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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai toko kemitraan dan penjualan 

langsung oleh home industry Salfarin Mandiri yang berlokasi di Desa Krajan, Dau, 

Malang. Pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive 

dengan pertimbangan bahwa produk susu Salfarin Mandiri cukup di gemari, namun 

masih memiliki banyak kendala dalam proses produksi dan penjualannya. 

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018. 

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. 

Pengambilan sampel atau responden dipilih berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat-tempat penjualan susu 

pasteurisasi Salfarin Mandiri dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui sesuai sebagai sumber data. 

3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data 

skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber asli atau pihak pertama yang memberikan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan wawancara dan observasi langsung kepada para penjual dan konsumen 

di tempat-tempat penitipan. Pertanyaaan yang akan diajukan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, meliputi produk, harga jual, 
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promosi, dan tempat. Data skunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari 

pemilik Salfarin Mandiri berupa data historis mengenai penjualan susu. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara atau teknik yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Observasi. Teknik dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung ke lokasi penelitian, serta bertemu secara langsung dengan para 

penjual di tempat penitipan susu pasteurisasi dan para konsumen. 

Pengamatan secara langsung juga dilakukan peneliti ketika turut serta 

dalam mengantarkan produk ke outlet-outlet tersebut. 

2. Metode Wawancara. Teknik dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan 

informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Kuisioner. Teknik dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis 

kepada konsumen yang membeli susu pasteurisasi. Jawaban responden 

atas semua pertanyaan dalam kuisioner kemudian diolah dan dianalisis. 

3.4. Metode Analisis Data 

Jenis penelitian dalam skripsi ini, yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjelaskan gambaran umum mengenai Salfarin Mandiri, sebab terjadinya 

fluktuasi jumlah penjualan susu pasteurisasi berdasarkan kejadian di lapang, 

penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi 
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berdasarkan kejadian di lapang, dan hasil peramalan penjualan susu pasteurisasi. 

Deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan data 

distribusi responden, hasil pengujian data statistik untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi, dan hasil perhitungan peramalan 

penjualan susu pasteurisasi menggunakan metode least square. 

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah pengujian untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

butir pernyataan. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan 

stabilitas dari data berupa skor hasil persepsi suatu variabel baik variabel bebas 

maupun variabel terikat (Priyatno, 2014:51). 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment 

antar masing-masing skor indikator dengan total variabel. Apabila nilai rhitung >̠ 

rtabel, maka dapat dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha >̠ 0,60, maka dapat dikatakan 

reliabel. Pengujian dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 21. Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Suliyanto (2011), skala likert digunakan untuk mengukur 

tanggapan atau respons seseorang terhadap obyek sosial. Jawaban setiap 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari yang sangat 

positif sampai dengan yang sangat negatif. Angka terbesar diletakkan pada 

“sangat setuju” jika item positif. Jika item negatif, angka terbesar diletakkan pada 

“sangat tidak setuju”. Skala likert selalu ganjil dan selalu ada pilihan netral atau 

undecided. Kriteria untuk setiap tanggapan masing-masing kategori faktor-faktor 
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yang mempengaruhi penjualan adalah: skor 5 = sangat setuju, skor 4 = setuju, skor 

3 = cukup setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 1 = sangat tidak setuju. 

3.4.2. Konversi Data 

Metode statistik seperti regresi, korelasi pearson, uji t, dan lainnya 

mengharuskan data berskala interval. Data ordinal menggunakan angka sebagai 

simbol untuk data kualitatif, contohnya data menggunakan skala likert. Jika data 

berskala ordinal, maka data harus diubah kedalam bentuk interval untuk 

memenuhi persyaratan prosedur. Mengkonversi data ordinal ke interval dapat 

menggunakan excel dengan program stat97.xla. Berikut beberapa tahapan 

mengubah data berskala ordinal menjadi data berskala interval (Jonathan 

Sarwono, 2012): 

1. Buka excel, open file stat97.xla > klik enable macro 

2. Masukkan data yang akan diubah 

3. Klik Add-In > Statistics > Successive Interval > Yes 

4. Data Range diisi dengan memblock semua data yang akan diubah  

5. Cell Output diisi dengan mengklik sheet baru, kemudian block baris dan 

kolom untuk menempatkan hasil transformasi 

6. Klik Next > Sellect All > Next > Min Value diisi dengan nilai terendah dari 

data ordinal, yaitu 1. Sedangkan Max Value diisi dengan nilai tertinggi dari 

data ordinal, yaitu 5 > Next > Finish 

7. Jumlahkan semua variabel X hingga variabel Y secara horizontal. Hasil 

penjumlahan tersebut diberi nama sesuai nomor variabelnya 
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8. Hasil penjumlahan dari masing-masing variabel sudah dapat digunakan 

dalam pengolahan data interval 

3.4.3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan dan menjelaskan 

gambaran umum mengenai home industry Salfarin Mandiri, data pengamatan 

penjualan susu pasteurisasi, fenomena-fenomena yang terjadi di lapang, hasil 

olahan data peramalan penjualan susu pasteurisasi, dan faktor yang berpengaruh 

terhadap penjualan susu pasteurisasi sesuai dengan kondisi di lapang. 

3.4.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk penelitian yang menggunakan 

beberapa variabel secara bersamaan, dengan kata lain regresi ini menggunakan 

beberapa variabel X (X1, X2, …) dan variabel Y, kemudian dianalisis secara 

bersama-sama menggunakan alat IBM SPSS 21. Rumus regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

X1 = produk 

X2 = harga 

X3 = promosi 

X4 = tempat 

a  = konstanta 

b  = koefisien regresi 
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3.4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengolah hasil dari pengolahan data, 

salah satu penguji hipotesisnya, yaitu koefisien determinasi (R²), uji F, dan uji t. 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya 

koefisien determinasi (R²) berkisar antara 0 hingga 1 (0 < R² < 1). Koefisien 

determinasi untuk regresi linier berganda dilihat dari Adjusted R Square. 

2. Uji f (Anova) 

Uji f untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen secara bersama-sama (simultan), serta untuk menguji 

ketepatan model regresi (goodness of fit). Cara untuk menyimpulkan apakah 

model regresi masuk dalam kategori cocok (fit) atau tidak dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan nilai Ftabel. 

Hipotesis: 

H0 : tidak ada pengaruh antara produk, harga, promosi, dan tempat terhadap 

keputusan pembelian (model regresi tidak layak digunakan) 

H1 : ada pengaruh antara produk, harga, promosi, dan tempat terhadap 

keputusan pembelian (model regresi layak digunakan) 

Pengambilan keputusan: 

1) Fhitung dan Ftabel 

a. Fhitung  < ̠ Ftabel, α = 0,05 : H0 diterima 

b. Fhitung  > Ftabel, α = 0,05 : H0 ditolak 
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2)    Probabilitas 

a.  Sig > ̠ 0,05 : H0 diterima 

b.  Sig < 0,05 : H0 ditolak 

3. Uji t 

Uji t atau koefisien regeresi digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi konstanta dari variabel X, serta untuk mengetahui pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y secara parsial (masing-masing). 

Hipotesis: 

H0 : koefisien regresi tidak signifikan (variabel produk, harga, promosi, atau 

tempat tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian) 

H1 : koefisien regresi signifikan (variabel produk, harga, promosi, atau 

tempat berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian) 

Pengambilan keputusan: 

1) thitung dan ttabel 

a. thitung berada diantara – ttabel dan + ttabel, α = 0,05 : H0 diterima 

b. thitung tidak berada diantara – ttabel dan + ttabel, α = 0,05 : H0 ditolak 

2)   Probabilitas 

a.  Sig > 0,05 : H0 diterima 

b.  Sig < 0,05 : H0 ditolak 

3.4.6. Analisis Peramalan Metode Least Square 

Metode least square yaitu salah satu metode berupa data deret berkala atau 

time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk 

melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan 
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hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat 

trend dari data deret waktu. Berikut persamaan metode least square: 

Y = a + bX 

Keterangan: Y  = keputusan pembelian 

X  = waktu tertentu dalam bentuk kode 

a   = nilai trend pada hari dasar 

b  = rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap hari 

Perhitungan peramalan penjualan susu pasteurisasi memerlukan nilai 

tertentu pada variabel waktu (X) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol 

atau Ʃx = 0. Cara untuk menentukan hari dasar pada data ganjil adalah sebagai 

berikut: n ganjil: n = 2k + 1 → X k+1 = 0, atau k = (n-1)/2 → X k+1 = 0 

dengan syarat, jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, memberi tanda 

negatif diatas 0, dan memberi tanda positif dibawah 0. 

Menentukan nilai X menggunakan teknik alternatif dengan memberikan 

skor atau kode. Skor nilai untuk data ganjil, yaitu: 

Skor nilai X: …,-3,-2,-1,0,1,2,3,… Kemudian, untuk mengetahui nilai a dan b 

dicari menggunakan rumus: a = 
ƩY

n
dan b =  

ƩXY

ƩX²




