
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Blimbing Kota Malang. Pemilihan  

lokasi penelitian ini dilakukan secara isendental sampling (tidak sengaja), hal ini 

dikarenakan antara kondisi Pasar Blimbing merupakan pusat pasar induk di 

daerah Kota Malang yang terdapat pada pusat keramaian kota.  Selain itu, salah 

satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah lokasi usaha berdekatan dengan 

fasilitas umum. Penelitian di lapangan dan pengumpulan data dilakukan selama 

satu bulan, yaitu pada bulan november hingga desember 2017. Pengambilan data 

dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan agar dapat mewakili perilaku konsumen 

yang beragam, sehingga diharapkan sampel yang terambil dapat mewakili 

populasi sebenarnya. 

3.2 Jenis dan Pengambilan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa penyebaran kuisioner kepada para

konsumen yang menjadi responden. Untuk memperoleh data primer secara 

terperinci, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

a. Kuisioner

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan lembar pertanyaan yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada konsumen di Pasar Blimbing 

dan Pasar Kota Malang sebagai responden yang dipilih, sehingga memperoleh 
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data yang akurat tentang prilaku konsumen khususnya masalah analisis perilaku 

konsumen dalam pemebelian buah-buahan segar di Pasar Blimbing  

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan 

kepada para responden. Wawancara digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan merekam menggunakan 

perekam suara pada handphone atau voice recorder. 

b. Observasi 

Observasi adalah seperangkat pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada hubungannya 

dengan perilaku knsumen dalam pembelian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa 

objek,tranksaksi atau penjualan dimana seseorang tertarik mempelajarinya atau 

menjadi objek penelitian,sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang 

diharapkan dapat mewakili populasi. Kuncoro (2009).  

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan non 

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri 

yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Besarnya sampel bila terlalu besar akan 

menyulitkan untuk mendapatkan model yang cocok,disarankan ukuran sampel 

yang sesuai 30-60 responden. 

3.4 Metode Analisis Data 

Data yang merupakan identitas responden dan proses pengambilan 

keputusan pembelian dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama, kemudian 
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dipresentasikan berdasarkan jumlah responden. Prosentase yang besar merupakan 

faktor yang dominan dari masing-masing variabel yang diteliti. 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

disusun berpengaruh atau tidaknya dan sangat bermutu tidaknya penelitian. Baik 

buruknya instrument penelitian ditunjukkan oleh tingkat kesalahan (validity) dan 

keandalan (reability). Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak tidaknya 

digunakan untuk pengumpulan data pada konsumen  

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan 

sebuah skala mengukur konsep. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui 

apakah item-item yang ada dalam kuisioner benar-benar mampu mengungkapkan 

dengan pasti suatu penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuisioner. 

2.  Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi jawaban 

responden hasil suatu pengukuran tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas 

sebaiknya dilakukan pada masing-masing variabel yang berisi beberapa atribut 

sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang reliabel dan tidak reliabel. 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha 

Cronbach > 0,60. 
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1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2006) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

Kriteria Penilaian dalam uji validitas adalah:  

Jika nilai rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut valid 

Jika nilai rhitung < rtabel maka pernyataan tersebut tidak valid 

3.6 Analisis kuantitatif 

1. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara 

variabel-variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel 

baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan yang 

menunjukkan yang mana di antara variabel-variabel semula itu yang merupakan 

faktor-faktor persekutuan. Analisis factor memiliki variabel-variabel dalam 

jumlah besar dikelompokkan dalam sejumlah faktor yang mempunyai sifat dan 

karakteristik yang hampir sama, sehingga lebih mempermudah pengolahan. 

Berdasarkan tujuannya analisis faktor dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Menurut 

Dillon dan Goldstein (1984) terdapat perbedaan antara kedua metode analisis ini. 

Analisis faktor eksploratori tidak dilakukan hipotesis yang bersifat teoritis dalam 
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 menggunakan analisis faktor, sehingga kesimpulan pengelompokan pada factor 

faktor akan dibuat berdasarkan apa yang nanti diperoleh dalam analisis.  

Analisis faktor konfirmatori mempunyai informasi yang bersifat teoritis 

tentang struktur yang mendasari data dan diharapkan akan dihasilkan faktor yang 

sesuai dengan hipotesis tersebut sehingga sering dilakukan perulangan analisis, 

jika hasil pengujian model ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan. 

Pada analisis faktor eksploratori masing-masing variabel awal diperbolehkan 

mempunyai nilai factor loading pada beberapa faktor, dan setelah nilai diperoleh 

akan dibuat keputusan sebuah variabel dimasukkan kedalam faktor yang mana. 

Analisis faktor konfirmatori melakukan pengelompokan pada sebuah variabel 

hanya berdasarkan variabel - variabel awal tertentu ( Wiratmanto, 2014 ).  

Analisis faktor yang diolah menggunakan program SPSS Comp. Versi 

21.0. Secara garis besar tahapan dalam analisis faktor adalah sebagai berikut : 

Memilih variabel yang akan dianalisis, karena analisis faktor berupaya 

untuk mengelompokkan sejumlah variabel maka seharusnya ada korelasi yang 

erat antara diantara variabel sehingga terjadi pengelompokkan. Mengetahui 

variabel mana saja yang layak dimasukkan dalam analisis faktor maka dapat 

melihat nilai pada  Measure of Sampling Adequacy (MSA) atau Barlet’s Test.  

Uji Independensi Variabel 

Uji independensi variabel adalah pengujian antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain memiliki keterkaitan atau tidak, uji ini dapat dilakukan 

dengan pengamatan terhadap ukuran kecukupan sampling (MSA), nilai KMO 

(Kicer-Meyer-Olkin), dan hasil uji Bartlet. MSA merupakan indeks yang dimiliki 
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 setiap variabel yang menjelaskan apakah sampel yang diambil dalam penelitian 

cukup untuk membuat variabel-variabel yang ada saling terkait. Nilai MSA 

berkisar antara 0-1, dengan kriteria : 

1. MSA = 1, variabel-variabel tersebut diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel yang lain. 

2. MSA > 0,5, variabel masih bias diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

3. MSA < 0,5, variabel tidak bias diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

4. Uji KMO test digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang dipakai 

cukup untuk mewakili populasi atau tidak.  

Terdapat pedoman ukuran KMO yang disarankan oleh Kaiser dari Rice 

yang dikutip oleh Subhas Sharma (1996) seperti yang terdapat pada table dibawah 

ini : 

Tabel 1. Ukuran Ketetapan Kaiser-Meyer-Olkin 

Ukuran KMO Keterangan 

0,9 Baik Sekali 

0,8 Baik 

0,7 Sedang  

0,6 Cukup 

0,5 Kurang 

< 0,5 Ditolak 

Sumber: Data Sekunder, 2013 

Uji Barlet’s merupakan uji status untuk menduga apakah matrik 

kekurangan (signifikan) yang tinggi (P>0,00) memberikan implikasi bahwa 

matrik korelasi sesuai untuk dianalisis faktor. Hasil uji Barlet’s merupakan hasil 

uji hipotesis, dimana bunyi hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ho : Matrix Korelasi = Matrix Identitas 

Hi : Matrix Korelasi ≠ Matrix Identitas 
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Adapun bunyi hipotesis berdasarkan signifikan secara umum adalah : 

Signifikan > 0,05, maka Ho diterima, artinya semua variabel berhubungan satu 

sama lain. 

Signifikan < 0,05, maka Ho ditolak, artinya semua variabel tidak berhubungan 

satu sama lain. 

Penolakan Ho dapat dilakukan berdasarkan 2 cara berikut ini : 

Nilai Uji Barlet’s > Tabel chi-square  

Nilai Signifikan < Taraf Signifikan 5% 

Jumlah variabel yang terpilih selanjutnya dilakukan peringkasan 

(ekstraksi) sehingga akan menjadi satu atau beberapa faktor. Metode yang 

digunakan adalah metode Principal Component Analysis. Faktor yang telah 

terbentuk, selanjutnya akan dilakukan proses rotasi sehingga faktor yang 

terbentuk benar-benar sudah signifikan. Faktor yang benar-benar terbentuk, 

selanjutnya akan diberi nama faktor. Menurut Suliyanto (2005), penamaan faktor 

yang telah dibentuk dalam analisis Faktor dapat dilakukan dengan cara berikut: 

1. Memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel yang 

membentuk faktor tersebut.  

2. Memberikan nama faktor berdasarkan variabel yang memilliki nilai faktor 

loading tertinggi. Hal ini dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk 

memberikan nama faktor yang dapat mewakili semua variabel yang 

membentuk faktor tersebut. 
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3.7 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Metode analsis deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

mengenai tingkat kesukaan panelis terhadap minuman tradisional yang telah 

dimodifikasi dengan beberapa varian rasa. Penggunaan analisis deskriptif 

bertujuan untuk mengelompokkan jawaban yang sama agar mudah dipahami. 

Analisis deskriptif merupakan kumpulan data yang menjelaskan secara detail dari 

hasil penelitian yang didapat. Hasil penelitian diperoleh dari wawancara, 

pengisian kuisioner dan juga observasi (Wiratmanto, 2014). 
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