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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi  

Metode yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian ini adalah 

purposive. Purposive adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian secara 

sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

peneliti dalam menentukan lokasi penelitian adalah keterjangkauan lokasi baik 

dari segi tenaga, dana maupun efisiensi waktu serta adanya pasar moderen yang 

mendukung. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Lowokwaru, Malang.  

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yakni mulai bulan Juli s.d Agutus 

2018. 

3.2 Jenis Sumber Data  

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Menurut 

Sugiyono, (2003) penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh 

data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan. 

Penelitian ini mengunakan data primer. Data primer diperoleh secara 

langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan juga kuesioner.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling yaitu accidental sampling. Accidental sampling yaitu
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teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2003). 

Metode accidental sampling digunakan dengan alasan banyaknya populasi 

konsumen yang pernah membeli telur curah dan telur bermerek di Kelurahan 

Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru - Malang serta tidak diketahui secara pasti. 

Metode ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari responden 

yang paling mudah dijumpai atau secara kebetulan bertemu pembeli dengan 

peneliti maka dapat diambil sebagai sampel. (Sugiyono, 2003) 

Hair  (2010) berpendapat jika populasi tidak diketahui secara pasti maka 

rekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item 

pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Total pertanyaan dalam penelitian ini 11 

item. jadi responden minimal yang digunakan adalah 55. 

3.4 Metode Pengambilan Data 

1. Metode kuesioner atau angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. Pertanyaan dalam kuesioner dapat memperoleh jawaban 

bermacam-macam, atau menjurus kepada beberapa alternatif jawaban yang sudah 

diberikan lebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu pertanyaan berstruktur dan pertanyaan terbuka (Nazir, 2011). Prosedur 

pengambilan data dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai 

permasalahan sesuai dengan indikator yang ada, kemudian akan dibagikan kepada 

responden.  
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2. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mencari bahan (keterangan atau pendapat) 

dengan melalui tanya jawab lisan dengan konsumen atau pembeli telur curah dan 

telur bermerek. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat mengidentifikasi 

responden yang memiliki pengetahun kurang mengenai produk telur curah dan 

telur bermerek serta dapat menyaring responden sesuai dengan kebutuhan. 

3. Metode observasi 

Metode observasi yaitu adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan disengaja dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. 

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa 

yang terdapat dilapangan. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengamati langsung bagai mana perlakun terhadap telur bermerek.  

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Variabel Terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan 

telur bermerek dikonsumen rumah tangga. 

2. Variabel Bebas terdiri dari faktor harga telur bermerek, harga barang 

pengganti (telur ayam curah), pendapatan konsumen, selera konsumen dan 

persepsi konsumen. 
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2001). Hal ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat 

mengungkapkan variabel yang diukur. 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai p value/nilai signifikasi kurang dari 0,05 (5%) maka 

item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai p value atau 

signifikasi sama dengan atau lebih dari 0,05 (5%) dinilai tidak valid. 

3.6.2 Uji Reabilitas  

Uji reliabilitas adalah pengukuran untuk suatu gejala. Semakin tinggi 

reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil alat tersebut untuk digunakan. 

Menurut Ghozali (2001) alat ukur dikatakan reliable (handal) kalau dipergunakan 

untuk mengukur berulangkali dalam kondisi yang relatif sama, akan 

menghasilkan data yang sama atau sedikit variasi. Tingkat reliabilitas suatu 

konstruk /variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) 

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 

(Ghozali, 2001). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas 

datanya semakin terpercaya. 
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Tabel 1. Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

Interval  Kriteria  

< 0,200 Sangat rendah  

0,2 – 0,399 Rendah  

 0,4 – 0,599 Cukup 

0,6 – 0,799 Tinggi  

0,8 – 1,00 Sangat tinggi  

Sumber : Ghozali 2001 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Regresi Linier Berganda  

1) Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent 

dan variabel dependent, apakah variabel X1 (harga telur bermerek), X2 (harga 

barang pengganti/telur ayam curah), X3 (pendapatan konsumen), X4 (selera 

konsumen), X5 (persepsi konsumen) benar-benar berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel dependen Y (permintaan telur bermerek). 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2001) 

a. Menentukan hipotesis  

H0  : β1 = β2 0, artinya variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y. 

H1 : β1 = β2 ≠ 0, artinya variabel X1, X2,X3,X4 dan X5 mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y. 

b. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α =0,05) 

c. Menentukan signifikansi 

Nilai signifikasi (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Nilai signifikasi (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

d. Membuat kesimpulan 
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- Bila (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

variabel independent secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi 

variabel dependent. 

- Bila (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya 

variabel independent secara simultan (bersama-sama) tidak 

mempengaruhi variabel dependent. 

2) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang 

sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas 

(harga telur bermerek, harga barang pengganti, pendapatan konsumen, selera 

konsumen, persepsi konsumen) akan diikuti oleh variabel terikat (permintaan telur 

bermerek) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square 

(R
2
). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya 

nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam 

menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent (Ghozali, 2001) 

3) Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-

variabel independent X1 (harga telur bermerak), X2 (harga barang pengganti/telur 

ayam curah), X3 (pendapatan konsumen), X4 (selera konsumen), X5 (persepsi 

konsumen) dengan variabel dependen Y (permintaan telur bermerek). Langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2001) 

a. Menentukan hipotesis  
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H0 : β = 0, artinya variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 tidak mempunyai   

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y. 

H1 :  β = 0, artinya variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y. 

b. Menentukan derajat kesalahan 5% (α = 0,05) 

c. Menentukan signifikansi 

Nilai signifikasi (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Nilai signifikasi (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

d. Membuat kesimpulan 

- Bila (P Value) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

variabel independent secara parsial mempengaruhi variabel 

dependent. 

- Bila (P Value) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya 

variabel independent secara parsial tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

4) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh hubungan variabel X1 (harga telur bermerek), X2 (harga barang 

pengganti), X3 (pendapatan konsumen), X4 (selera konsumen), X5 (persepsi 

konsumen) terhadap variabel dependen (Y) permintaan telur bermerek. 

Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut (Supranto, 1998): 

Y = β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + β4 Χ4 + β5 Χ5 + е 

Keterangan : 

Y = permintaan telur bermerek (pak isi 10) 
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β1 = Koefisien regresi dari variabel X1 

X1 = harga telur bermerek (Rp/pak isi 10) 

β2 = Koefisien regresi dari variabel X2  

X2 = harga barang pengganti/telur ayam curah (Rp/0.5kg) 

β3 = Koefisien regresi dari variabel X3

X3 = pendapatan konsumen (juta Rp) 

β4 = Koefisien regresi dari variabel X4 

X4 = selera konsumen (skala 1-5) 

β5 = Koefisien regresi dari variabel X5

X5 = persepsi konsumen (skala 1-5) 

e = Standar error 


