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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2018 hingga Maret 2018, yang 

berlokasi di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data peternak di 

wilayah Malang Raya, toko/ritel peternakan di Malang Raya dan produk jamu 

dan obat-obatan untuk ternak unggas di toko/ritel peternakan ataupun 

toko/ritel jamu dan obat-obatan untuk ternak di Malang Raya, konsumen dan 

produsen/pabrik jamu dan obat-obatan untuk ternak unggas. 

1.2.2. Alat 

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis data 

pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera dan 

transportasi. 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat.  

1. Variabel bebas (Independent).

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab-perubahannya atau 

timbulnya variabel dependent. Dalam penelitian variabel bebas sering disebut 
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sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, variabel pengaruh, variabel 

perlakuan, variabel treatment dan variabel risiko. Dinamakan sedemikian rupa 

karena variabel ini adalah variabel yang bebas (ia tidak dipengaruhi variabel 

lain) sebaliknya disebut sebagai variabel pengaruh karena variabel ini 

mempengaruhi variabel lainnya. 

Variabel bebas pada peneltian ini adalah penilaian konsumen terhadap 

bauran promosi  (iklan, promosi, hubungan masyarakat,penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung) untuk menilai keputusan konsumen terhadap produk 

Temuvit. Adapun iklan (advertising) merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran dari produsen ke konsumen melalui media komunikasi massa, 

promosi penjualan (sales promotion) yang merupakan kegiatan perusahaan 

untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa,sehingga konsumen 

akan mudah melihatnya. Hubungan masyarakat (public relation) merupakan 

fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan 

dan prosedur organisasi demi kepentingan  publik. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel dependen ini adalah kebalikannya dari variabel independen. 

Jika variabel indipenden adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen sering juga 

disebut sebagai variabel hasil, akibat, ataunjuga variabel tanggapan dan juga 

variabel jawaban. Selain disebut seperti itu variabel tergantung juga populer 

dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2009) variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
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bebas. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat karena variabel ini 

dipengaruhi dan terikat oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan konsumen dalam 

membeli produk Temuvit. Keputusan konsumen merupakan pilihan salah satu 

tindakan dari dua atau lebih produk yang konsumen akan memutuskan untuk 

produk mana yang akan dibeli. 

3.4. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai 

faktor – faktor yang berkaitan dengan variabel penelitian. 

3.5. Metode Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penetapan 

sampel dengan menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling 

cocok untuk dikumpulkan datanya dan secara random untuk konsumen atau 

pelanggan toko. Sampel dari penelitian tersebut membutuhkan penentuan bobot
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serta rating dari internal dan eksternal perusahaan, maka peneliti membutuhkan 

data bobot yang didapat dari dalam dan luar perusahaan. 

Penelitian ini membutuhkan sampel dari perusahaan internal yaitu pemilik, 

manajer, marketing dan karyawan di toko/ritel peternakan di Malang Raya yang 

berhak menentukan bobot dan rating internal perusahaan. Adapun cara 

pengambilan sampel yaitu dengan cara wawancara dengan manajer, marketing 

dan pemberian kuisioner kepada pegawai pabrik/toko. Selanjutnya, untuk data 

eksternal perusahaan dilakukan dengan cara mengambil responden melalui 

konsumen atau pelanggan jamu ternak dengan cara wawancara dan pemberian 

kuisioner kepada toko peternakan, distributor dan pembeli produk. 

3.6.  Metode Analisis Data 

Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterprestasikan dan 

menarik kesimpulan dari sejumlah data peneliti, sehingga hasil yang telah 

dianalisa dapat dimanfaatkan untuk bahan pembelajaran dan pengambilan 

keputusan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam statistik adalah metode-

metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data 

sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, 

median, modus, standar deviasi, dan lain-lain), distribusi, dan representasi 

bergambar (grafik), tanpa  rumus probabilistik  apapun (Dodge, 2006). 

 Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur keputusan 

konsumen dalam membeli produk Temuvit. Proses pengumpulan data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder.    
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan 

secara langsung dari obyek penelitian dan berhubungan dengan sistem 

promosi suatu produk. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan manajer, bagian pemasaran, produksi produk jamu-jamuan untuk 

ternak maupun toko/ritel peternakan di Malang Raya. Penjual jamu-

jamuan untuk ternak yang termasuk dalam data internal. Adapun data di 

peroleh dari pelanggan toko peternakan dan peternak sebagai data 

eksternal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari kajian 

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data 

sekunder ini merupakan data yang memiliki masalah dalam penelitian dan 

digunakan sebagai data pelengkap untuk menunjang data primer dan 

melengkapi penulisan penelitian. Data Sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.  

3.7  Metode Pengambilan Data 

Penelitian membutuhkan data yang relevan dan benar tanpa adanya 

manipulasi data guna keberhasilan penelitian. Oleh karena itu, pentingnya data 

yang akurat dan dapat dipercaya maka diperlukan pengumpulan data dengan 

metode sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan 

melakukan tanya jawab terhadap responden atau pihak-pihak internal 

perusahaan. Sehingga penelitian dapat mencapai tujuan dari penelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab pada penelitian ini ritel dan konsumen sebagai 

responden. 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan 

dengan pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian. 

Sehingga penelitian dapat memperoleh data yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


