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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada konsumen keripik apel di Istana Oleh-oleh 

Brawijaya Kota Batu. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja 

atau purposive, dengan pertimbangan bahwa Istana Oleh-oleh Brawijaya Kota 

Batu memiliki banyak merek keripik apel yang di pasarkan membuat konsumen 

tertarik dan menjadikan Istana Oleh-oleh Brawijaya sebagai tempat pilihan.Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli– 11 Agustus 2018. Penelitian 

dilakukan pada hari ramai jumlah pengunjung banyak (Sabtu-Minggu) dan hari 

sepi jumlah pengunjung sedikit (Senin). 

3.2. Populasi dan Penentuan Sampel 

Jumlah anggota populasi konsumen yang mengkonsumsi keripik 

apeldiIstana Oleh-oleh Brawijaya tidak secara pasti dapat diketahui penentuan 

sampel dalam penelitian ini. Menurut Hair et al (2010) apabila populasi tidak 

diketahui, penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara jumlah sampel 

minimal 5-20 kali dari jumlah indikator dalam dikuesioner. Indikator dari 

penelitian ini terdiri dari 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, dengan 

menggunakan rumus penetapan sampel yang digunakan yaitu : 

n = (5 s/d 20) x k = ........ 

Keterangan : 

n = sampel ( konsumen yang dijadikan responden)   
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k = variabel penelitian yang digunakan  

5-20 = jumlah observer menurut pendapat Hair. 

15 x 4 = 60 responden 

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 60 responden. Penelitian ini dilakukan dengan kriteria 

konsumen yang membeli keripik apel. 

Penentuan sampel yang digunakan dengan metode non-probability sampling 

tidak menggunakan prinsip kerandoman (keacakan) sehingga besarnya peluang 

anggota  populasi untuk menjadi anggota sample yang tidak diketahui, dengan 

teknik accidental sampling adalah pengambilan sample secara kebetulan 

(accident) antara peneliti dan responden digunakan bila peneliti tidak tahu pasti 

jumlah populasi unit analisa (Ibrahim, 1996). 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini yang digunakan adalah data primer. Data primer 

diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan responden yang membeli 

keripik apeldi tempat penelitian di Brawijaya menggunakan pemberian kuesioner 

sebagai instrumen atau alat penelitian kepada konsumen.  

3.4. Metode Pengambilan Data 

Memperoleh data yang teperinci pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode pengambilan data penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Observasi langsung 

Observasi langsung yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung secara telitidi lokasi Istana Oleh-oleh Brawijaya Kota Batu. 
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2. Kuisioner 

Kuisioner adalah cara penyebaran daftar pertanyaan kepada responden, 

metode pengumpulan data ini digunakan agar peneliti mendapatkan 

keterangan jawaban terhadap respondendi Istana Oleh-oleh Brawijaya 

Kota Batu. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah serangkaian pertanyaan secara langsung kepada 

responden yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi 

terhadap responden di Istana Oleh-oleh Brawijaya Kota Batu. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dengan menggunakan analisis chi square dan kualitatif dengan 

caradeskriptif. Berdasarkan pada tujuan dari penelitian diatas dan data yang 

diperoleh terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan peneliti, maka 

selanjutnya proses menganalisis data. Metode analisis data penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Rumusan masalah yang pertama yaitu mengetahui preferensi konsumen 

terhadap atribut (merek, kualitas, ukuran, dan kemasan) serta harga keripik 

apel di Istana Oleh-oleh Brawijaya  Kota Batu. Analisis chi square digunakan 

untuk menentukan tingkat kepentingan preferensi konsumen terhadap atribut 

keripik apel.  

Model dasar analisis chi square menurut Siegel (1992) adalah sebagai 

berikut:  𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

𝑘
𝑖=1  
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Keterangan : 

X2 = chi square 

fo = frekuensi hasil pengamatan pada penelitian 

fe = frekuensi yang diharapkan pada penelitian 

2. Rumusan masalah yang kedua yaitu mengidentifikasi proses keputusan

pembelian konsumen terhadap keripik apel diIstana Oleh-oleh Brawijaya

Kota Batu. Deskripsi digunakan untuk  mengetahui proses keputusan

pembelian konsumen keripik apel dilakukan secaradeskriptif melalui

perhitungan persentase jawaban responden keripik apel dalam bentuk tabulasi

sederhana. Persentase tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

p =
𝑓𝑖 

∑ 𝑓𝑖
x 100 %

Keterangan :

p    = persentase responden yang memilih kategori tertentu

fi= jumlah responden yang memilih kategori tertentu

∑fi = total jawaban


