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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di CV. Laut Indah Lombok yang

terletak di Jl. Raya Masbagik - Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

(NTB).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode

penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan

data, peneliti hanya mencatat data seperti apa adanya, menganalisis dan

menafsirkan data tersebut. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 2008:3).

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek,

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2010:115). Populasi penelitian ini adalah konsumen yang minat melakukan

pembelian terasi udang lombok “Bunda Zaenab” di CV. Laut Indah Lombok

yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti (infinite population).
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2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2010:116). Besarnya

sampel menurut Widayat (2012:45), berkisar antara 30 sampai 500.

Sedangkan Freankel dan Wallen dalam Widayat (2012:105), menyarankan

bahwa besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak

100 orang.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jumlah sampel dalam

penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden yang minat untuk

melakukan pembelian terasi udang Lombok “Bunda Zaenab”.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditunggu itu cocok sebagai

sumber data (sumber data yang dimaksud adalah konsumen yang ditemui

peneliti di 11 outlet atau toko yang menjual oleh-oleh terasi udang Lombok

“Bunda Zaenab” serta minat untuk melakukan pembelian).

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau menunjukkan

indikator (Widayat, 2012:31). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:
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1. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel

terikat. Variabel bebas (X) yang diteliti adalah:

a. Kualitas Produk (X1) adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi

kebutuhan atau keinginan konsumen.

Kualitas produk diukur dengan menggunakan indikator:

1) Tidak menggunakan bahan pengawet

2) Menawarkan rasa yang gurih

3) Produk yang ditawarkan berkualitas (bahan baku asli tanpa campuran)

4) Produk yang ditawarkan sesuai dengan yang tertulis pada label produk

5) Memiliki daya tahan lama (batas kadaluarsa)

6) Produk mudah didapatkan

7) Kemasan didesain dengan aman (aluminium foil)

b. Harga (X2) adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau

sejumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki

atau menggunakan produk.

Harga diukur dengan menggunakan indikator:

1) Harga terjangkau / sesuai kemampuan konsumen

2) Harga sesuai dengan kualitas produk

3) Harga bersaing dengan produk sejenis

4) Potongan harga yang menarik (untuk pembelian banyak)

c. Promosi (X3) adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan

produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsinya.
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Promosi diukur dengan menggunakan indikator:

a) Periklanan, yaitu pesan yang menawarkan suatu produk yang

ditujukan kepada pembeli sasaran dan masyarakat.

Item dari indikator ini adalah:

(1) Periklanan melalui media cetak (koran) serta elektronik (radio)

(2) Memperkenalkan ke khalayak (pameran)

b) Penjualan personal, yaitu, komunikasi dua arah secara tatap muka

antara penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan produk yang

ditawarkan, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Item dari indikator ini adalah:

(1) Memberikan sampel produk

(2) Penjualan perorangan pada even-even tertentu

c) Promosi penjualan, yaitu kegiatan promosi yang bersifat jangka

pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang

ditujukkan untuk mendorong penjualan, serta lebih mempercepat

respon pasar yang ditargetkan.

Item dari indikator ini adalah:

(1) Memberikan diskon harga untuk menarik konsumen

(2) Pemberian souvenir

d) Publisitas, yaitu upaya peusahaan agar kegiatanya diberitakan media

massa.

Item dari indikator ini adalah:

(1) Mensponsori acara tertentu
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2. Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf

(Y) adalah minat pembelian. Minat pembelian adalah kecenderungan

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan

konsumen melakukan pembelian.

Minat pembelian diukur melalui indikator, yaitu:

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli produk.

Item dari indikator ini adalah:

1) Tertarik dengan produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”

2) Condong untuk membeli terasi udang lombok “Bunda Zaenab”

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan

produk kepada orang lain.

Item dari indikator ini adalah:

1) Akan merekomendasikan terasi udang lombok “Bunda Zaenab”

kepada teman-teman

2) Akan merekomendasikan terasi udang lombok “Bunda Zaenab”

kepada keluarga

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut.

Item dari indikator ini adalah:

1) Terasi udang lombok “Bunda Zaenab” akan menjadi pilihan utama

2) Hanya tertarik untuk membeli terasi udang lombok “Bunda Zaenab”
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d. Minat ekslporatif, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Item dari indikator ini adalah:

1) Mencari informasi tentang terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

2) Mengetahui lebih detail tentang terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan

data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari konsumen yang minat untuk membeli

terasi udang lombok “Bunda Zaenab. Dalam penelitian ini data yang

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen yang minat

membeli terasi udang lombok “Bunda Zaenab”. Kuesioner berisikan data

mengenai kualitas produk, harga, promosi, dan minat pembelian.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak yang

memberikan informasi pendukung bagi penelitian. Misalnya dari literatur,

yaitu berupa kajian teori dan penelitian terdahulu, surat kabar, keterangan-

keterangan atau publikasi dan internet.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2009:69). Dilihat

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner.

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar

pertanyaan atau pernyataan yang kemudian disebarkan kepada responden

secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Daftar

pertanyaan atau pernyataan dibuat untuk mendapatkan tanggapan responden

mengenai gambaran umum, perhatian tentang kualitas produk, harga, promosi,

dan minat pembelian produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

G. Teknik Penskalaan Data

Teknik penskalaan data dalam penelitan ini menggunakan skala Likert.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,

2010:132). Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada

penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, peneliti

menggunakan metode skala Likert (Likert’s Summated Ratings).

Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner diukur

dengan menggunakan skala Likert yang dilambangkan dari skala 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima). Dalam hal ini jawaban responden dibagi menjadi 5

kategori skala Likert seperti dalam Tabel 3.1 berikut ini.
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Tabel 3.1
Pemeringkatan Skala Likert

Skala Pilihan Jawaban Keterangan Skor
1 Sangat Setuju SS 5
2 Setuju S 4
3 Netral/ Ragu-ragu N 3
4 Tidak Setuju TS 2
5 Sangat Tidak Setuju STS 1

Sumber: Riduwan (2009:87)

H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dihitung dengan

membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel. Jika r-hitung > r-tabel

berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika Jika r-hitung < r-tabel

berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2011:47). Suatu konstruk

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α)

(lebih besar dari) > 0.60, dan apabila nilai Cronbach Alpha (α) (lebih kecil/

sama dengan) < 0.60 maka tidak reliabel. Uji reliabilitas diolah dengan

menggunakan alat bantu komputer SPSS versi 17 for windows.
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I. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian

ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,

multikolinieritas, heteroskedastisitas. Adapun masing-masing pengujian

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:111). Model

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati

normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan pengujian:

1) Grafik Normality Probability Plot

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

2) Uji Kolmogrov Smirnov

Apabila angka signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05

maka data tersebut berdistribusi normal akan tetapi apabila kurang

dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
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b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model

regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011:105): Nilai cut off yang

umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai

tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain (Ghozali, 2011:105). Konsekuensinya adanya

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Salah satu cara

yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala

heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik scatter plot.

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tak ada pola

yang jelas maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat

diketahui dengan melakukan uji glejser. Jika variabel bebas signifikan

secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:69).
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2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk (X1), dan harga (X3),

dan promosi (X3) terhadap minat pembelian (Y). persamaan regresi linier

berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan:

Y : minat beli X1 : kualitas produk

b0 : konstan X2 : harga

b1, b2, b3 : koefisien regresi X3 : promosi

e : standar error

J. Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Pengujian secara Parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,

2011:98-99). Hipotesis yang dipakai adalah :

1) H0 : bi = 0 : Variabel independen (kualitas produk, harga dan

promosi) tidak berpengaruh yang signifikan secara

parsial terhadap variabel dependen (minat pembelian).

2) Ha : bi > 0 : Variabel independen (kualitas produk, harga dan

promosi) berpengaruh yang signifikan scara parsial

terhadap variabel dependen (minat pembelian)

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan

sebagai berikut :
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1) Apabila t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang

artinya terdapat pengaruh secara parsial atau masing-masing antara

variabel kualitas produk, harga dan promosi terhadap minat pembelian

produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

2) Apabila t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya

tidak terdapat pengaruh secara parsial atau masing-masing antara

variabel kualitas produk, promosi, dan harga terhadap minat pembelian

produk terasi udang lombok “Bunda Zaenab”.

2. Uji F (Pengujian secara Simultan)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

1) Membuat hipotesis untuk pengujian F-test, yaitu:

a) H0 : b1 = b2 = b3 = 0

Artinya: tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari

variabel independen (kualitas produk, harga dan promosi) terhadap

variabel dependen (minat pembelian).

b) Ha : b1 – b3 > 0

Artinya: ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel

independen (kualitas produk, harga dan promosi) terhadap variabel

dependen (minat pembelian).

2) Menentukan kriterianya:

a) Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak, berarti variabel independen

(kualitas produk, harga dan promosi) secara bersama-sama
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(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen (minat pembelian).

b) Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima, berarti variabel independen

(kualitas produk, harga dan promosi) secara bersama-sama (simultan)

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen (minat pembelian).

3. Pengaruh Dominan

Untuk menguji pengaruh dominan menggunakan coefficients beta

standardized, dimana masing-masing nilai coefficients beta tersebut

dbandingkan dan diambil yang terbesar, maka variabel yang mempunyai

coefficients beta standardized terbesar adalah variabel yang dominan

berpengaruh terhadap minat pembelian.


