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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UD. Penggilingan Padi Hasil Tani yang 

berlokasi di Jalan Raya Genteng,Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, 

Kabupaten Bayuwangi 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

empiris (empirical research) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti penelitian yang mana dari hasil 

penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:29) 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang mencakup anggota 

yang diteliti (Istijanto 2005:109). Sedangkan menurut Sugiyono (2004: 72) 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian ulang 

produk di UD. Penggilingan Padi Hasil Tani. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang 

diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Informasi yang 

diperoleh kemudian diterapkan pada keseluruhan populasi (Tjiptono dan 

Santoso,2001: 80). Fraenkel & Wallen dalam Widayat (2004: 105) 

menyarankan bahwa besarnya sampel minimum untuk penelitian diskriptif 

sebanyak 100 responden.  

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik judgmental 

sampling merupakan teknik non probability sampling dengan memilih orang-

orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus 

dan dimiliki oleh sampel tersebut sehingga dipandang mempunyai sangkut paut 

yang erat dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang sudah 

diketahui sebelumnya (Tjiptono, 2000: 90). Ciri khusus darisampel penelitian 

ini yaitu: 

1. Pembeli secara langsung untuk dikonsumsi atau bukan agen. 

2. Pembeli yang melakukan pembelian lebih dari 2 kali. 

Adapun jumlah sampel penelitian ditetapkan berdasarkan pendapat Roscoe 

dalam Widayat dan Amirullah (2002:59) menyatakan bahwa: “Pada setiap 

penelitian, jika penelitian regional maka pengambilan sampel yang baik antara 

30 sampai 500. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 

100 responden, adapun pertimbangan yang digunakan yaitu dalam penelitian 

ini yang mendeskripsikan atas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 



34 
 

 
  

melakukan pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil Tani, 

Banyuwangi. 

E .  Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan suatu obyek yang menjadi titik perhatian dari suatu 

penelitian. Menurut Soehardi dalam Widayat (2004:31) Definisi Operasional 

adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di 

dunia nyata atau di lapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, 

serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Adapun variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. X1:Kualitas yang dirasakan, merupakan kualitas produk beras yang  

dirasakan oleh konsumen dari hasil penggilingan padi. 

b. X2: Bentuk fisik, merupakan bentuk fisik dari beras yang tidak pecah  

 atau patah (karung dan plastik) 

c. X3: Kemasan produk, kekuatan kemasan karung plastic dalam  

  melindungi kualitas produk hasil tani. 

d. X4: Merek (brand) yaitu merek “otomotif” yang digunakan UD  

  Penggilingan Padi. 

e. X5: Label (segel), adanya label atau segel yang memberikan jaminan  

  produk asli. 

f.  X6: Lokasi strategis, lokasi UD Penggilingan Padi terletak di pertigaan  

  jalan utama. 

g. X7: Lokasi mudah dijangkau, kemudahan konsumen untuk menjangkau  

 lokasi baik menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum 
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h. X8: Promosi, penggunaan media promosi seperti membagikan kelender  

saat tahun baru kepada semua konsumen dengan nama UD Hasil  

Tani. 

i. X9: Layanan pelengkap, merupakan fasilitas yang diberikan pemilik  

yaitu adanya layanan antar gratis 

j. X10: Kecepatan pelayanan, merupakan kecepataan karyawan dalam  

melayani konsumen. 

k. X11: Keramahan pemilik, merupakan bentuk keramahan pemilik dalam  

  memberikan pelayanan kepada konsumen. 

l. X12: Fasilitas, bentuk fasilitas yang diberikan pemilik kepada konsumen,  

misalnya: adanya minuman, meja dan kursi. 

m. X13: Ketersediaan produk, produk selalu tersedia sesuai dengan  

 kebutuhan konsumen. 

n. X14: Garansi produk, kebijakan pemilik untuk menerima beras kembali  

jika produk tidak sesuai dengan harapan konsumen. 

o. X15: Kebiasaan konsumen, merupakan kebiasaan yang sering dilakukan  

konsumen untuk melakukan penggilingan padi pada UD. “Hasil  

Tani”. 

p. X16: Pelanggaran norma produk tidak menggunakan bahan pengawet. 

q. X17: Keinginan, merupakan bentuk keinginan konsumen untuk tetap 

melakukan penggilingan padi pada UD. “Hasil Tani”. 

r.X18: Kebutuhan, merupakan kebutuhan akan produk yang dihasilkan 

oleh UD. “Hasil Tani”. 
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s. X19:Tingkat pendapatan, tingkat pendapatan/ perolehan konsumen yang  

berhubungan dengan kemampuan daya beli konsumen 

t. X20: Gaya Hidup, merupakan gaya hidup konsumen untuk  

mengkonsumsi produk yang berkualitas. 

u. X21: Keluarga, merupakan pertimbangan keluarga untuk mengkonsumsi  

produk yang dihasilkan. 

v. X22: Persepsi konsumen tentang produk, adanya persepsi positif  

konsumen terhadap produk yang dihasilkan. 

w. X23: Kepercayaan, merupakan bentuk kepercayaan konsumen terhadap  

kualitas produk yang dihasilkan 

x. X24: Sikap, hasrat yang kuat untuk tetap melakukan penggilingan padi  

pada UD. “Hasil Tani”. 

y. X25: Pembelajaran, aktivitas yang dilakukan konsumen karena proses  

pembelajaran dari mengkonsumsi atau informasi pihak lain. 

F. Jenis Data 

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan 

kepentingan penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain bahwa data 

merupakan informasi yang diperlukan dalam suatu proses penelitian. Adapun 

sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Widayat (2004:110) data primer adalah data yang 

dikumpulkan untuk riset yang sedang berjalan dan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yaitu dari hasil kuisioner. Data primer merupakan 
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data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Data yang diambil 

adalah hasil jawaban responden berkaitan dengan faktor yang 

dipertimbangkan konsumen untuk memutuskan pembelian ulang pada UD. 

Penggilingan padi hasil tani, Banyuwangi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Widayat (2004 : 110) Data skunder adalah data yang 

dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Data ini 

dikumpulkan oleh pihak lain dan peneliti adalah pihak kedua yang 

menggunakan data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu 

mengenai penjualan pada UD Penggilingan Padi tahun 2010-2015. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ilmiah terdapat beberapa teknik pengumpulan data beserta 

masing-masing perangkat pengumpul data. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan yang digunakan yaitu : 

1. Kuesioner (angket) 

Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada 

responden mengenai faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk 

memutuskan pembelian ulang pada UD. Penggilingan padi hasil tani, 

Banyuwangi. Penelitian ini mengggunakan daftar pertanyaan bersifat 

tertutup, dimana alternatif jawaban telah disediakan. 
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2.  Dokumentasi 

 Pengumpulan data sekunder yaitu melalui teknik dokumentasi, 

langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data- data sekunder yang 

dianggap berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai data penjualan 

pada UD Penggilingan Padi tahun 2010-2015. 

H. Skala Pengukuran 

 Untuk mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen 

dalam melakukan pembelian ulang pada UD. Penggilingan padi hasil tani, 

Banyuwangi, digunakan skala likert.  

 Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seorang atau kelompok orang atau fenomena sosial. Pada penelitian ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyataan dan pernyataan. Sugiono (2004:86) 

 Jawaban dari setiap item sebuah penelitian yang digunakan skala 

Likert yaitu dengan mengunakan lima skor penilaian, yang dapat di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan  skor 5 

2. Jawaban Setuju (S)  diberikan  skor 4 

3. Jawaban Netral (N)  diberikan  skor 3 

4. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan  skor 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1 
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I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas Data 

Menurut Arikunto (2006:160) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang tidak valid berarti mempunyai validitas yang rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung < r Tabel maka tidak terdapat data yang valid pada tingkat 

kepercayaan 95% dan apabila  rhitung   r Tabel  terdapat data yang valid pada 

tingkat kepercayaan 95%.Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

(Singarimbun dan Effendi, 1995:144) 

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total 
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2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki 

kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat ukur yang 

mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

             =    x 

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel. 

Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak 

terdapat data yang reliabel. 
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J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

faktor, Maholtra (2009) menjelaskan bahwa analisis faktor adalah sekelompok 

prosedur yang digunakan untuk mereduksi data, meringkas dari banyak 

kedalam satu atau beberapa faktor. Secara matematis model analisis faktor 

adalah berikut: 

Xi = Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 +.......+ Aim Fm + Vi Ui 

Xij :  Variabel standar ke-i 

Aij :  Koefisien regression dari variabel ke i pada common faktor atau 

faktor umum j. 

F :  Faktor umum atau common faktor. 

Vi :  Koefisien regresi standarized dari variabel i pada faktor khusus 

ke i. 

Ui :  Faktor khusus bagi variabel ke i 

m :  Jumlah faktor-faktor yang umum atau common faktor. 

Faktor-faktor yang khusus tidak berhubungan satu sama lainnya, serta 

tidak berkorelasi dengan faktor-faktor dinyatakan sebagai kombinasi linear 

dari variabel-variabel yang akan diamati. 

Formulanya adalah : 

Fi = Wi1XI + Wi2X2 + Wi3X3 + Wi4X4 +......+ Wik Xk 

Di mana : 

Fi :  Estimasi faktor ke-i 

Wi:  Bobot atau koefisien nilai faktor 

k : Jumlah Variabel. 
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Adapun langkah-langkah utama dalam analisis faktor dapat dijelaskan 

sebagai berikut : (Maholtra dalam Widayat dan Amirullah, 2002:145). 

1) Membuat matrik- korelasi untuk semua variabel 

2) Menyaring/meringkas menjadi faktor-faktor inti 

3) Melakukan rotasi untuk penyelesaian akhir. 

Uji Hipotesis I : 

Digunakan uji analisis uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ) ≥ 0,5 uji 

KMO digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang tidak 

memenuhi syarat kecukupan untuk analisis faktor. Penentuan banyaknya 

faktor yang layak untuk digunakan didasarkan pada nilai eigen value ≥ 1. 

Batas 0,5 tersebut dengan pertimbangan tingkat signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini serta nilai eigen value ≥ 1 merupakan 

syarat minimal yang harus dipenuhi untuk membentuk faktor. 

Uji Hipotesis II : 

Digunakan teknik Principal Components Analysis dengan dua 

kriteria yaitu Eigenvalue >1,0 dan percent of varian dengan Rotated 

Component Matrix ≥ 0,5 untuk menentukan banyaknya faktor inti. Dasar 

dalam penetapan metode ini yaitu digunakan untuk menentukan jumlah 

faktor minimal dengan varian maksimal, sehingga menghasilkan faktor 

yang disebut principal components. Apabila suatu faktor mempunyai nilai 

eigenvalue dan commulative percentage of varian yang lebih besar dari 

faktor lainya maka faktor tersebut yang paling dipertimbangkan konsumen 

untuk memutuskan pembelian ulang pada UD. Penggilingan Padi Hasil 

Tani, Banyuwangi sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 




