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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive sampling) di 

salah satu supermarket baru di Kota Malang yaitu Superindo  Cabang Tlogomas 

Kota Malang. Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang ini berlokasi di Jalan 

Raya Tlogomas No. 5a, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur. Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang berada di dekat fasilitas umum 

yaitu universitas, rumah sakit, sekolah, dan kantor. Penelitian ini telah 

dilaksanakan mulai dari tanggal 4 April 2018 – 12 April 2018. 

3.2 Jenis Dan Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada 

melalui perpustakaan, internet, dan literatur yang relavan. Pengambilan data 

skunder diperoleh dari buku, jurnal, website online dan literatur relavan yang 

mendukung penelitian telah tercantum di dalam dafter pustaka.  

2. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama 

(secara langsung). Peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengambilan 

data primer secara terperinci, diantaranya adalah:  

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap responden terpercaya didalam perusahaan yang bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi, keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian  

dalam bentuk pertanyaan pada kuesioner. 

b. Observasi lapang 

Pengamatan lagsung terhadap perusahaan adalah salah satu cara untuk 

melakukan teknik observasi secara sistematis yang berhubungan dengan prilaku 

konsumen dalam pembelian pir  segar pada Superindo  Cabang Tlogomas Kota 

Malang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

menganalisis atau melihat dokumen – dokumen yang telah ada oleh penelliti 

ataupun responden tentang permasalahan dalam penelitian. Dokumen ini dapat 

berbentuk buku (tulisan) dan gambar yang berhubungan dengan prilaku konsumen 

dalam pembelian pir  pada Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 

d. Kuesioner   

Kuesioner adalah lembar daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian kepada konsumen (responden) Superindo  Cabang 

Tlogomas Kota Malang sehingga memperoleh data yang akurat tentang prilaku 

konsumen dalam pembelian pir  pada Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model 

Skala Likert.  

3.3 Metode Pengabilan Sampel  

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel 

tanpa sengaja (accidental sampling). Menurut Nasution (2003), sampel tanpa 

sengaja (accidental sampling) adalah sampel yang diambil atas dasar seandainya 
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saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehenadaki 

tidak berdasrkan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, asal 

memenuhi keperluan saja. Kesimpulan yang diperoleh bersifat kasar dan 

sementara saja. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berbelanja  

buah pir segar di Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 

Widayat (2004) mengatakan untuk menentukan besarnya sampel dapat 

menggunakan teori Malhorta yang menyarankan besarnya jumlah sampel yang 

diambil dapat ditentukan dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5, 

sehingga: 

n = jumlah variabel x 5 

n = 10 x 5 

n = 50 

Pengambilan responden dilakukan secara random dan dilakukan di 

Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang pada hari jumat, sabtu, dan minggu. 

Syarat pemilihan responden adalah  orang – orang (konsumen) yang kebetulan 

sedang melakukan pembelian terhadap pir  segar di Superindo  Cabang Tlogomas 

Kota Malang. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah sebuah metode yang bertujuan untuk 

memaparkan atau menjelaskan segala sesuatu secara terperinci dan jelas dengan 

apa adanya (Rahayu, Putri, 2013). Pemilihan analisis deskriptif pada penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi karakterisktik responden dan proses pengambilan 

keputusan pembelian terhadap pir  segar di Superindo  Cabang Tlogomas Kota 
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Malang sehingga dapat menjawab permasalahan faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan pembelian pir  segar di Superindo  Cabang Tlogomas 

Kota Malang.  

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dalam 

bentuk skala likert. Skala ini merupakan pernyataan deklaratif yang diikuti dengan 

pilihan opsi yang mengindikasikan berbagai derajat kesutujuan atas satu 

pernyataan. Jumlah reponsnya dapat berupa genap atau ganjil. Skala likert 

termasuk instrumen yang banyak digunakan pada penelitian opini, keyakinan, dan 

sikap. Ada baiknya pemilihan ekspresi atau opini yang sedang – sedang saja 

digunakan, bukan yang begitu kuat (Amir, 2015),  

Berikut adalah hubungan antara skor bilangan dan pilihan suka beserta 

tabel prosentase nilai :  

Tabel 1. Skala Likert 

Pernyataan Skor Presentase nilai  

Sangat Setuju (SS) 5 80% - 100% 
Setuju (S) 4 60% - 79% 

Cukup Setuju (CS) 3 40% - 59.99% 
Tidak Setuju (TS) 2 20% - 39.99% 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 0% - 19.99% 

Sumber: Data Primer, diolah 2018 

3.4.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas  

Uji Validitas adalah suatu pengujian ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat (Priyono, 2007). Uji validitas dilakukan untuk memenuhi taraf 

kesesuaian dan kecepatan alat ukur (instrumen) dalam menilai suatu objek. 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan 

diinginkan dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan 
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sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud (Siti, Suryana, 2010).  

Kritera pengujiannya adalah: 

- Jika r hitung ≥ r tabel, maka item tersebut dikatakan valid.  

- Jika r hitung < r tabel, maka item tersebut dikatakan tidak valid. 

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 (Delita, 2008). 

3.4.3 Metode Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan salah satu bagan dari analisis multivariat  

(analisis yang melibatkan banyak variabel). Analisis faktor menganalisis sejumlah  

variabel dari suatu pengukuran atau pengamatan yang dititikberatkkan pada teori  

dan kenyataan yang sebenarnya dan menganalisis interkolerasi (hubungn)  

antarvariabel tersebut untuk menetapkan apakah variasi - variasi yang tampak  

dalam variabel tersebut berasal atau berdasaran sejumlah faktor dasar yang  

jumlahnya lebih sedikit dari jumlah variasi yang ada variabel. Analisis faktor  

menyederhanakan hubungan yang beragam dan kompleks pada set data atau  

variabel amatan dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling  

berhubungan/mempunyai kolerasi pada suatu struktur data yang baru dimana  

memiliki set faktor yang lebih kecil (Wibisono, 2002).  
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Menurut Santoso & Tjiptono (2001), berikut adalah tahapan pada analisis 

faktor:  

1. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Oleh karena 

analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel, maka 

seharusnya ada kolerasi yang cukup kuat di antara variabel, sehingga akan 

terjadi pengelompokan. Jika sebuah variabel atau lebih berkolerasi lemah 

dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut dikeluarkan dari analisis 

faktor.  

2. Setelah jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ‘ekstrasi’ variabel tersebut 

hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Beberapa metode  pencarian faktor 

yang populer adalah Principal Component dan Maximum Likehood.  

3. Faktor yang terbentuk, pada banyak kasus kurang menggambarkan  

perbedaan diantara faktor – faktor yang ada. Hal tersebut mengganggu  

analisis karena justrul sebuah faktor harus berbeda secara nyata dengan  

faktor yang lain. Untuk itu, jika isi faktor diragukan maka dilakukan proses 

rotasi untuk memperjelas apakah faktor yang terbentuk sudah  secara 

signifikan berbeda dengan faktor lain.  

4. Setelah faktor benar – benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan 

menamakan faktor yang ada.  

Berikut adalah faktor yang akan diajukan untuk diuji menggunakan 

analisis faktor: 
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Tabel 2. Faktor Dimensi Kualitas Jasa dan Indikator Pengukurannya 

Faktor Indikator Pengukuran 

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Konsumen 

(X
1
) Kebersihan tempat 

(X
2
) Pelayanan 

(X
3
) Lokasi 

(X
4
) Tampilan pasar 

(X
5
) Keragaman produk 

(X
6
) Harga 

(X
7
) Kesegaran  

(X
8
) Kecerahan warna 

(X
9
) Kebersihn produk 

(X
10

) Packing 

Sumber: Data Primer, diolah 2018 

Pengujian analisis faktor menggunakan metode Kaiser-Meyer-Olkin  

(KMO). KMO adalah indeks pembanding besarny koefisien kolerasi observasi  

dengan besarnya koefisien parsial. Jika nilai kuadrat koefisien kolerasi parsial dari  

semua pasangan variabel lebih kecil daripada jumlah kuadrat koefisien kolerasi, 

maka harga KMO akan mendekati satu, yang menunjukkan kesesuaian 

penggunaan analisis faktor (Wibisono, 2002).  

Menurut Delita (2008), syarat minimum nilai MSA sebesar 0,5. Angka 

MSA berkisar dari 0 sampai 1 dengan kriteria :  

- MSA = 1 berarti pengaruh suatu variabel asal terhadap keputusan 

pembelian pir segar dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel asal 

lainnya.  

- MSA > 0,5 berarti pengaruh suatu variabel asal terhadap keputusan  

pembelian pir segar masih dapat diprediksi oleh variabel asal lainnya dan 

pengaruh variabel asal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut.  

- MSA < 0,5 berarti pengaruh suatu variabel asal terhadap keputusan  

pembelian pir segar tidak dapat diprediksi oleh variabel asal lainnya dan 
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pengaruh asal tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut (variabel 

dikeluarkan). 

 




