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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di CV Cahaya, Jalan Teluk Bayur Kelurahan 

Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Pemilihan Malang sebagai daerah penelitian 

adalah karena Malang merupakan Kabupaten penghasil jagung yang cukup dominan 

di Provinsi Jawa Timur. Daerah penghasil jagung yang berada dimalang adalah 

Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan 

Lesanpuro, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Tulusrejo dan Kelurahan Mulyorejo. 

Kelurahan  Pandanwangi yang menjadi sentra penghasil  oleh-oleh khas Malang. 

Jagung Marning  yang terkenal berada di Kampung Simpang Teluk Bayur Kelurahan 

Pandanwangi Kecamatan Blimbing, karena ada lebih dari 15 pengusaha Jagung 

Marning didesa Pandawangi dan Pangsa pasar Jagung Marning  dari Pandawangi, 

selain memenuhi permintaan dalam kota juga telah banyak permintaan dari luar kota, 

dengan kemampuan produksi  5 – 10 kwintal perhari dari tiap home industry, 

Sedangkan di CV Cahaya sendiri mampu memproduksi 6 kwintal per sekali produksi. 

Biasanya setiap pengiriman ke konsumen mencapai 5 ton perminggu. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam pengambilan data. Pemilihan lokasi penelitian ini 

dilakukan secara sengaja dengan menggunakan metode purposive sampling.
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3.2 Metode Penentuan Sampel 

Populasi dan sampel menurut Sugiyono (2007) dalam (Santi E,S, 2017), adalah, 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen Jagung Marning di CV Cahaya. Jumlah anggota populasi 

konsumen produk Jagung Marning di CV Cahaya tidak diketahui secara pasti oleh 

peneliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode accidental sampling atau teknik pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan aksesibilitas dan kedekatan dengan peneliti. Menurut (Jabal 

Tarik Ibrahim, 1996) Sample penelitian sebaiknya diatas 30 unit, Angka ini diambil 

berdasarkan persyaratan- persyaratan yang diwajibkan terhadap kriteria sample kecil 

atau besar. Jumlah semple diatas dibawah 30 unit dianggap semple kecil sedangkan 

diatas 30 unit dianggap besar. Contoh pelaksanaan dari metode ini misalkan, seorang 

peneliti  yang ingin mengetahui pendapatan pengemis dikota malang. Tentu saja tidak 

ada jumlah pengemis yang diberikan oleh biro pusat statistik atau instansi terkait 

dikota malang yang menyajikannya. Tegasnya tidak ada data tentang jumlah populasi 

pengemis dikota malang. Melihat dari kondisi tersebut, peneliti melakukan sensus 

tentu akan menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup besar. Untuk itu 

peneliti bisa menggunakan accidental sampling setiap pengemis yang berhasil 

mereka temui diambil datanya sampai jumlah tertentu. 
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 Menurut Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-

besarnya. Pendapat Gay dan Diehl (1992) dalam (Amirulla, 2015), ini 

mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin 

representatif dan hasilnya dapat digenelisir. Namun ukuran sampel yang diterima 

akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. 

1. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimunya adalah 10% 

dari populasi. 

2. Jika penelitianya korelasional, sampel minimunya adalah 30 subjek. 

3. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per 

group. 

4. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per 

group. 

Berdasarkan penjelasan para ahli jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini penentuan jumlah responden secara proporsional dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yaitu : 

 

  n = 10 x k 

Dimana: 

n = jumlah responden 

k = jumlah atribut 
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Perhitungan dari penerapan rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan 

jumlah responden sehingga diperoleh hasil : n= 10 x 4 = 40. Jadi penelitian ini 

ditetapkan sebanyak 40 responden yang dianggap telah mewakili populasi konsumen 

Jagung Marning di CV Cahaya. 

1.3 Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Dilihat dari segi bentuk dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu kualitatif 

dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan kuantitatif.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer merupakan pengumpulan data secara langsung dari sumber 

pertama baik dari individu maupun kelompok yang berhubungan dengan studi 

atau kajian penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara ataupun 

pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam peneletian ini merupakan sumber data yang  diperoleh 

dan  dikumpulkan dari kajian sebelumnya atau  secara tidak langsung melalui 

media perantara  berupa  buku, catatan, arsip dan lain sebagainya serta diterbitkan 

oleh pihak atau instansi lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 
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penjualan perusahaan serta data-data dari instansi yang terlibat dalam penelitian 

ini. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terkait teknis pengolahan yang sedang 

dikerjakan oleh para pekerja. Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data secara sistematis 

2. Wawancara 

Metode ini selalu digunakan karena memudahkan Peneliti dalam mendapatkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan produksi marning jagung 

3. Angket (Kueisoner) 

Membuat Daftar perntanyaan atau peryantaan yang harus diisi oleh responden, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

4. Dokumentasi 

Mencatat atau mendokumentasikan melalui uraian kegiatan, serta hasil 

pengamatan atau pekerjaan pada setiap tahapan kegiatan, sesuai dengan 

bidang ilmu serta topik yang penulis ambil sebagai bahan penyusunan laporan 

skripsi atau sebagai bukti pelaksanaan penelitian skripsi 

 

  



25 
 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis 

deskriptif  dan  analisis  kuantitatif. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk 

menggambarkan  kegiatan  dari  usaha produksi jagung marning. Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan analisis finansial untuk mengetahui besar biaya, tingkat 

pendapatan, analisis R/C ratio dan nilai tambah usaha produksi jagung marning. 

3.4.1 Analisis Biaya  

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui berapa besar biaya yang 

dikeluarkan oleh pelaku usaha produksi jagung marning untuk melakukan kegiatan 

usaha. Total biaya dapat diketahui dengan cara sistemaris menggunakan rumus : 

 

 TC = FC + VC 

Dimana, 

TC  = Total Cost (Total Biaya) 

VC  = Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

FC   = Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 

Total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha jagung 

marning dalam proses produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya 

tetap meliputi biaya penyusutan alat dan biaya perawatan, sedangkan biaya 

variabel meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain-lain. 
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3.4.2 Analisis Penerimaan 

Penerimaan didapat dari hasil penjualan output dalam satu kali proses 

produksi. Penerimaan atau total revenue adalah hasil perkalian dari output dengan 

harga jual outputnya. Rumus untuk menghitung besarnya penerimaan yang 

diterima oleh pelaku usaha adalah :       

 TR = P.Q 

Dimana, 

TR  = Total Revenue (Total Penerimaan)  

P     = Harga Produk (Rp/jagung marning/kg jagung marning) 

Q    = Jumlah Produk (Rp/jagung marning/kg jagung marning) 

3.4.3 Analisis Pendapatan 

Pendapatan usaha produksi jagung marning dalam penelitian ini yaitu 

pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan. Pendapatan akan diketahui setelah 

dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pendapatan 

usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :   

Π = TR – TC 

   Dimana, 

 Π = Total Keuntungan/Pendapatan (Rp/bulan) 

 TR = Total Penerimaan usaha (Rp/bulan) 

 TC = Total Biaya (Rp/bulan) 
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Pendapatan tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur efisiensi dari 

usaha produksi jagung marning yang sudah dilakukan. 

3.4.4 Analisis R/C Ratio 

Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha produksi jagung 

marning layak dan menguntungkan yaitu dengan cara analisis R/C ratio (Return 

Cost Ratio). R/C Ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi, maka digunakan rumus sebagai berikut :  

 R/C Ratio = TR/TC 

Dimana, 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya total) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui kriteria dari R/C Ratio sebagai 

berikut : 

1) Apabila R/C Ratio > 1 maka usaha produksi jagung marning dapat 

dikatakan layak dan menguntungkan 

2) Apabila R/C Ratio = 1 maka usaha produksi jagung marning mengalami 

BEP (Impas) 

3) Apabila R/C Ratio < 1 maka usaha produksi jagung marning dapat 

dikatakan Tidak layak dan tidak menguntungkan 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis 

kuantitatif adalah metode yang difokuskan pada angka. Data yang dihasilkan dari 
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penelitian kuantitatif adalah sebuah analisis. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis produksi jagung marning dan tingkat Preferensi. 

1. Metode Analisis Kualitatif 

Menurut Sugiono (2012) dalam (Naila Hayati, 2014), metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (Natural Setting). Analisis data kualitatif dalam penelitian dilakukan secara 

deskriptif, yaitu dengan menyajikan gambaran, serta fakta-fakta dari pengumpulan 

data yang diperoleh pada saat penelitian di lapang. Analisis data kualitatif pada 

penelitian ini difokuskan pada pernyataan pelanggan mengenai Rasa, Harga, dan 

Kemasan. 

2.  Metode Analisis Kuantitatif 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah 

metode yang difokuskan pada angka. Data yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif 

adalah sebuah analisis. Analisis kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis nilai tambah, Variabel Cost (VC), Fixed Cost (FC), Total Reveneu 

(TR), Pendapatan. 

Analisis data didapatkan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh dari 

daftar pertanyaan yang digolongkan ke dalam lima tingkatan (Sugiyono, 2005). 

Data kuantitatif dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan Skala 

Likert yang digolongkan ke dalam empat tingkatan sebagai berikut :   

1. Untuk   jawaban   “STS” (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai = 1  

2. Untuk   jawaban    “TS”  (Tidak Setuju) diberi nilai  = 2   



29 
 

 

3. Untuk   jawaban    “S”    (Setuju) diberi nilai    = 3   

4. Untuk   jawaban    “SS”  (Sangat Setuju) diberi nilai  = 4  

Tahapan dalam penelitian ini setelah melakukan tabulasi, peneliti   

mentransformasi data pada variabel independen dari Skala Ordinal menjadi Skala 

Interval dengan Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

aplikasi software IBM SPSS Statisticsts 21.0. agar pengukuran data yang dihasilkan 

lebih akurat 
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a. Analisis Nilai Tambah 

Analisis nilai tambah digunakan untuk menghitung besarnya nilai tambah yang 

digunakan dari pengolahan jagung marning.  Analisis yang digunakan adalah analisis 

nilai tambah yang dikemukakan oleh Hayami,et,al.(1990) dalam (Arif Budiman, 

2012). 

 Table 3.1 Analisis Nilai Tambah (Hayami 1990) 

Variabel Nilai 

I. Output, Input dan Harga  

1. Output (kg) (1) 

2. Input (kg) (2) 

3. Tenaga kerja (HOK) (3) 

4. Faktor Konversi (4) = (1) / (2) 

5. Koefisien Tenaga Tenaga Kerja (HOK/kg) (5) = (3) / (2) 

6. Harga output (Rp) (6) 

7. Upah Tenaga kerja (Rp/HOK) (7) 

  II. Penerimaan dan Keuntungan   

8. Harga bahan baku (Rp/kg) (8) 

9. Sumbangan input lain (Rp/kg) (9) 

10. Nilai Output (Rp/kg) (10)  = (4) x (6) 

11. a. Nilai Tambah (Rp/kg) (11a) = (10) – (9) – (8) 

b. Rasio Nilai Tambah (%) (11b) = (11a/10) x 100% 

12. a Pendapatan tenaga kerja (Rp/kg) (12a) = (5) x (7) 

b. Pangsa Tenaga kerja (%) (12b) = (12a/11a) x 100% 

13. a. Keuntungan (Rp/kg) (13a) = 11a – 12a 

b Tingkat keuntungan (%) (13b) = (13a/11a) x 100% 

  III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi  

14. Marjin (Rp/Kg) (14)  = (10) – (8) 

Pendapatan Tenaga Kerja (%) (14a) = (12a/14) x 100% 

Sumbangan Input Lain (%) (14b) = (9/14) x 100% 

Keuntungan Pengusaha (%) (14c) = (13a/14) x 100% 

Sumber: Sudiyono, 2004  
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3.4.5 Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas  

Agusty (2006) dalam (Purnamasari, 2011), mengemukakan bahwa, Uji validitas 

digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Validitas 

menunjukkan sejauh mana ketepatan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi alat ukurnya. Apabila sebuah instrumen yang diujikan sesuai, maka instrument  

tersebut dapat dikatakan valid. 

Kriteria Penilaian dalam uji validitas adalah:  

a. Jika nilai rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut valid  

b. Jika nilai rhitung >  rtabel maka pernyataan tersebut tidak valid  

 b. Uji Reliabilitas  

Azwar (2000) dalam (Purnamasari, 2011), menyatakan bahwa, Uji reliabilitas 

adalah suatu indek yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu peneli kuesioner dapat 

dipercaya. Uji reliabelitas penelitian ini menggunakan program SPSS 21.0. Gozali 

(2006), mengemukakan bahwa, Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai (α) Pada uji 

statistik  > 0.60. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah nilai dari Cronbach Alpha. 
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3.4.6 Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

            Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

 

Keterangan: 

Y’                    =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2        =   Variabel independen 

a                      =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b                      =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
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a. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, 

apakah variabel X1, X2, X3 dan X4 (produk, harga, promosi, distribusi) benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan pembelian) secara terpisah atau parsial 

(Ghozali 2011). 

Pengujian secara parsial menggunakan rumus statistik t (uji t). Rumus yang 

digunakan untuk  statistic uji t adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

rp  = Korelasi parsial yang ditemukan 

n = Jumlah Sampel  

t = thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel 

Hipotesis yang digunakan untuk keputusan pembelian dalam penelitian ini adalah:  

Ho: Variabel produk, harga, tempat dan promosi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk jagung marning di CV Cahaya, Malang.  

H1: Variabel Produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk jagung marning di CV Cahaya, Malang.   

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011), adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:   

a. Apabila angka probabilitas signifikani ≥ 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.  

b. Apabila angka probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima 

𝑟 =
𝑟p  𝑛 − 2

1 − 𝑟²ᴘ
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Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011), dengan menggunakan 

nilai ttabel dan thitung, yaitu:   

a. Apabila nilai thitung  ≤  ttabel maka Ho diterima dan H1 ditolak  

b. Apabila nilai thitung  ≥  ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima 

b. Uji F  

Penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen Ghozali (2011) dalam (Vina Agustin dan Yoestini, 2012).  

Pengujian secara serempak menggunakan rumus statistik F (uji F). Rumus 

yang digunakan untuk  statistic uji F adalah sebagai berikut :
 

 

 

Keterangan : 

R
2
 = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel 

Hipotesis yang digunakan untuk keputusan pembelian indikator volume pembelian 

dalam penelitian ini adalah:  

𝐹ℎ =  
𝑅²/𝑘

  1 − 𝑅²  𝑛 − 𝑘 − 1 
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Ho : Variabel produk, harga, tempat dan promosi tidak berpengaruh  signifikan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk jagung marning di CV 

Cahaya, Malang.  

H1: Variabel  produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk jagung marning di CV 

Cahaya, Malang.  

Menurut Ghozali (2011), Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:  

a. Apabila probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Menurut Ghozali (2011), Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan  Fhitung dan Ftabel, yaitu:  

a. Apabila Fhitung ≥ Ftabel , maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

b. Apabila Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak 

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh besarnya koefisien 

determinasi (R
2
) antara 0 (nol) sampai dengan I (satu). Jika koefisien determinasi (R

2
) 

sama dengan nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Hal tersebut dapat diartikan nilai koefisien determinasi semakin 

mendekati satu, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Zulfikar, 2011). 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ataupun tidak berpengaruh. 

Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 

Square, sedangkan nilai Adjusted R
 
Square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2006) 

 


