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BAB III

METODE PENELITAIN

A. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di Ratu Swalayan yang

beralamat di JL. Semeru Selatan No. 121, Dampit, Malang.

B. Jenis Penelitian

Menurut Mudrajat Kuncoro (2013), aplikasi model adalah jenis

penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah – masalah praktis yang

diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan

kebijakan kinerja tertentu. Terdapat 3 (tiga) jenis aplikasi model yaitu

penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta penelitian aksi. Dalam

penelitian ini, aplikasi model yang digunakan adalah penelitian dan

pengembangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

konsumen yang pernah berbelanja pada Ratu swalayan Dampit.
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2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel pada

penelitian ini adalah non-probability sampling. Non-probability

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

kesempatan sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel (Sanusi, 2011). Menurut Sugiyono (2013) bahwa pada setiap

penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500. Anwar

Sanusi (2011) menyatakan bahwa untuk pengambilan sampel minimal 30,

sedangkan menurut Ferdinand (2011) jumlah sampel adalah jumlah

indikator dikali 5, pada penelitian ini terdapat 5 indikator sehingga

sampelnya adalah 25 sampel. Dari beberapa teori tersebut sampel pada

penelitian ini ditetapkan 30 sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 30

konsumen dan 30 data transaksi.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Barang menarik, penempatan barang pada Ratu Swalayan yang menarik

diletakkan pada rak bagian pinggir toko Ratu Swalayan.

2. Barang paling sering dibeli, penempatan barang yang paling paling dibeli

oleh konsumen diletakkan di lokasi strategis seperti di rak depan dan rak

tengah pada Ratu Swalayan.

3. Barang yang menjadi alasan utama konsumen ke toko, penempatan barang

yang menjadi alasan utama konsumen pergi ke Ratu Swalayan yang

diletakkan pada kedua sisi lorong rak Ratu Swalayan.
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4. Barang yang memiliki daya tarik tinggi, penempatan barang yang

mempunyai daya tarik tinggi diletakkan pada ujung lorong Ratu Swalayan.

5. Barang yang pertama kali dicari konsumen, penempatan barang yang

petama kali dicari diletakkan di bagian depan rak pada toko Ratu

Swalayan.

6. Dominasi barang (Support), besarnya frekuensi suatu barang dari

keseluruhan transaksi Ratu Swalayan.

7. Kedekatan barang (Confidence), hubungan keterkaitan antar barang-

barang pada Ratu Swalayan. Kemungkinan barang-barang tersebut dibeli

secara bersamaan.

8. Validitas kedekatan barang (Improvement Ratio), nilai yang menunjukan

kebenaran hubungan antar barang-barang Ratu Swalayan.

9. Jumlah transaksi yang memuat A, total transaksi yang di dalamnya struk

pembelian ada barang A pada Ratu Swalayan.

10. Jumlah transaksi yang memuat A dan B, total transaksi yang di dalamnya

struk pembelian ada barang A dan B pada Ratu Swalayan.

11. Jumlah transaksi, total transaksi berupa struk pembelian pada Ratu

Swalayan yang dijadikan sampel.

12. Support A dan B, besarnya tingkat dominasi transaksi barang A dan B pada

Ratu Swalayan dari keseluruhan transaksi yang dijadikan sampel.

13. Support A,  besarnya tingkat dominasi transaksi barang A pada Ratu

Swalayan dari keseluruhan transaksi yang dijadikan sampel.

14. Support B,  besarnya tingkat dominasi transaksi barang A pada Ratu

Swalayan dari keseluruhan transaksi yang dijadikan sampel.
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15. Penataan ulang, perubahan penempatan barang-barang pada Ratu

Swalayan yang dilakukan berdasarkan keterkaitan barang dan tata letak

ritel sesuai dengan jawaban responden.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Menurut Anwar Sanusi (2011) data primer adalah data yang dibuat

oleh pihak yang melakukan penelitian untuk maksud khusus

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data

dikumpulkan sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek

penelitian dilakukan.  Data primer yang dibutuhkan dari penelitian ini

adalah data foto tata letak Ratu Swalayan, data mengenai sejarah

perusahaan dan beberapa hal terkait perusahaan, permasalahannya,

penataan produk awal pada Ratu Swalayan, dan kuisioner berupa

tanggapan responden melalui pertanyaan tentang tanggapan konsumen

terhadap penempatan barang pada Ratu Swalayan. Data ini diperoleh

dengan cara observasi langsung, penyebaran kuisioner secara langsung

dengan konsumen dan wawancara langsung pada owner dan konsumen

Ratu Swalayan.

2. Data sekunder

Menurut Anwar Sanusi (2011), data sekunder adalah data yang

tidak langsung memberikan data kepada pihak penelitian.  Adapun data

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data gambaran

umum perusahaan seperti struktur organisasi, jobdescription, data

kategori barang, daftar pemasok, data fasilitas pada tata letak, dan data
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struk pembelian pada Ratu Swalayan. Data ini diperoleh dengan cara

dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Riduwan (2008), wawancara merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden yang

diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh data yang relevan.

Adapun data yang diperoleh melalui wawancara adalah permasalahan yang

terjadi pada tata letak barang Ratu Swalayan dan data mengenari

perusahaan. Wawancara disini dilakukan dengan owner dan konsumen

Ratu Swalayan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara

yang terpenting   adalah   proses-proses   pengamatan   dan   ingatan

(Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung

objek yang akan  diteliti.  Data yang diperoleh dari observasi adalah data

penempatan produk pada Ratu Swalayan.

3. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi (2011), dokumentasi merupakan cara yang

dilakukan dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau
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menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau

orang lain mengenai subjek. Hasil yang dibutuhkan dari dokumentasi ini

adalah gambaran umum perusahaan seperti struktur organisasi,

jobdescription. Data dokumentasi lain seperti data kategori, foto tata letak

pada Ratu Swalayan, dan data struk pembelian pada Ratu Swalayan. Guna

menjadi bahan analisa data tata letak pada Ratu Swalayan.

4. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data berupa pertanyaan-

pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara

langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2014). Data

yang diperoleh dari kuisioner adalah data tanggapan responden mengenai

tata letak pada Ratu Swalayan.

G. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan peneliti serta dapat mengungkapkan data – data yang diteliti

secara tepat (Sugiyono, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikut adalah rumus validitas yang

digunakan (Sanusi, 2013).

= (∑ ) − (∑ )(∑ ){∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item
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ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y
ΣX2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

ΣY2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

n = Banyaknya responden

Tolak ukur yang digunakan apabila angka korelasi ( r ) hitung  dari

r tabel pada taraf signifikan 5% (0,05) maka pernyataan tersbut dinyatakan

valid. Uji validitas akan menunjukkan apakah instrumen yang digunakan

betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur di dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu (Sugiyono, 2013). Pengujian reliabilitas instrumen dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini

berbentuk angket dan skala bertingkat. Data dianggap reliable apabila nilai

lebih besar dari 0.6. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

11 = [ − 1] 1 − ∑[ ]
Keterangan :

r11 = Reliabilitas Keseluruhan item

k = Banyaknya butir pertanyaan

= Varians total

= Jumlah Varians Butir

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode Analisa Keranjang Belanja (Market Basket Analysis) dengan
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menggunakan teori dari Sani Susanto (2010) dan dengan menggunakan teori

penempatan barang pada ritel menggunakan teori dari Heizer dan Render

(2015), pada teori Heizer dan Render ini akan dipecahkan dengan

menggunakan alat analisis rentang skala.

1. Rentang Skala

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur

dan menilai variabel. Rentang skala mengacu pada pengolahan data-data

mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dengan tabel

biasa. Rumus yang digunakan untuk mengukur rentang skala (Anwar

Sanusi, 2011) :

RS  = N ( M – 1 )

M

Keterangan :
a. N = Jumlah Sampel
b. M = Jumlah Alternatif Jawaban
c. Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah rentang

skala :
1) Responden = 30
2) Rentang skala = 24
3) Hasil rentang skala terendah = 30 x 1 = 30
4) Hasil rentang skala tertinggi = 30 x 5 = 150

Hasil perhitungan skor rentang skala menunjukan bahwa jumlah

skor terendah yaitu 30 dan tertinggi adalah 150. Dari hasil perhitungan

tersebut dapat diketahui rentang pada skor rentang skala dituliskan pada

tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Rentang Skala Tata Letak
Nilai Rentang Skala

Nilai Tata Letak
30 – 54 Sangat Tidak Baik
54 – 78 Tidak Baik
78 – 102 Kurang Baik
102 – 126 Baik
126 – 150 Sangat Baik

Sumber : Olah Data

Setelah mengatahui hasil rentang skala tersebut selanjutnya

menghitung hasil total rentang skala pada setiap pernyataan. Total

rentang skala pada setiap pertanyaan akan dinyatakan baik apabila sesuai

pada tabel rentang skala diatas dan akan dinyatakan tidak baik apabila

rentang skalanya tidak sesuai pula. Rentang skala ini digunakan untuk

rumusan yang pertama.

2. Analisa Keranjang Belanja (Market Basket Analysis)

Metode analisa keranjang belanja ini dilakukan untuk mengetahui

keterkaitan barang pada Ratu Swalayan yang akan digunakan sebagai

acuan melakukan penataan ulang pada Ratu Swalayan berdasarkan

perhitungan, adapun langkah-langkah menghitung analisa keranjang

belanja adalah (Susanto & Suryadi, 2010):

a. Mengubah Transaksi dalam Biner

Sebelum melakukan perhitungan langkah pertama yaitu

dengan mengubah transaksi dalam bentuk bilangan biner. Apabila

pada suatu barang ada transaksi maka akan diberi angka biner 1 dan

apabila tidak ada transaksi maka kan diberi angka biner 0. Pengubahan

transaksi barang dalam bentuk biner dilakukan sebagai bahan

perhitungan pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Total
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keseluruhan jumlah transaksi dalam biner akan dilanjutkan dalam

perhitungan dominasi barang.

b. Menghitung Dominasi Barang (Support)

Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

dominasi suatu barang dari keseluruhan transaksi pada Ratu Swalayan.

Ukuran ini menentukan apakah suatu barang layak untuk dicari

confidence-nya (misal, dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa

besar tingkat dominasi yang menunjukkan barang A) pada Ratu

Swalayan. Support yang dicari adalah support masing-masing produk

dan support kombinasi antar barang.

1) Menghitung Dominasi Tiap Barang

Perhitungan dominasi barang digunakan untuk mengetahui

dominasi suatu barang dalam keseluruhan transaksi yang dijadikan

sampel. Berikut ini adalah rumus dari dominasi 1 barang.

= ℎ
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Setelah dilakukan perhitungan dalam dominasi 1 barang.

Selanjutnya angka-angka dari dominasi 1 barang tersebut

dimasukkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh Tabel Perhitungan Dominasi Tiap Barang

No. Nama Barang Jumlah
Transaksi

Support

1 Barang A - -
2 Barang B - -
3 Barang C - -
4 Barang D - -
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2) Menghitung Dominasi Kombinasi Barang

Selanjutnya dalam perhitungan support adalah perhitungan

dominasi kombinasi barang. Ukuran ini menjunjukan seberapa

besar dominasi kombinasi barang tersebut secara keseluruhan

transaksi. Misalnya, dari keseluruhan transaksi seberapa besar

dominasi item A dan item B dibeli bersamaan. Berikut ini adalah

rumus kombinasi barang :

( ) = ℎ ℎ
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Minimum support ditetapkan sebesar 5%. Hanya produk

pada Ratu Swalayan yang nilai supportnya diatas 5% yang akan

dilanjutkan ke perhitungan confidence. Pemangkasan data ini

dilakukan untuk menyaring data sehingga hanya data atau produk

yang memiliki aturan yang kuat yang masuk dalam perhitungan

selanjutnya. Setelah perhitungan support dilakukan maka

dimasukkan ke tabel 3.3.

Tabel 3.3. Contoh Tabel Perhitungan Support Kombinasi Barang

No. Barang Support (>5%)
1 Barang A - Barang B -
2 Barang B - Barang C -
3 Barang C - Barang D -
4 Barang D - Barang E -

Hanya kombinasi barang yang memenuhi minimum

support yang akan dilanjutkan kedalam perhitungan confidence.

Apabila tidak memenuhi minimum support maka tidak dilanjutkan

ke perhitungan confidence.
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c. Menghitung Kedekatan Barang (Confidence)

Suatu ukuran yang menunjukkan keterkaitan antar 2 item

secara conditional pada Ratu Swalayan (misal, seberapa sering item B

dibeli jika orang membeli item A). Rumus dari confidence adalah:

=
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Perhitungan confidence hanya dilakukan kepada baang yang

memenuhi minimum support. Setelah perhitungan confidence selesai

dilakukan maka dimasukkan ke tabel 3.4.

Tabel 3.4. Contoh Tabel Perhitungan Confidence

No. Barang Confidence (>50%)
1 Barang A - Barang B -
2 Barang B - Barang C -
3 Barang C - Barang D -
4 Barang D - Barang E -

Minimum confidence ditetapkan sebesar 50%. Hanya produk

pada Ratu Swalayan yang nilai confidence-nya diatas 50% yang akan

dilanjutkan ke perhitungan improvement ratio. Pemangkasan data ini

dilakukan untuk menyaring data sehingga hanya data atau produk yang

memiliki aturan yang kuat yang masuk dalam perhitungan selanjutnya.

d. Menghitung Validitas Kedekatan Barang (Improvement Ratio)

Improvement Ratio merupakan parameter penting selain

support dan confidence dalam association rule. Improvement Ratio

mengukur seberapa penting rule yang telah terbentuk berdasarkan nilai

support dan confidence. Rumus dari Improvement Ratio adalah:
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=
Sumber : Susanto & Suryadi (2010)

Improvement Ratio merupakan nilai yang menunjukkan

kevalidan proses transaksi pada Ratu Swalayan dan memberikan

informasi apakah benar produk A dibeli bersamaan dengan produk B

pada Ratu Swalayan. Jika improvement ratio lebih kecil dari 1 maka

hubungan produk tidak valid sehingga harus dieliminasi.

Tabel 3.5. Contoh Tabel Perhitungan Improvement Ratio

No. Barang Improvement Ratio (>1)

1 Barang A - Barang B -
2 Barang B - Barang C -
3 Barang C - Barang D -
4 Barang D - Barang E -

Hasil analisa keranjang belanja ini akan digunakan sebagai

penataan pada Ratu Swalayan, dimana barang yang mempunyai

keterkaitan tinggi harus didekatkan letaknya. Analisa keranjang belanja

ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.




