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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di duadealer mobil merek Toyota dan 

satu showroom di kota Malang yang bertempatan di Jalan Puncak Borobudur 

No. 1, Jalan Letjen Sutoyo, dan Jalan Kaliurang Kota Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk 

menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” 

tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2010). 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2004). Populasi dalam penelitian ini seluruh konsumen yang 

membeli mobil mesin diesel atau mesin bensin dalam kurun waktu satu tahun 

mulai 21 september 2017 – 21 september 2018 di dealer Toyota yang terletak 

di Jalan Puncak Borobudur No. 1, dan Jalan Letjen Sutoyo serta showroom 

yang terletak di Jalan Kaliurang Kota Malang. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2011) sampel merupakan bagian dari jumlah yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel diambil jika peneliti tidak memungkinkan 

untuk meneliti semua yang ada pada populasi. Penentuan sampel pada 

penelitian ini diambil menurut rumus Ferdinand (2006) sebagai berikut: 

n = Jumlah Indikator × (5 sampai 10) 

Pada penelitian ini memiliki indikator berjumlah 16. Indikator tersebut 

akan dikalikan dengan angka 7, sehingga akan ditemukan sebagai berikut: 

n = Jumlah Indikator × (5 sampai 10) 

n = 16 × 7 

n = 112 

Maka penelitian ini mengambil sampel berjumlah 112 responden yang 

membeli mobil dengan mesin diesel atau bensin. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode non\probability 

sampling lebih tepatnya menggunakan purposive sampling yaitu dengan 

mempertimbangkan pengumpulan data yang berdasarkan atas pertimbangan 

yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2012). 

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah: 

1). Konsumen yang membeli salah satu dari 2 pilihan jenis mobil, yaitu 

mobil diesel atau mobil bensin. 

2). Konsumen yang telah membeli minimal 1 kali dalam setahun. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Soehardi dalam Widayat (2004), definisi operasional 

merupakan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut 

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

serta tidak menimbulkan beberapa tafsiran.Pada penelitian ini, variabel-

variabel dapat dijelaskan ke dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional 

Variabel 

 

Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Persepsi 

Konsumen  

(X) 

Menurut 

Stanton et al. 

(1998) 

persepsi dapat 

didefinisikan 

sebagai makna 

yang kita 

pertalikan 

berdasarkan 

pengalaman 

masa lalu, 

stimuli 

(rangsangan) 

yang kita 

terima melalui 

lima indra. 

Tanggapan 

konsumen yang 

diterima sesuai 

panca indra 

mengenai 

informasi-

informasi yang 

didapat tentang 

mobil diesel atau 

mobil bensin. 

Melihat 

(Perhatian 

Selektif) 

1. Konsumen memperhatikan 

Tingkat Kinerja  mobil. 

Mengetahui 

(Distorsi 

Selektif) 

2. Konsumen mengetahui 

Tingkat Gas Buang mobil. 

 

3. Konsumen mengetahui 

Tingkat Ketahanan mesin. 

Mengerti 

(Distorsi 

Selektif) 

4. Konsumen mengerti Tingkat 

Perawatan mesin. 

 

 

 

 

 

Persepsi 

Konsumen 

(X) 

  

  

  

  

  

Menurut 

Stanton et al. 

(1998) 

persepsi dapat 

didefinisikan 

sebagai makna 

yang kita 

pertalikan 

berdasarkan 

pengalaman 

masa lalu, 

stimuli 

(rangsangan) 

yang kita 

terima melalui 

lima indra. 

Tanggapan\ 

konsumen yang 

diterima sesuai 

panca indra 

mengenai 

informasi-

informasi yang 

didapat tentang 

mobil diesel atau 

mobil bensin 

Merasakan 

(Ingatan 

Selektif) 

 

 

 

(Kotler and 

Keller, 

2008) 

dan 

(Wahyuni, 

2008) 

 

5. Konsumen merasakan 

Tingkat Konsumsi Bahan 

Bakar Minyak. 

 

6. Konsumen 

mempertimbangkan Tingkat 

Kenyamanan dalam 

memilihmobil. 

 

7. Konsumen merasakan 

Tingkat Kecepatan 

akselerasi mobil. 

 

8. Konsumen merasakan daya 

stabil mobil ketika 

digunakan untuk jarak jauh. 
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Variabel 

 

Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Prefer

ensi 

Konsu

men 

(Y) 

Menurut 

Kotler dan 

Keller 

(2009:181) 

Preferensi 

konsumen 

merupakan 

suatu sikap 

konsumen 

terhadap satu 

pilihanmerek 

produk yang 

terbentuk 

melalui 

evaluasi atas 

berbagai 

macam 

merek 

dalamberbag

ai pilihan 

yang 

tersedia. 

Konsumen 

cenderung 

lebih 

menyukai 

salah satu, 

sehingga 

akan 

memilih 

mobil 

dengan 

mesin solar 

atau bensin 

karena 

hemat, 

nyaman, 

mudah 

dalam 

merawat, 

mesin yang 

kuat, stabil 

ketika 

digunakan, 

dan lain-

lain. 

Produ

ct 

selecti

on 

 

(Hawki

ns, 

2001) 

1. Kinerja mesin mobil 

 

2. Konsumsi BBM mobil. 

 

3. Asap gas buang mobil. 

 

4. Ketahanan mesin mobil. 

 

5. Perawatan mobil 

mudah. 

 

6. Kenyamanan saat 

mengendarai mobil. 

 

7. Akselerasi kecepatan 

mobil. 

 

8. Daya kestabilan mobil. 

 

E. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan 

untuk riset yang sedang berjalan dan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan (Widayat, 2004). Data primer ini bersumber dari kuesioner yang 

telah dijawab oleh responden. 

Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data 

yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja 

(Widayat, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini antara lain referensi atau 

studi pustaka, jurnal penelitian terdahulu, dan internet. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner.Dengan melakukan penyebaran kuesioner responden untuk 

mengukur presepsi responden dengan Skala Likert (Duniarto, 2001).Nilai 

untuk skala tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

No Kategori Nilai 

1 Sangat setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak seutuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

 

G. Uji Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrument (Arikunto, 2006). Rumus yang digunakan untuk menguji 

validitas instrumen ini adalah Product Moment dari Karl Pearson, sebagai 

berikut: 

     
 ∑    (∑ )(∑ )

√*  ∑    (∑ ) +*  ∑     (∑ ) +
 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis product 

moment (r tabel), apabila hasil yang diperoleh rhitung > rtabel, maka 

instrumen tersebut valid. Dalam praktiknya untuk menguji validitas kuesioner 

akan menggunakan bantuan software Microsoft Office Excel dan Statiscal 

Package for the Social Sciences (SPSS). 
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2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2006: 154) menyatakan “Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. 

Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama (ajeg) 

pada saat dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berlainan pada 

waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. 

     [
 

(   )
] [  

∑  
 

  
 ] 

Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus cronbach alpha sebagai berikut: 

  = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑  
  = Jumlah varians skor item 

    = Varians skor-skor tes (seluruh item K) 

Apabila butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan reliable bila r 

alpha > 0,60, dan apabila butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan tidak 

reliable bila r alpha < 0,60 (Hair et al. 2010). 

 

H. Teknis Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti, dengan kata lain rentang skala memiliki fungsi 

untuk menunjukkan kecenderungan jawaban responden tentang variabel 

(Umar, 2008). Adapun rumus rentang skala sebagai berikut: 
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 (   )

 
 

Rs = Rentang skala 

   n = Jumlah sampel 

   m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat rentang skala pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

      
    (   )

 
 

      

        

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh, dengan demikian 

kriteria skala penilaian pada penelitian ini adalah: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

No 
Skala 

Penilaian 
Persepsi 

1 112     202 
Sangat Tidak 

Penting 

2 203     290 Tidak Penting 

3 293     380 Netral 

4 383     470 Penting 

5 473     560 Sangat Penting 

Pada tabel 3.3 terdapat skor rentang, dimana untuk mendapatkan skor 

rentang diperlukan perhitungan dengan menggunakan rumus perhitungan 

likert sebagai berikut : 

Skor = T x Pn 

= {(T1 x P1) + (T2 x P2) + (T3 x P3) + (T4 x P4) + (T5 xP5)} 
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Keterangan : 

T = Total jumlah jawaban yang memilih 

P = Pilihan angka skor likert 

2. Analisis Cochran Q Test 

Analisis diawali dengan uji Cochran Q test untuk menguji validitas 

yang bertujuan untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang menjadi 

sebuah pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah mobil dengan jenis 

diesel atau bensin. Simamora (2008) menjelaskan pada metode ini, responden 

akan diberikan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan dengan pilihan jawaban 

“Ya” dan “Tidak”. Untuk mengetahui mana atribut yang valid, dilakukan test 

Cochran dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Hipotesis yang diuji: 

Ho = Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi jawaban YA yang sama. 

Ha = Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi jawaban YA yang berbeda. 

b) Mencari Q hitung dengan rumus sebagai berikut: 

   
(   ) [ ∑   

   (∑   
 
 )

  
 ]

 ∑     ∑    
 

  
 

 

Keterangan : 

Q  = Q hitung 

k  = Jumlah atribut yang diuji 

Ri = Jumlah YA pada semua atribut untuk 1 responden 

Ci  = Jumlah YA pada 1 atribut untuk semua responden 

n  = Jumlah sampel yang diuji 
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c) Penentuan Q table (Qtab): 

Dengan menentukan Q tabel menggunakan α = 0,05, derajat kebebasan 

(dk) = k -1, maka akan diperoleh Q tab (0,05; df) dari tabel Chi Square 

Distribution. 

d) Keputusan 

Jika Q hitung > Q tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika Q hitung < Q tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

e) Kesimpulan 

Jika Ho ditolak berarti proporsi jawaban YA masih berbeda pada 

semua atribut.Artinya belum ada kesepakatan antara para responden 

tentang atribut tersebut. Bila hal ini terjadi, maka akan dilakukan 

pengujian ulang dengan menghilangkan atau membuang atribut yang 

memiliki jumlah jawaban YA paling kecil. 

Jika Ho diterima berarti proporsi jawaban YA pada semua atribut 

dianggap sama. Dengan demikian semua responden dianggap sepakat 

mengenai semua atribut sebagai faktor yang dipertimbangkan. 

Pengujian dihitung dilakukan terus menerus sampai diperoleh 

nilai Q hitung < Q tabel, dengan derajat kebebasan yang digunakan untuk 

mencari Q tabel adalah dk = n-1 dengan taraf signifikan 0,05. 

3. Analisis Konjoin 

Analisis konjoin banyak digunakan pada bidang ilmu yang terkait 

dengan persepsi seseorang seperti pemasaran sosial, pokitik dan psikologi. 

Pada bidang pemasaran, analisis konjoin  ini banyak digunakan untuk 
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mengetahui preferensi konsumen akan suatu produk. Menurut Hair et al 

(2010) analisis konjoin adalah suatu Teknik multivariat yang secara khusus 

digunakan untuk memahami bagaimana responden mengembangkan 

preferensinya terhadap semua jenis objek (produk, pelayanan, atau ide). 

Menurut Santoso (2012) conjoint analysis termasuk ke dalam 

Multivariate Dependence Methode”, dengan rumus sebagai berikut: 

 + 

Keterangan: 

a) Vairabel independen (X) dan seterusnya adalah atirbut yang berupa data

nonmetrik.

b) Variabel dependen (Y) adalah pendapat keseluruhan (overall

preference) dari seorang responden terhadap selain atribut dan taraf dari

sebuah produk atau pelayanan. Variabel dependeni ini juga mencakup

tingkat kepentingan atribut dari seseorang responden terhadap atribut-

atribut produk atau pelayanan.


