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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Home 

industry Dede Satoe dan Emak Ti, dengan pertimbangan bahwa kedua produk 

tersebut telah mempunya ijin P-IRT dan ijin halal dari MUI serta masih tergolong 

skala produksi rumahan. Keduanya merupakan merek sambal olahan yang cukup 

terkenal di daerah Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 

2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat 

dari penyebaran kuesioner kepada responden, serta wawancara langsung dengan 

pihak perusahaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data lapang terkait 

situasi gerai dari kedua merek, aktivitas yang terjadi di dalam gerai, cara 

karyawan toko melayani konsumen, produk-produk yang tersedia di gerai, serta 

program-program yang diadakan di gerai. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk 

memperoleh data dari responden sambal olahan Emak Ti dan sambal olahan 

merek Dede Satoe serta responden umum terkait proses keputusan pembelian 

yang dilakukan dan atribut produk yang menjadi kepentingan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Pengukuran pada kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert. Wawancara dengan pihak perusahaan digunakan 

untuk memperoleh data terkait profil perusahaan, aktivitas eksternal dan internal 

perusahaan, program-program perusahaan, kebijakan perusahaan, strategi 

pemasaran yang digunakan kedua perusahaan, dan lain-lain. Data sekunder 

diperoleh dari berbagai sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian,
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hasil studi kepustakaan, internet, laporan penelitian terdahulu, dan literatur 

lainnya. 

3.3 Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu non-probability 

sampling, dimana tidak semua populasi mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk menjadi responden. Pengambilan responden dilakukan menggunakan 

metode accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan yang 

digunakan bila peneliti tidak tahu pasti jumlah populasi unit analisa atau tidak ada 

lembaga atau instansi yang dapat memberikan keterangan tentang jumlah populasi 

(Ibrahim, 1996). 

Kriteria konsumen yang diambil datanya adalah konsumen yang telah 

melakukan pembelian minimal sekali terhadap produk sambal olahan Merek 

Emak Ti atau Merek Dede Satoe, sehingga dapat dipastikan bahwa konsumen 

telah mengenal dan pernah mengkonsumsi kedua produk tersebut. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen produk sambal olahan Merek Emak Ti dan 

Merek Dede Satoe yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti.  

Menurut Hair et. al (2010), penentuan jumlah sampel dapat dilakukan 

dengan cara mengkalikan variabel bebas dengan angka pengali 5-20. Jumlah 

variabel dalam penelitian ini terdiri dari 6 variabel bebas dan 2 variabel terikat, 

sehingga minimal ukuran sampel penelitian ini adalah : 

6 x 20 = 120 

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 120 responden. 



36 

 

 
 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara dan teknik angket (kuesioner). Teknik angket dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner atau daftar pertanyaan ke responden. Jenis pertanyaan 

yang digunakan dalam kuesioner bersifat terbuka, yaitu jawaban berasal dari hasil 

pemikiran responden sendiri dan bersifat tertutup jika jawaban atas pertanyaan 

tersebut telah disediakan dan responden tinggal memilih (Ibrahim, 1996). 

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data dari responden Sambal 

Dede Satoe dan Sambal Emak Ti terkait proses keputusan pembelian yang 

dilakukan, serta atribut produk yang menjadi kepentingan konsumen dalam 

melakukan pembelian produk tersebut. 

Teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung sebagian besar 

konsumen yang mengisi kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berkaitan dengan karakteristik 

responden. Bagian kedua berkaitan dengan lima tahapan proses keputusan 

pembelian konsumen. Bagian ketiga berkaitan dengan pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen.  

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat gambaran dan diskripsi 

terkait dengan fakta-fakta, sifat-sifat terkait dengan fenomena yang diteliti secara 

sistematis aktual dan akurat, (Nazir, 2014). Langkah awal dalam analisis ini 

membuat tabel frekuensi sederhana berdasarkan responden. Data tentang identitas 
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responden dikelompokan berdasarkan jawaban yang sama, lalu ditabulasikan dan 

dipersentasekan. Persentase terbesar merupakan faktor-faktor yang dominan dari 

masing-masing atribut yang diteliti. 

3.5.2 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk melihat valid atau tidaknya suatu kuisioner 

sebagai alat ukur variabel, dalam mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner 

dilakukan dengan melakukan korelasi hasil jawaban responden pada masing-

masing pertanyaan di setiap variabel. Ghozali (2011), menyatakan output 

corrected item correlation hasil rhitung dibandingkan dengan rtabel product moment, 

dimana dengan df=n=30-2 = 28 dan α = 0,05 maka didapat r tabel dua sisi sebesar 

0, 3610 dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hasil r hitung > r tabel (0, 3610) = valid 

Hasil r hitung < r tabel (0, 3610) = tidak valid 

Uji validitas kuesioner dilakukan kepada 30 responden yang membeli 

produk sambal olahan merek Dede Satoe dan Emak Ti dengan jumlah 30 item 

pertanyaan. Hasil uji validitas dari setiap pertanyaan kuisioner yang digunakan 

pada variabel harga, merek, kualitas, label, kemasan, dan layanan pelengkap dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini : 
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Tabel 3.1  Hasil Uji Validitas 

No Variabel Rhitung Tanda Rtabel Keterangan 

1 Harga (X1) 

Item_1 0,446 > 0,3610 Valid 

Item _2 0,718 > 0,3610 Valid 

Item _3 0,909 > 0,3610 Valid 

Item _4 0,655 > 0,3610 Valid 

2 Merek (X2)  

Item _5 0,708 > 0,3610 Valid 

Item _6 0,866 > 0,3610 Valid 

Item _7 0,789 > 0,3610 Valid 

3 Kualitas (X3) 

Item _8 0,718 > 0,3610 Valid 

Item _9 0,702 > 0,3610 Valid 

Item _10 0,655 > 0,3610 Valid 

Item _11 0,598 > 0,3610 Valid 

Item _12 0,661 > 0,3610 Valid 

Item _13 0,446 > 0,3610 Valid 

Item _14 0,423 > 0,3610 Valid 

 Item _15 0,144 < 0,3610 Tidak valid 

4 Label Informasi (X4) 

Item _16 0.543 > 0,3610 Valid 

Item _17 0,530 > 0,3610 Valid 

Item _18 0,641 > 0,3610 Valid 

Item _19 0,512 > 0,3610 Valid 

Item _20 0,585 > 0,3610 Valid 

5 Kemasan (X5) 

Item _21 0,738 > 0,3610 Valid 

Item _22 0,643 > 0,3610 Valid 

Item _23 0,682 > 0,3610 Valid 

Item _24 0,716 > 0,3610 Valid 

Item _25 0,364 > 0,3610 Valid 

6 Layanan Pelengkap (X6) 

Item _26 0,716 > 0,3610 Valid 

Item _27 0,719 > 0,3610 Valid 

Item _28 0,775 > 0,3610 Valid 

Item _29 0,589 > 0,3610 Valid 

Item_30 0,569 > 0,3610 Valid 

Sumber Data : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa terdapat 29 item pertanyaan yang 

valid dan 1 item pertanyaan yang memiliki nilai tidak valid karena hasil rhitung < 

rtabel (0, 3610). Butir item tidak valid dapat terjadi karena tidak adanya perbedaan 

jawaban dari responden, oleh karena itu item yang tidak valid tidak digunakan 
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sebagai data penelitian atau item yang tidak valid dibuang.  Hal ini karena bagi 

sebagian konsumen tidak terlalu memintingkan rasa pedas pada sambal yang 

mereka beli, karena untuk beberapa orang lebih mementingkan cita rasa yang khas 

dari sambel itu sendri daripada citra rasa pedas yang dihasilkan. 

3.5.2  Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan derajat ketepatan, keakuratan atau ketelitian yang 

ditunjukan oleh instrumen pengukuran (Umar, 2008). Uji realibilitas dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang dipakai dapat dipercaya. Kuisioner 

bersifat reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan 

adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Menurut Ghazali (2011), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Tanda Standar 

Reliabilitas 

Keterangan 

Harga (X1) 0,719 > 0,70 Reliabel 

Merek (X2) 0,778 > 0,70 Reliabel 

Kualitas (X3) 0,764 > 0,70 Reliabel 

Label (X4) 0,765 > 0,70 Reliabel 

Kemasan (X5) 0,718 > 0,70 Reliabel 

Layanan Pelengkap (X6) 0,700 > 0,70 Reliabel 

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.2 yang disebar kepada 30 responden pemebeli produk 

sambal olahan merek Dede Satoe dan Emak Ti menunjukkan bahwa variabel 

harga, merek, kualitas, label, kemasan, dan layanan pelengkap mempunyai 

Cronchach Alpha diatas 0,70 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel, dan untuk selanjutnya 
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item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai 

alat ukur. 

3.5.4 Analisis Diskriminan 

Analisis dikriminan merupakan metode analisis multivariat dengan metode 

dependensi (dimana hubungan antar variabel dapat dibedakan antara variabel 

terikat dan variabel bebas). Analisis diskriminan biasanya digunakan dimana 

variabel bebas merupakan data metrik (interval atau rasio) dan variabel terikat 

merupakan data nonmetrik (nominal atau ordinal).  

Analisis diskriminan bertujuan mengklasifikasikan suatu objek ke dalam 

kelompok yang saling lepas (mutually exclusive/disjoint) dan menyeluruh 

(exhaustive) berdasarkan sejumlah variabel bebas dan mengelompokkan objek 

baru ke dalam kelompok-kelompok yang saling lepas tersebut. Selain itu, 

beberapa tujuan dari analisis diskriminan ini, antara lain (Ghozali, 2011) : 

1. Menentukan apakah terdapat perbedaan secara nyata antara beberapa 

karakteristik yang diteliti dalam membedakan dua atau lebih kelompok. 

2. Menentukan variabel bebas apa saja yang memiliki kontribusi penting untuk 

membedakan nilai rerata diskriminan dari dua atau lebih kelompok. 

3. Mengelompokkan data menjadi dua atau lebih kelompok berdasarkan 

karakteristik data yang diteliti. 
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Model analisis diskriminan berkenaan dengan kombinasi linear memiliki 

bentuk sebagai berikut: 

D =    +             ... + 

Keterangan : 

D  = Merek sambal yang di beli ( D1 = Emak Ti ; D2 = Dede Satoe) 

= Harga  

= Merek 

= Kualitas 

= Label 

= Kemasan 

= Layanan Pelengkap 

= koefisien diskriminan/bobot dari variabel (atribut) ke-k 


