 

memberikan hasil penelitian tepercaya. 

3.4.2 Analisis Faktor 

Analisis ini digunakan untuk mereduksi variabel-variabel yang berasal dari 

kelima faktor dimensi kualitas jasa yang dianggap berhubungan dengan preferensi 

konsumen kolam pemancingan di Wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan. Faktor dimensi kualitas jasa tersebut adalah Tangible (Berwujud), 

Reliability (Keandalan), Responsiveness (Kesigapan), Assurance (Jaminan), dan 

Empathy (Perhatian). Analisis faktor diolah menggunakan program SPSS 24 for 

windows. Indikator pengukuran variabel dari kelima atribut dimensi servqual 

dijelaskan pada tabel 3.2. 

Analisis faktor merupakan teknik yang bersifat interdependensi. Menurut 

Wibisono (2000) metode interdependensi adalah teknik yang mencoba untuk 

membagi suatu variabel menjadi beberapa kelompok atau untuk memberi arti pada 

sekelompok variabel. Analisis faktor menganalisis sejumlah variabel dari suatu 

pengukuran atau pengamatan yang dititikberatkan pada teori dan kenyataan 

sebenarnya. Analisis interkorelasi (hubungan) antar variabel tersebut menjadi tahap 

berikutnya dalam menetapkan apakah variasi-variasi yang tampak dalam berasal 

atau berdasarkan sejumlah faktor dasar dengan jumlah lebih sedikit dari variasi 

pada variabel (Rahayu, 2006). 
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Tabel 3.2 Faktor Dimensi Kualitas Jasa dan Indikator Pengkurannya 

Faktor Indikator Pengukuran 

Bukti fisik 

(Tangible) 

(X1) Fasilitas fisik utama memadai 

(X2) Fasilitas perlengkapan utama memadai 

(X3) Fasilitas tambahan memadai 

(X4) Fasilitas pendukung memadai 

(X5) Tersedia media informasi lengkap dan informatif 

(X6) Penampilan karyawan rapi, bersih, dan menarik 

(X7) Lokasi pemancingan strategis dan akses jalan mudah 

(X8) Kebersihan dan kerapihan lingkungan 

(X9) Kerapihan penataan tempat dan peralatan 

Keandalan 

(Reliability) 

(X10) Kesesuaian pelayanan sesuai janji yang ditawarkan 

(X11) Memberikan informasi aturan, sistem sewa lapak dan variasi 

ikan secara akurat 

(X12) Memberikan informasi harga secara tepat 

(X13) Harga yang ditawarkan sesuai pelayanan dibanding tempat 

wisata lain 

(X14) Sistem pemancingan yang ditawarkan beragam 

(X15) Kejelasan dan ketepatan waktu buka dan tutup tempat 

pemancingan 

Ketanggapan 

(Responsiveness) 

(X16) Kecepatan dan ketanggapan karyawan mengatasi keluhan 

pengunjung 

(X17) Memberikan umpan balik positif terhadap keluhan 

pengunjung 

(X18) Karyawan mudah ditemui dalam situasi apapun 

(X19) Cepat dan tanggap menghadapi hal tak terduga 

(X20) Prosedur administrasi yang baik dan tidak berbelit 

Jaminan 

(Assurance) 

(X21) Keramahan dan kesopanan karyawan melayani pengunjung 

(X22) Keramahan dan kesopanan karyawan menerima keluhan 

pengunjung 

(X23) Pengetahuan dan kecakapan karyawan memberikan 

informasi yang jelas dan mudah dimengerti 

(X24) Tercipta perasaan aman pengunjung saat berada di tempat 

pemancingan 

(X25) Citra kolam pemancingan yang baik di mata masyarakat 

Perhatian 

(Emphaty) 

(X26) Keberadaan dan manfaat kotak saran 

(X27) Tersedia saluran telepon atau e-mail untuk melayani dan 

menerima keluhan pengunjung 

(X28) Terjalin komunikasi yang baik antara karyawan dan 

pengunjung 

(X29) Pihak pengelola selalu berupaya mengenal dan memenuhi 

kebutuhan pengunjung 

Sumber: Data Primer, diolah 2017 

Pengujian terhadap kesesuaian analisis faktor dilakukan dengan metode 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Pengukuran sesuai pengambilan contoh digunakan 

dengan metode Measure of sampling Adequancy (MSA). Syarat minimum nilai 
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MSA sebesar 0,5. Prinsip kerja analisis faktor adalah dari n variabel yang diamati 

dimana beberapa variabel mempunyai korelasi maka dapat dikatakan bahwa 

variabel tersebut memiliki p faktor umum (common factor) yang mendasari korelasi 

antarvariabel dan juga m faktor unik (unique factor) yang membedakan tiap 

variabel. Faktor umum dilambangkan dengan F1, F2, F3, F4, ….., Fm dan faktor unik 

U1, U2, U3, U4, ……., Um. Model matematis dasar analisis faktor yang digunakan 

untuk setiap variabel independen 𝑋1 adalah sebagai berikut (Wibisono, 2000): 

Xi = ∑𝑚𝑗−1 AijFj + BiUi   i = 1, 2, 3, 4, …., p.................................(6) 

Dimana: 

Xi = variabel independen ke-i 

Fj = faktor kesamaan ke-j 

Ui = faktor unik ke-i 

Uij = koefisien faktor kesamaan 

Bi = koefisien faktor unik 

 


