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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Swalayan Etna Malang Jl. Teluk Etna No.2 Kecamatan Blimbing, 

Arjosari, Kota Malang. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif, Menurut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulan. objek penelitian ini 

adalah swalayan yang berada di Kota Malang. Populasi yang digunakan di 

penelitian ini adalah konsumen di Swalayan Etna Malang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang ada, Santoso dan 

Tjiptono didalam M Hariivyaya (2008), menjelaskan bahwa sampel adalah 

semacam miniature dari populasinya. Dalam pengambilan smapel untuk 

sebuah penelitian dapat digunakan kuesioner, untuk memperoleh tanggapan 

dari konsumen yang masuk dalam sampel yang diteliti. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling, yaitu metode sampel 
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dengan melakukan pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa 

mereka kebetulan muncul (sugiyono, 2009). Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 100 konsumen, yang membeli di Swalayan Etna Malang. Dalam 

menentukan dan menetapkan besarnya sampel penelitian ada rumus dan 

ketentuanya disamping saran-saran yang perlu dipertimbangkan, ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah 50 sampai 500.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yaitu data 

informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau 

bilangan. Data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan 

teknis analisis mendalan dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan 

kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan 

waktu dan sulit dikerjakan karena harus wawancara, observasi, diskusi atau 

pengamatan. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancar, 

jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi 

dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain 

peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan 

riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi). 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan data primer. Sumber data primer berasal dari 

masyarakat yang berbelanja di Swalayan Etna Malang dengan menggunakan 

kuesioner. 

Dalam mengetahui pendapat responden dalam menjawab pertanyaan yang 

sudah diajukan, maka digunakanlah kuesioner sebagai alas pengumpulan data 

sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari 

responden. Dalam hal ini maka digunakan pendekatan Skala Likert dengan 

menggunakan 5 kategori, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Tabel 3.1 : Tabel Jawaban Kuisioner 

Sangat Setuju Setuju Cukup Tidak Setuju Sangat Tidak setuju 

(SS) (S) C (TS) (STS) 

5 4 3 2 1 

Sumber : Freddy Rangkuti, 2005 

3.6 Uji Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas berasal dari kata validity, yang berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2008). 

Suatu skala dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

adalah korelasi product moment dari person yaitu : 
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Dimana : 

X= pertanyaan nomor tertentu 

Y= Skor total 

N= Jumlah responden 

Untuk menguji validitas instrument dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skala skor yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor 

totalnya. Skor total ini merupakan hasil dari penjumlahan semua skor item, 

dan semua diatas angka kritis (n tabel). Adapun nilai angka kritisnya adalah 

pada tingkat signifikan 5%. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

(r tabel) maka instrument tersebut dikatakan valid.  

Reliabilitas adalah menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai 

hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya (Jonathan Sarwono, 2006). Suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik instrument yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Mencari reliabilitas instrument yang skornya 

bukan satu sampai dengan nol tetapi merupakan rentangan antara bebrapa 

nilai misalnya nol sampai dengan sepuluh atau nol sampai dengan seratus. 
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Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach, sebagai berikut : 

 

Dimana : 

Rn = Relatif instrument 

K = banyaknya pertanyaan  

Εσb
2 

= jumlah varians 

σ
2
 = varians total 

nilai reliabilitas berdasarkan kaidah reliabel dimana koefisien alpha atau 

alpha Cronbach merupakan rata-rata seluruh koefisien paruh bagian (split-

half) yang berasal dari cara pembagian item-item skala yang berbeda. Apabila 

suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai > 0,60. 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

3.7.1 Variabel Penelitian 

1. Produk 

Kotler dalam Mursid (2014) menunjukkan bahwa produk adalah 

hasil akhir yang mengandung elemen-elemen fisik, jasa dan hal-hal yang 

simbolis dan dibuat dan dijual oleh perusahaan untuk memberikan 



32 
 

kepuasan dna keuntungan bagi pembelinya. Definisi produk secara umum 

adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

atau keinginan manusia baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 

Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah : 

a. Keragaman produk yang dijual 

b. Ketersediaan produk selalu ada dan tidak pernah kehabisan 

c. Kemasan produk yang tidak cacat serta rapi 

d. Kualitas produk yang baik  

2. Harga  

Harga merupakan satu-satunya unsur dari bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan 

ketiga unsur lainnya (produk, tempat dan promosi) menyebabkan 

timbulnya biaya atau pengeluaran (Tjiptono, 2008). Harga yang 

dibebankan atas suatu barang atau jasa, jumlah dari barang yang 

ditukarkonsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler dan Amstrong 2013). 

Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah : 

a. Keterjangkauan hargaterhadap produk yang di jual. 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

c. Daya saing harga yang ditawarkan sangat di perhatikan 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat kegunaan suatu produk 

atau jasa. 
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3. Faktor Pelayanan 

Tjiptono (2000) pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam 

melayani pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang 

meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Service 

(pelayanan) merupakan nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa 

pelayanan kepada konsumen (Kertajaya, dkk, 2002). Adapun indikator-

indikator yang digunakan adalah : 

a. Kecepatan pelayanan untuk menangapi keinginan 

konsumen. 

b. Ketepatan pelayanan 

c. Keramahan pelayanan agar konsumen merasa senang. 

d. Keamanan konsumen saat berbelanja 

e. Kenyamanan konsumen dalam berbelanja 

f. Fasilitas gerai yang disediakan untuk konsumen. 

4. Tempat atau Lokasi 

Swastha (2002) Lokasi atau tempat adalah dimana suatu usaha atau 

aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting dalam pengembangan suatu 

usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan 

waktu tempuh ke lokasi tersebut. Berdasarkan hal ini perusahaan harus 

lebih mempertimbangkan konsumen sebagai salah satu faktor penting 

dalam pasar, karena dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan 
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konsumen perusahaan dapat memenangkan persaingan pasar. Adapun 

indikator-indikator yang digunakan adalah : 

a. Letak lokasi yang strategis dan berdekatan dengan 

pemukiman penduduk. 

b. Jarak lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk 

sehingga efisien waktu 

c. Akses yang mudah untuk pejalan kaki atau kendaraan 

bermotor menuju ke Swalayan Etna Malang.  

d. Tempat parkirluas yang disediakan untuk konsumen 

sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. 

3.8 Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis 

3.8.1 Teknik Analisa Data 

1. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan adanya 

keterkaitan antar item atau variabel ataupun butir. Pada prinsipnya analisis 

faktor menyederhanakan hubungan yang beragam dan komplek pada 

variabel yang diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling 

berhubungan atau mempunyai korelasi pada suatu struktur data yang baru 

yang mempunyai set faktor lebih kecil. Data-data yang dimasukkan 

umumnya data metric dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah yang 

besar. 

Prinsip kerja dari analisis faktor ini adalah dari n variabel yang diamati, 

dimana beberapa variabel mempunyai korelasi maka dapat dikatakan 

variabel tersebut memiliki p faktor umum (common factor) yang mendasari 
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korelasi antar variabel dan juga m faktor uni (unique factor) yang 

membedakan tiap variabel. Model matematis dasar analisis faktor yang 

digunakan seperti yang dikutip dari Maholtra (2005), yaitu sebagai berikut : 

Fif = bf1Xf1  +  bf2Xf2   + …  +bfvXfv 

Dimana : 

Fif = factor scores individu I dalam faktor f 

bfv = koefisien faktor dalam variabel v 

Xfv = nilai individu I dalam variabel v 

Korelasi antar variabel independen dalam analisis faktor harus >0,5 dengan 

signifikansi <0,05.  

2. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) Menunjukkan bahwa analisis faktor 

bukan sebuah pilihan yang tepat. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

dianggap mencukupi jika >0,5. Rumus Keiser-Meyer-Olkin (KMO) menurut 

Maholtra, (2005) adalah sebagai berikut : 

Dimana : 

r = koefisien korelasi 

a = koefisien korelasi parsial 

jika jumlah kuadrat dari koefisien korelasi parsial antara semua variabel 

adalah kecil ketika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, 

nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO)mendekati : 

a. Nilai kecil dari Keiser-Meyer-Olkin (KMO) menunjukkan bahwa faktor 

analisis dari variabel-variabel tidaklah baik, meskipun korelasi antara 
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sepasang variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Diharapkan 

bahwa keseluruhan nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO)>0,5 tetapi ukuran 

Keiser-Meyer-Olkin (KMO) diatas 0,5 masih bisa ditolelir. 

3. Uji Measures Of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel yang memiliki ukuran kecukupan sampling (MSA) kecil (<0,5) 

dikeluarkan dari analisis Marija J.Norusis (1990) memberikan kriteria untuk 

ukuran MSA sebagai berikut : 

Dimana : 

r = koefisien korelasi 

a = koefisien korelasi parsial 

jika : 

a. MSA = 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

yang lain 

b. MSA = >0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis 

lebih lanjut 

c. MSA = <0,5 variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis 

lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 

 

4. Eigen Value 

Eigen Value adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh 

suatu variabel terhadap pembentukan karakteristik sebuah vector atau 

matriks. Eigen Value bisa diartikan juga sebagai nilai scalar. Rumus nya 

sebagai berikut : 
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Av = λv 

Dimana : 

A = matriks persegi nxn  

V = eigenventor dengan n elemen  

Λ = eigenvalue 

5. Uji dominan 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap variabel terikat maka digunakan uji Eigen Valuedengan 

membandingkan nilai eigen value diantara faktor-faktor yang terbentuk dari 

hasil analisis faktor. 


