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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja(purposive sampling) di 

supermarket besar di Kota Malang yaitu  Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

Supermarket ini berlokasi di Jalan Mayjend M.T. Haryono No. 146 Dinoyo, 

Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Supermarket merupakan tempat 

yang banyak dikunjungi oleh konsumen dengan tingkat perekenomian yang 

berada pada tingkat atas, sehingga yang diperoleh diharapkan dapat mewakili 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian buah-buahan sesuai dengan yang 

diinginkan tersebut. Alasan lain peneliti memilih supermarket Giant Ekspres 

Dinoyo adalah karena lokasinya yang strategis berada di depan fasilitas umum 

yaitu Rumah Sakit Islam Unisma dan perbelanjaan Mal Dinoyo City, karena salah 

satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah lokasi usaha berdekatan dengan 

fasilitas umum (Gusway, 2009). Penelitian ini telah dilaksanakan mulai dari 

tanggal 26 Desember 2016 s/d 30 Januari 2017. 

3.2 Jenis dan Pengambilan Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data 

yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini berupa penyebaran kuisioner kepada para 

konsumen yang menjadi responden. Memperoleh data primer secara terperinci, 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

  



32 
 

a. Kuisioner 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan lembar pertanyaan yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada konsumen di supermarket Giant 

Ekspres Dinoyo Kota Malang sebagai responden yang dipilih sehingga 

memperoleh data yang akurat tentang prilaku konsumen khususnya masalah 

analisis perilaku konsumen dalam pemebelian buah-buahan segar di Supermarket 

Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

b. Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan 

kepada para responden. Wawancara digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan merekam menggunakan 

perekam suara pada handphone atau voice recorder. 

c. Observasi 

Observasi adalah seperangkat pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada hubungannya 

dengan perilaku knsumen dalam pembelian buah-buahan segar di Supermarket 

Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, berupa 

kepustakaan yang tercantum pada daftar pustaka. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Malang yang berbelanja di 

Supermarket Giant Ekspres Dinoyo. Sampel diambil secara accidental sampling 

(pengambilan contoh secara kebetulan), yakni konsumen yang pada saat 
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pengambilan data telah melakukan pembelian buah-buahansegar dan 

mengkonsumsinya serta telah melakukan pembelian lebih dari dua kali selama 

setahun. Responden yang dipilih adalah konsumen perempuan maupun laki-laki 

yang membeli maupun pernah membeli buahan segar lokal dan mpor di lokasi 

penelitian. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden 

yang pada saat diwawancarai memang melakukan pembelian buah  segar lokal 

maupun impor di Supermarket Giant Ekspres Dinoyo. Jumlah responden yang 

didapatkan pada penelitian ini adalah sebanyak 85. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

 Data yang merupakan identitas responden dan proses pengambilan 

keputusan pembelian dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama, kemudian 

dipresentasikan berdasarkan jumlah responden. Prosentase yang besar merupakan 

faktor yang dominan dari masing-masing variabel yang diteliti. 

 Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dalam 

bentuk skala likert. Supranto (2002), mengatakan bahwa penggunaan rating lebih 

mudah diteliti dibandingkan dengan penggunaan rangking. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut peneliti menggunakan rating dalam skala likert yang 

bertujuan untuk mengukur penilaian terhadap atribut kualitas buah-buahan segar. 

Berikut adalah hubungan antara skor bilangan dan pilihan suka beserta tabel 

prosentase nilai : 
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Tabel 3.1 Skala likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Data Sekunder, 2013 

Tabel 3.2 Presentase Nilai 

Skor Pernyataan 

80% - 100% Sangat Setuju 

60% - 79% Setuju 

40% - 59.99% Cukup Setuju 

20% - 39.99% Tidak Setuju 

0% - 19.99% Sangat Tidak Setuju 

Sumber: Data Sekunder, 2013 

Keterangan : Pendapatan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian buah-buahan segar di Supermarket Giant Ekspres 

Dinoyon Kota Malang. 

Hasil jawaban : 

SS   : 5 orang 

S     : 10 orang 

CS   : 5 orang 

TS   : 4 orang 

STS : 6 orang 



35 
 

Hasil dari 30 responden didapatkan data sebagai berikut : 

1. 5 konsumen menjawab SS (Sangat Setuju) 

2. 10 konsumen menjawab S (Setuju) 

3. 5 konsumen menjawab CS (Cukup Setuju) 

4. 4 konsumen menjawab TS (Tidak Setuju) 

5. 6 konsumen menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) 

Data yang didapat diatas kemudian diolah dengan cara mengkalikan setiap 

poin jawaban dengan bobot nilai yang telah ditentukan. Maka hasil perhitungan 

jawaban responden sebagai berikut : 

1. Responden yang menjawab sangat setuju          (5)= 5x5 = 25 

2. Responden yang menjawab setuju                    (4)= 4x10 = 40 

3. Responden yang menjawab cukup setuju           (3)= 3x5 = 15 

4. Responden yang menjawab tidak setuju             (2)= 2x5 = 10 

5. Responden yang menjawab sangat tidak setuju   (1)= 1x5 =5 

Total skor = 25+40+15+10+5 = 95 

Hasil interpretasi bisa didapatkan setelah mengetahui terlebih dahulu skor 

tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai 

berikut : 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) “Perhatikan 

Bobot Nilai” 

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah 1) “Perhatikan 

Bobot Nilai” 

Jumlah skor tertinggi untuk item sangat setuju ialah 5 x 30 = 150, 

sedangkan item sangat tidak setuju ialah 1 x 30 = 30. Total skor responden di 
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peroleh angka 95, maka penilaian interpretasi responden terhadap atribut rasa 

tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %. 

Rumus Index %  =  Total Skor / Y x 100 

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus : 

= Total Skor / Y x 100 

= 95/150 x 100 

= 63.33% = 63% Kategori SETUJU 

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

disusun berpengaruh atau tidaknya dan sangat bermutu tidaknya penelitian. Baik 

buruknya instrument penelitian ditunjukkan oleh tingkat kesalahan (validity) dan 

keandalan (reability). Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak tidaknya 

digunakan untuk pengumpulan data pada konsumen Supermarket Giant Ekspres 

Dinoyo Kota Malang. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan 

sebuah skala mengukur konsep. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui 

apakah item-item yang ada dalam kuisioner benar-benar mampu mengungkapkan 

dengan pasti suatu penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuisioner. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi jawaban 

responden hasil suatu pengukuran tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas 
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sebaiknya dilakukan pada masing-masing variabel yang berisi beberapa atribut 

sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang reliabel dan tidak reliabel. 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha 

Cronbach > 0,60. 

3.4.3 Metode Analisis Faktor  

Analisis faktor merupakan salah satu teknik dalam analisis multivariat. 

Analisis Faktor berguna untuk mereduksi variabel-variabel asal dalam jumlah 

besar menjadi beberapa faktor. Faktor-faktor baru yang diperoleh dalam jumlah 

yang sedikit akan lebih memudahkan pemahaman akan keragaman dan hubungan 

antara variabel asal. Wibisono (2000), mengatakan analisis faktor merupakan 

suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis interrelasi diantara 

sejumlah besar variabel dan menjelaskan variabel-variabel ini dalam format 

dimensi faktor yang membelakanginya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeian buah-buahan segar di 

Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

 Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor 

konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji 

undimensional, validitas, dan reliabilitas model pengukuran konstruk yang tidak 

dapat diukur langsung. Tujuan analisis faktor konfirmatori adalah untuk 

mengkonfirmasi atau menguji model, yaitu model pengukuran yang 

perumusannya berasal dari teori. Analisis faktor konfirmatori memiliki dua fokus 

kajian, yaitu apakah variabel-variabel yang digunakan secara undimensional 

adalah tepat dan konsisten atau tidak, dan variabel-variabel apa saja yang dominan 

dalam membentuk konstruk yang diteliti.  
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 Analisis faktor yang diolah menggunakan program SPSS Comp. Versi 

16.0. Secara garis besar tahapan dalam analisis faktor adalah sebagai berikut : 

a. Memilih variabel yang akan dianalisis, karena analisis faktor berupaya untuk 

mengelompokkan sejumlah variabel maka seharusnya ada korelasi yang erat 

antara diantara variabel sehingga terjadi pengelompokkan. Mengetahui variabel 

mana saja yang layak dimasukkan dalam analisis faktor maka dapat melihat 

nilai pada  Measure of Sampling Adequacy (MSA) atau Barlet’s Test.  

b. Uji Independensi Variabel 

Uji independensi variabel adalah pengujian antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain memiliki keterkaitan atau tidak, uji ini dapat dilakukan 

dengan pengamatan terhadap ukuran kecukupan sampling (MSA), nilai KMO 

(Kicer-Meyer-Olkin), dan hasil uji Bartlet. MSA merupakan indeks yang 

dimiliki setiap variabel yang menjelaskan apakah sampel yang diambil dalam 

penelitian cukup untuk membuat variabel-variabel yang ada saling terkait. 

Nilai MSA berkisar antara 0-1, dengan kriteria : 

1.MSA = 1, variabel-variabel tersebut diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

yang lain. 

2.MSA > 0,5, variabel masih bias diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

3.MSA < 0,5, variabel tidak bias diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

4.Uji KMO test digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang dipakai 

cukup untuk mewakili populasi atau tidak.  

Terdapat pedoman ukuran KMO yang disarankan oleh Kaiser dari Rice 

yang dikutip oleh Subhas Sharma (1996) seperti yang terdapat pada table dibawah 

ini : 
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Tabel 3.3 Ukuran Ketetapan Kaiser-Meyer-Olkin 

Ukuran KMO Keterangan 

0,9 Baik Sekali 

0,8 Baik 

0,7 Sedang atau Agak Baik 

0,6 Cukup 

0,5 Kurang 

< 0,5 Ditolak 

Sumber: Data Sekunder, 2013 

c. Uji Barlet’s merupakan uji status untuk menduga apakah matrik kekurangan 

(signifikan) yang tinggi (P>0,00) memberikan implikasi bahwa matrik korelasi 

sesuai untuk dianalisis faktor. Hasil uji Barlet’s merupakan hasil uji hipotesis, 

dimana bunyi hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ho : Matrix Korelasi = Matrix Identitas 

Hi : Matrix Korelasi ≠ Matrix Identitas 

Adapun bunyi hipotesis berdasarkan signifikan secara umum adalah : 

Signifikan > 0,05, maka Ho diterima, artinya semua variabel berhubungan satu 

sama lain. 

Signifikan < 0,05, maka Ho ditolak, artinya semua variabel tidak berhubungan 

satu sama lain. 

Penolakan Ho dapat dilakukan berdasarkan 2 cara berikut ini : 

Nilai Uji Barlet’s > Tabel chi-square  

Nilai Signifikan < Taraf Signifikan 5% 
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d. Jumlah variabel yang terpilih selanjutnya dilakukan peringkasan (ekstraksi) 

sehingga akan menjadi satu atau beberapa faktor. Metode yang digunakan 

adalah metode Principal Component Analysis. 

e. Faktor yang telah terbentuk, selanjutnya akan dilakukan proses rotasi sehingga 

faktor yang terbentuk benar-benar sudah signifikan. 

f. Faktor yang benar-benar terbentuk, selanjutnya akan diberi nama faktor. 

Menurut Suliyanto (2005), penamaan faktor yang telah dibentuk dalam analisis 

Faktor dapat dilakukan dengan cara berikut : 

1. Memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel yang 

membentuk faktor tersebut.  

2. Memberikan nama faktor berdasarkan variabel yang memilliki nilai faktor 

loading tertinggi. Hal ini dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk 

memberikan nama faktor yang dapat mewakili semua variabel yang 

membentuk faktor tersebut. 

3.4.4  Metode Sikap Fishbein 

Model Sikap Fishbein pada prinsipnya akan menghitung Ao (Attitude 

toward the object), yaitu sikap seseorang terhadap sebuah objek, yang dikenali 

lewat atribut-atribut yang melekat pada obyek tersebut. Mengenali sebuah obyek 

melalui cara melihat, meraba, mencoba dan menggunakan obyek itu untuk sekian 

waktu lamanya, maka seorang konsumen akan mempunyai sikap tertentu terhadap 

obyek dipakai atau digunakannya tersebut. Biasanya sebelum konsumen 

mengkonsumsi sebuah obyek tentunya ia memiliki suatu harapan-harapan 

terhadap obyek tersebut, sehingga setelah melihat, mencoba dan menggunakannya 

konsumen tersebut dapat menilai apakah obyek yang bersangkutan telah sesuai 
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dengan harapannya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa ada dua komponen 

penting pada pengukuran sikap Fishbein, yaitu adanya evaluasi dan kepercayaan 

(beliefs) yang ada pada diri konsumen terhadap sebuah obyek tertentu. Urutan 

pengerjaannya adalah : 

a. Menentukan Salient Belief. setiap produk mempunyai banyak atribut, namun 

akan lebih baik jika kepada konsumen (responden) ditanya tentang atribut yang 

relevan atau penting saja, yang disebut Salient Belief. Salient belief dalam 

penelitian ini ditentukan atribut dari buah adalah rasa, aroma, faktor fisik buah, 

warna, kebersihan buah, packaging, dan harga buah. 

b. Membuat pertanyaan untuk mengukur belief. Setelah atribut ditentukan, 

konsumen akan ditanya bagaimana keyakinan terhadap atribut tersebut. Isi 

pertanyaan tentu tidak baku, hanya diusahakan mengukur keyakinan seseorang 

terhadap atribut obyek. Contoh : Buah-buahan segar (apel, jeruk anggur) yang 

dijual di Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang mempunyai rasa 

yang sangat manis. 

-2     = Sangat Tidak Setuju 

-1     = Tidak Setuju 

0  = Cukup Setuju  

1     = Setuju 

  2     = Sangat Setuju  

c. Membuat pertanyaan untuk mengukur evaluation. Sama dengan pengukuran 

belief, konsumen akan ditanya bagaimana evaluasi dia terhadap atribut yang 

telah diukur beliefnya, apakah penting atau tidak. Contoh : Keputusan 

pembelian buah-buahan segar atas dasar rasa manis adalah : 



42 
 

-2   = Sangat Tidak Penting 

-1   = Tidak Penting 

0    = Cukup Penting 

1    = Penting 

2    = Sangat Penting 

 Pengukuran evaluasi tidak disebut merk tertentu, namun produk buah 

secara generik. 

d. Mengukur sikap terhadap produk. Pengukuran sikap dilakukan dengan 

mengukur keseluruhan atribut (multiatribut), dengan rumus : 

Ao = Σ ei.bi 

Dimana : 

a) Variabel ei menggambarkan evaluasi atribut buah-buahan segar yang 

diukur secara khas pada skala dari sangat penting hingga sangat tidak 

penting.  

b) Variabel bi menunjukkan seberapa kuat konsumen percaya bahwa buah-

buahan  segar yang diteliti memiliki atribut yang diberikan. Skala 

pengukuran bi berbeda dengan penilaian variabel ei.  

c) Variabel Ao menunjukkan penilaian sikap responden terhadap atribut 

buah-buahan segar yang merupakan hasil perkalian setiap skor 

kepercayaan dengan skor evaluasi atributnya.  

d) Tanda Σ= penjumlahan dari sejumlah atribut  

Analisis Fishbein dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

sikap konsumen terhadap buah segar lokal dan impor di Supermarket Giant 

Ekspres Dinoyo Kota Malang yang ditentukan oleh kepercayaan konsumen 
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terhadap multiatribut kedua kelompok buah segar tersebut. Penilaian dengan 

analisis Fishbein diambil dari perhitungan nilai rataan atribut buah-buahan segar 

yang dipilih masing-masing responden, lalu diformulasikan ke dalam analisis 

Fishbein dan hasilnya berupa nilai dari variabel-variabel Fishbein (Ao, bi, ei) 

yang ditampilkan dalam suatu tabel untuk setiap kelompok responden. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel produk dibedakan menjadi 2 kelompok sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen   

a) Pendapatan (X1) 

b) Kesegaran Buah (X2) 

c) Kebersihan (X3) 

d) Packaging (X4) 

e) Harga (X5) 

f) Kebersihan Rak Display (X6) 

g) Pelayanan (X7) 

h) Suhu Ruangan (X8) 

i) Aroma Ruangan (X9) 

j) Lokasi (X10) 

k) Merek Dagang (X11) 
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b. Atribut-atribut Untuk Buah-buahan Segar (Lokal dan Impor) 

a) Rasa (X1) 

b) Aroma (X2) 

c) Fisik Buah (X3)  

d) Kebersihan (X4) 

e) Warna (X5)  

f) Packaging (X6)  

g) Harga (X7)  

c. Nilai Pembelian  

 


