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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian terkait faktor minat beli konsumen rumah tangga 

terhadap sari apel brosem ini mengambil lokasi di sekitar pabrik dan toko sari apel 

brosem (Jln. Bromo Rw. 10 Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur), dan alun-

alun Batu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), hal ini 

didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena lokasi dekat dengan toko 

sari apel Brosem dan pabrik sari apel Brosem, biaya, waktu, tenaga yang dimiliki 

oleh peneliti, serta terdapat banyak konsumen sari apel brosem di lokasi tersebut.. 

Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, mulai dari bulan 20 Maret 2018 – 20 

April 2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif 

dengan menggunakan metode survei. Sugiyono (2013), penelitian kualitatif 

deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil dari penelitian lebih 

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ada.  Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat 

statistik untuk menguji hipotesis. Metode survei, merupakan metode 

mengumpulkan data dari tempat tertentu, peneliti melakukan suatu perlakuan dalam 
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pengumpulan data, seperti penggunaan kuesioner atau wawancara secara 

terstruktur. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel dapat dipercaya 

(mewakilkan karakteristik populasi), pemilihan sampel yang dilakukan harus tepat. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-

probability sampling, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dalam 

penelitia pada suatu anggota populasi (Sarjono, 2011). Teknik yang digunakan 

adalah aksidential sampling. Sugiono berpendapat dalam  Sarjono (2011), 

aksidential sampling (accidental sampling) adalah suatu teknik dalam penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang yang kebetulan ditemui 

tersebut dianggap cocok sebagai sumber data dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen rumah tangga produk sari apel 

brosem. Konsumen rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang berminat 

membeli produk sari apel brosem untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual 

kembali. Konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian adalah konsumen yang 

memiliki daya beli, mengetahui produk sari apel brosem, dan mengetahui toko 

pabrik sari apel brosem yang berada di Jln. Bromo Gg I No.13, RT01/RW10, Sisir, 

Kec. Batu, Kota Batu, agar hasil yang diberikan oleh sampel dapat mewakili konsep 

yang diharapkan. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka besarnya sample 

dipengaruhi oleh maksimum error dan derajat kepercayaan. Sehingga besarnya 
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sample dapat diketahui sebagai berikut Hadi, Aaker dan Kumar, dan Kinear dan 

Taylor dalam Raharjani (2005) : 

n = 
Z2.p(1−p)

μ2
 

Dimana :  

n = Jumlah sample 

p = Proporsi populasi (nilai p selalu berkisar antara 0 – 0,5) 

Z = Skor Z pada derajad kepercayaan (derajat keperjaan 95%, maka nilai Z = 

1,96) 

 = Sampling error ( sampling error 10%) 

Maka jumlah sampel dalam penelitian adalah : 

n = 
Z2.p(1−p)

μ2
 

n = 
1,962.0,5(1−0,5)

0,12
 

n = 
3,8416.0,25

0,01
 

n = 96,04 = 100 

Jumlah sampel dalam penelitain ini sebanyak 100, berdasarkan perhitungan 

sampel yang dipengaruhi oleh maksimum error dan derajat kepercayaan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan data dan 

informasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
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3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama). Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Metode kuesioner, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan dalam bentuk tulisan yang telah disusun oleh peneliti kepada 

responden penelitian. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 

dimana kuesioner tertutup memberikan pertanyaan dan pilihan-pilihan 

jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang paling tepat. 

2. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden penelitian. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bukan didapatkan sendiri oleh peneliti. Data 

sekunder diperoleh dari dokumen/data yang ada pada obyek penelitian, buku, 

internet serta dari media publikasi lainnya. 

3.5 Skala Pengukuran 

Sarjono (2011), skala pengukuran adalah serangkaian aturan yang dibutuhkan 

untuk menguantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel dalam melakukan 

analisis data. Perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan 

model ataupun uji yang akan digunakan. 

Penelitian ini menggunakan skala likert dalam pengukuran variabel. Sarjono 

(2011), menyatakan skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu kejadian atau keadaan, 

dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Satu 
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indikator cukup diwakili dengan satu pernyataan dan jawaban, dari setiap 

pernyataan yang menggunakan skala likert memiliki tingkatan dari sangat positif 

menjadi sangat negatif. Skala likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

Nilai 2 untuk jawaban tidak setuju 

Nilai 3 untuk jawaban cukup setuju 

Nilai 4 untuk jawaban setuju 

Nilai 5 untuk jawaban sangat setuju 

3.6 Uji Instrumen 

Metode uji instrumen data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

dengan uji validitas dan uji realibilitas. Uji instrumen ini bertujuan untuk 

mengetahui data yang ada benar-benar dapat digunakan untuk mengukur konsep 

yang diinginkan dan alat pengukuran (kuesioner) yang digunakan tidak melakukan 

kesalahan (bias).  

3.6.1 Uji Validitas 

Menurut Sekaran dalam Sarjono (2011), validitas adalah bukti bahwa 

instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep 

benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan. 

Sarjono (2011), jika ada suatu penyataan yang tidak valid, pernyataan tersebut 

harus diganti dengan pernyataan lainnya, namun tetap berhubungan dengan 

indikator yang diungkap. Selain itu melakukan koreksi terhadap responden untuk 

memastikan bahwa responden yang dipilih adalah orang yang tepat untuk menjadi 

responden dalam penelitian.  
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Valid atau tidaknya suatu item variabel dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel maka 

item pernyataan dikatakan valid, sebaliknya apabila nilai r hitung < r tabel maka 

item pernyataan dikatakan tida valid. Butir pernyataan gugur dan harus diganti 

dengan pernyataan lain. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Sekaran dalam Sarjono (2011), menyatakan bahwa keandalan (reliability) 

suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tesebut dilakukan tanpa 

bias (bebas kesalahan – error free). Oleh karena itu, menjamin pengukuran 

konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen perlu dilakukan.  

Menurut Ghozali dalam Ongkoraharjo, Susanto, & Rachmawati (2008), uji 

reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji  

reliabilitas data dapat dilakukan dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). Putra, 

Sholeh, dan Widyastuti (2014), dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah 

jika nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai r tabel (cronbach alpa > r tabel) maka 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan reliabel atau 

konsisten, sebaliknya apabila nilai alpha lebih kecil dari r tabel maka pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak reliabiel atau tidak 

konsisten. 
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3.7 Metode Analisa Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan 

uji analisis jalur (secara gabungan, uji t, dan hubungan korelasional). Data yang 

telah dianalisis diinterpretasikan sesuai dengan tujuan analisis data. 

3.7.1 Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

Path analysis  ialah perluasan dari regresi linear berganda, dan yang 

memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks menurut Streiner dalam 

Sarwono (2012). Definisi menurut Sarwono (2012), path analysis merupakan 

teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar 

variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien 

jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel 

independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous.  

3.7.1.1 Model Analisis Jalur  

Model analisis jalur dalam penelitian ini adalah analisis jalur regresi linear 

berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Sarwono (2012), melihat 

pengaruh variabel independen exogenous kualitas produk dan kualitas pelayanan 

secara gabungan terhadap variabel dependen endogenous minat beli konsumen, 

dapat dilihat pada keluaran. 
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Gambar 3.1. Model diagram jalur pengaruh variabel kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan harga terhadap variabel minat beli 

Sumber: Data Primer, Diolah 2018 

Persamaan struktural sebagai berikut : 

y = YX1 + YX2 + YX3 + e 

Dimana : 

X1 = Variabel exogenous kualitas produk. 

X2 = Variabel exogenous kualitas pelayanan. 

X3 = Variabel exogenous harga. 

Y = Variabel endogenous minat beli. 

ρYX1 = Koefisien jalur X1 ke Y 

ρYX2 = Koefisien jalur X2 ke Y 

ρYX3 = Koefisien jalur X3 ke Y 

rX1X2 = Korelasi anatara X1 dengan X2 

rX1X3 = Korelasi anatara X1 dengan X3 

rX2X3 = Korelasi anatara X2 dengan X3 

e = error  

X1 

X2 Y 

X3 
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3.7.1.2 Pengaruh (Hubungan Kausalitas) Variabel Exogenous Kualitas 

Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Variabel 

Endogenous Minat Beli 

Sarwono (2012), pengaruh variabel exogenous kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan harga terhadap endogenous minat beli konsumen secara gabungan 

dapat dilihat pada keluaran output di tabel Model Summary, pada nilai R square 

(R2). Untuk memermudah membacaya dapam mebuat dalam bentuk persen, dengan 

cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus: 

KD = R2 x 100 % 

Angka dari hasil perhitangan KD mempunyai makna besarnya pengaruh 

variabel independen exogenous kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

variabel dependen endogenous minat beli konsumen secara gabungan. Sedangkan 

sisanya memiliki makna besarnya faktor lain yang mempengaruhi variabel 

dependen endogenous minat beli konsumen. Sisanya dapat dihitung dengan rumus: 

e = 1- R2 

3.7.1.3 Pengaruh (Hubungan Kausalitas) Variabel Exogenous Kualitas 

Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Variabel 

Endogenous Minat Beli secara Parsial 

Sarwono (2012), besarnya pengaruh variabel exogenous terhadap variaben 

endogenous secara sendiri-sendiri (parsial) dapat dilihat dari nilai Beta atau 

Standarized Coeffecient. Sedangkan untuk pengujia hipotesisnya menggunakan 

nilai t hitung dan t tabel. Nilai Beta atau Standarized Coeffecient dan nilai t hitung 

dapat dilihat pada tabel Coeffecient. Nilai t tabel dihitung dengan menentukan 

besarnya taraf signifikansi sebesar 0,05 dan Degree of Freedom (df) dengan 

ketentuan df = n – 2. Terdapat tiga hubungan kasalitas dalam pembahasan, yaitu: 

1. Pengaruh Variabel Kualitas Produk Terhadap Minat Beli  
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2. Pengaruh Variabel Kualitas PelayananTerhadap Minat Beli 

3. Pengaruh Variabel Harga Terhadap Minat Beli 

Dasar pengambilan keputusan : 

Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Apabila sig < 0,05, maka pengaruh signifikan. 

Apabila sig > 0,05, maka pengaruh tidak signifikan. 

3.7.1.4 Hubungan Korelasional Variabel Exogenous Kualitas Produk, 

Variabel Kualitas Pelayanan, dan Harga 

Analisis korelasinal dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidak 

hubungan antara variabel exogenous kualitas produk dengan variabel kualitas 

pelayan. Ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dapat dilihat 

berdasarkan nilai koefisien korelasi. Terdapat tiga hubungan korelasional dalam 

pembahasan, yaitu: 

1. Hubungan korelasi variabel kualitas produk dengan variabel kualitas 

pelayanan 

2. Hubungan korelasi variabel kualitas produk dengan variabel harga 

3. Hubungan korelasi variabel kualitas pelayanan dengan harga 

Dasar pengambilan keputusan : 

0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 

0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 

1 : Korelasi sempurna 


