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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Raya. Waktu dilaksanakan 

pada pertengahan bulan November 2016 hingga awal bulan Desember 2016.  

1.2 Materi dan Alat  

a. Materi: 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk moebilin. 

b. Alat: 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner penelitian. 

1.3 Metode Penelitian 

1.3.1 Metode Penelitian  Survei 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yang 

merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan 

menanyakan melalui kuisioner penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan responden yang tidak ditentukan banyaknya dan bukan berdasakan 

strata atau daerah.  

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan responden melalui kuisioner yang telah disediakan. 

Responden yang digunakan yaitu konsumen yang sedang mencari produk-produk 

feed additive atau serupa dengan produk moebilin. Selain itu, pengambilan data 

sekunder  yang diperoleh dari penelusuran pustaka, buku, jurnal dan internet. 
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1.3.2 Penentuan Atribut 

1. Merek, adalah tingkat kesukaan responden pada merek yang akan digunakan. 

2. Kemasan, adalah jumlah yang diberikan produsen dengan konsumen sudah 

sesuai atau tidak. 

3. Harga, adalah kesan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen pada 

tingkat kesukaan responden berdasarkan harga yang ditetapkan. 

4. Kemudahan penggunaan produk, adalah semakin mudah untuk digunakan 

semakin menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. 

1.3.3 Skoring 

 Skoring pada penelitian ini merupakan jawaban responden terhadap 

kuisioner yang diberikan, selanjutnya akan dibuat skoring untuk menggambarkan 

tingkat kesetujuan terhadap pernyataan tertentu sesuai variabel yang diukur. Tabel 

skoring yang dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 1. Skala Likert 

Pengukuran variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

dirancang dalam bentuk skala likert seperti pada Tabel 1 dibawah ini. 

Pernyataan Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian 
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gejala sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

sebagai variabel penelitian (Ridwan dan Kuncoro, 2007). 

1.4 Metode analisis data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, analisis fishbein, Importance and Performance Analysis (IPA) 

danCustomer Satisfaction Index (CSI). Pengolahan data menggunakan Microsoft 

Office Excel 2003. 

Metode analisis fishbein digunakan untuk menganalisis sikap dan preferensi 

konsumen berdasarkan atribut produk moebilin dan Importance Performance 

Analysis (IPA) digunakan untuk mengkaji tingkat kepentingan dan kinerja dari 

masing-masing atribut produk. Sedangkan Customer Satisfaction Index (CSI) 

digunakan untuk mengkaji tingkat kepuasan konsumen terhadap pemasaran 

produk.  

1.4.1 Tabulasi Data 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi 

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel hasil Tabulasi dapat 

berbentuk: 

a. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari 

kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip. 

b. Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden tertentu dan 

tujuan tertentu. 
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c. Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenisinformasi yang telah dianalisa 

(Hasan,2006). 

1.4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran pada masa sekarang 

(Nazir, 2005). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diamati.  Analisis 

deskriptif digunakan untuk mengolah informasi dan data yang berasal dari 

responden yang dibantu dengan menggunakan kuisioner. Data dan informasi 

tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel sederhana. Hasil yang 

diperoleh, kemudian dipersentasikan berdasarkan jumlah responden yang menjadi 

tujuan respon untuk membeli ataupun untuk mengetahui produk yang kami 

pasarkan. 

1.4.3 Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen 

Model sikap multiatribut fishbein menggunakan ancangan yang berharga 

untuk memeriksa hubungan diantara pengetahuan produk yang dimiliki konsumen 

dan sikap terhadap produk berkenaan dengan ciri atau atribut produk. Salah satu 

model atribut multiatribut yang digunakan untuk mengemukakan sikap terhadap 

objek tertentu misalnya merek didasarkan pada perangkat kepercayaan yang 

diringkas mengenai atribut objek bersangkutan yang diberi bobot oleh evaluasi 

terhadap atribut ini. Menurut Engel, et al (1995) persamaan matematis dari model 

multiatribut fishbein adalah sebagai berikut: 
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         n 

Ao = ∑ Bi.Ei 

      I=1 

Keterangan: 

Ao = Sikap terhadap objek 

Bi = Kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut ke-i 

Ei = Evaluasi mengenai atribut ke-i 

N = Jumlah atribut yang menonjol 

 Penilaian dengan menggunakan analisis fishbein ini diambil dari 

perhitungan nilai rataan atribut yang terpilih oleh masing-masing responden 

kemudian diformulasikan ke dalam metode fishbein untuk menghasilkan nilai 

sikap konsumen (Ao) terhadap atribut produk apakah bersifat positif atau negatif. 

Komponen Ei menggambarkan evaluasi atribut produk yang diukur secara khusus 

pada skala evaluasi 5 angka mulai dari sangat penting (5), penting (4), cukup 

penting (3), tidak penting (2) dan sangat tidak penting (1). 

 Komponen Bi menggambarkan seberapa kuat konsumen percaya terhadap 

atribut produk tersebut. Kepercayaan diukur pada skala likert dengan 5 angka dari 

kemungkinan yang disadari dimulai dari sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), 

tidak baik (2) dan sangat tidak baik (1).  

Model analisis fishbein memungkinkan para pemasar mendiagnosis 

kekuatan dan kelemahan suatu produk secara relatif dibandingkan dengan produk 

pesaing atau produk semacamnya dengan menentukan bagaimana konsumen 

mengevaluasi produk pada atribut tersebut. Konsumen harus memperhatikan 

produk ketika mengevaluasi atribut yang dimiliki masing-masing produk tersebut 

(Sumarwan, 2003). 
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 Hal ini menunjukan bahwa dalam mengvaluasi atribut dan memberi nilai 

kepercayaan konsumen haruslah mengenal produk dan pernah menemui produk 

tersebut.apabila sikap konsumen mendukung maka konsumen akan tertarik pada 

produk yang ditawarkan atau dipasarkan. Penilaian terhadap atribut produk 

moebilin dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Variabel  

Evaluasi variabel 

(Ei) 

Tingkat keprcayaan 

(Bi) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Manfaat produk                     

 Aroma                     

 Kebersihan produk                     

 Bersertifikasi organik                      

 Desain Produk                     

 Komposisi produk                     

Keoptimalan kondisi 

bakteri  

                    

 Warna                     

 Merek                     

 Ketersedian produk                     

Kemudahan 

mengaplikasikan produk 

                    

 Harga                     

 Ciri fisik produk                     

 Ukuran kemasan                     

 Promosi                     

 Jenis kemasan                     

 Ciri khas desain kemasan                     

 Kemasan                     

 

1.4.4 Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja (Importance Performance 

Analysis) 

Importance-Performance Analysis (IPA) menurut Supranto (2001) adalah 

suatu metode untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan seseorang 
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terhadap kinerja sebuah perusahaan didasarkan pada hasil penilaian tingkat 

kepentingan dan hasil penilaian kerja atau penampilan akan dihasilkan suatu 

perhitungan mengenai tingkat pelaksanaannya pada sebuah perusahaan. Dalam 

penelitian ini diasumsikan bahwa tingkat kepentingan mewakili harapan 

seseorang terhadap kinerja kami (pemasar). Penggunaan diagram kartesius sangat 

diperlukan untuk menjabarkan unsur-unsur tingkat kesesuaian kepentingan dan 

kepuasan, dilakukan melalui suatu bagan yang dibagi menjadi empat bagian dan 

dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (x, y). 

Jika bobot tingkat pelaksanaan (kinerja) lebih besar atau sama dengan bobot 

tingkat kepentingan (harapan), berarti kinerja suatu produk telah memenuhi 

harapan pengunjung. Sementara itu, jika bobot pelaksanaan (kinerja) lebih kecil 

dari bobot tingkat kepentingan (harapan), berarti kinerja masih di bawah harapan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengunjung belum tercapai. Bobot 

penilaian kinerja perusahaan dan bobot penilaian kepentingan pengunjung dirata-

ratakan dan diformulasikan ke dalam diagram Importance Performance. Penilaian 

tingkat kepentingan dan kinerja pada penelitian ini menggunakan 5 skala likert. 

Masing-masing atribut diposisikan dalam sebuah diagram, dimana skor rata-rata 

penilaian pada tingkat pelaksanaan (kinerja) xi menunjukkan posisi suatu atribut 

pada sumbu x sementara posisi atribut pada sumbu y ditunjukkan oleh skor rata 

rata tingkat kepentingan (harapan)pengunjung terhadap sumbu yi. 

  x =   ∑ xi   ,   y = ∑ yi 

   n         n 

Keterangan: 

x = Skor rata-rata tingkat kepuasan/kinerja 
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y  = Skor rata-rata tingkat kepentingan 

n  = Jumlah responden 

Hubungan antara tingkat kepuasan (kinerja) dan tingkat kepentingan 

ditentukan dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan 

suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis 

yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (x, y), dimana x adalah rata-rata dari 

rata-rata skor tingkat kinerja atau kepuasan konsumen seluruh faktor atau atribut 

dan y merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Titik tersebut diperoleh darir umus: 

         n               n 

X =   ∑  x    Y =    ∑  y 

           I=1   I=1 

    k     k   

Keterangan: 

X  = Skor rata-rata dari tingkat kepuasan seluruh atribut komponen mutu 

pelayanan dan kinerja 

y = Skor rata-rata dari tingkat kepentingan seluruh atribut komponen mutu 

pelayanan dan kinerja 

k = Banyaknya atribut dari komponen mutu pelayanan dan kinerja yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi 

empat, yaitu kuadran I, II, III dan IV ke dalam diagram kartesisus pada gambar 2. 
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Kepentingan 

       Y   

Kinerja/Pelaksana X 

Gambar 2. 

 Diagram Kartesius Tingkat Kesesuaian Kepentingan dan kinerja 

Sumber: Supranto (1997) 

Keterangan: 

Kuadran (I) menunjukkan bahwa atribut-atribut yang sangat penting bagi 

konsumen, akan tetapi pihak perusahaan belum melaksanakan 

sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga menimbulkan rasa 

tidak puas. 

Kuadran (II) menunjukkan bahwa atribut-atribut yang dianggap penting oleh 

konsumen telah dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan 

pelanggan. 

Kuadran (III) menunjukkan bahwa atribut-atribut yang memang dianggap oleh 

konsumen kurang penting, dimana sebaiknya perusahaan 

menjalankan secara sedang. 

     Prioritas Rendah 

      III 

Berlebihan 

IV 

Prioritas Utama 

I 

Pertahankan 

   II 



 
 

29 
 

Kuadran (IV) menunjukkan bahwa atribut-atribut yang dianggap kurang penting, 

tetapi dijalankan dengan sangat baik oleh perusahaan atau sangat 

memuaskan. 

1.4.5 Analisis Customer Satisfaction Index 

Customer Satisfaction Index atau Indeks kepuasan pelanggan diperlukan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dengan melihat 

tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa tersebut. Adapun cara 

untuk mengukur indeks yaitu, (Stanford, 2007 dalam Maharani): 

Customer Satisfaction Index (CSI), adalah fungsi dari weighted Average 

(WA) dibagi highest scale (HS atau skala maksimum yang dipakai skala 5 

dikalikan 100 persen). 

WA x 100 % 

    CSI = 

HS 

 

Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat dari kriteria 

tingkat kepuasan konsumen. Kepuasan tertinggi dicapai bila CSI menunjukkan 

rentan 100%. Rentang kepuasan berkisar dari 1-100%. Untuk membuat skala 

linear Numerik, pertama harus dicari rentang skala (RS) dengan rumus: 

                  m-n 

RS =  

              b 

Keterangan : 

m : Skor tertinggi 

n : Skor terendah 

b : Jumlah konsumen 
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Angka tertinggi dalam pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan (kinerja) adalah 5, sedangkan terendah adalah 1. Dengan menggunakan 

rumus di atas, maka rentang skala tingkat kepentingan dan kepuasan (kinerja) 

dapat dihitung sebagai berikut:  

         5 – 1 

    RS =              = 0,8 

        5 

 

Dengan rentang skala 0,8 maka skala numerik untuk tingkat kepentingan 

adalah sebagai berikut: 

1 ≤  x < 1,7 = Sangat tidak penting/ sangat tidak baik 

1,7 ≤ x < 2,5 = Tidak penting/ tidak baik 

2,5 ≤ x < 3, = Cukup 

3,3 ≤ x < 4,2 = Penting/ baik 

4,2 ≤ x ≤ 5 = Sangat penting/ sangat baik 

Di dalam penelitian ini rentang skala yang digunakan untuk penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut: 

     100% - 0%   

      RS =        = 20% 

5% 

Rentang skala menunjukkan tanggapan konsumen terhadap pilihan–pilihan 

yang dibuat berjenjang mulai dari prioritas rendah hingga prioritas tinggi. Skala 

tersebut terdiri dari sangat tidak puas, tidak puas, cukup puas, puas dan sangat 

puas (Supranto, 1997). Berdasarkan rentang skala di atas diperoleh skala kepuasan 

responden sebagai berikut: 

0 % < CSI ≤ 20% = Sangat tidak puas 

20 % < CSI ≤ 40% = Tidak puas 



 
 

31 
 

40 % < CSI ≤ 60% = Cukup puas 

60 % < CSI ≤ 80% = Puas 

80 % < CSI ≤ 100% = Sangat puas 

 

1.5 Tahapan Penelitian 
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