
26 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai analisis efektivitas pemasaran makanan siap saji melalui 

transportasi online dilakukan di penjual makanan siap saji di Kota Malang, Provinsi 

Jawa Timur. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive) 

dengan pertimbangan bahwa transportasi online sudah masuk di Kota Malang sejak 

25 Mei 2016. Data yang diambil 6 bulan pada masing-masing rumah makan, 6 

bulan tersebut terdiri dari 3 bulan sebelum penjual menggunakan Go-food, dan 3 

bulan sesudah penjual menggunakan Go-food. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1  Jenis Data  

 Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, data kuantitatif adalah data 

yang berupa angka dan atau bilangan, data kuantitatif dapat dianalisis dengan 

perhitungan matamatika atau statistika. Data kualitatif berbeda dengan kuantitatif 

yang bisa dianalisis dengan statistika, menurut  Sugiyono (2015), analisis data 

kualitatif dilakukan secara interkatif dan secara terus menerus hingga datanya 

jenuh. Adapun alur dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

menyimpulkan data. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari objek 

yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan, kegiatan ini dilakukan 

kepada responden yaitu penjual makanan siap saji yang bekerjasama dan sudah 

terdaftar dengan aplikasi transportasi online. 

Sumber data primer di dapat melalui observasi langsung, wawancara  dan 

dokumentasi. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data sekunder di diperoleh dari semua data yang dikumpulkan oleh 

studi-studi sebelumnya dan diterbitkan oleh intansi, selain itu juga didapat dari 

informasi tertulis maupun lisan dari pihak perusahaan dan literatur yang relevan 

serta semua instansi yang mampu memberikan informasi. 

 

3. 3 Metode Pengambilan Sampel  

Responden yang dijadikan sampel adalah penjual makanan siap saji yang 

berdiri sebelum transportasi online masuk Kota Malang dan sesudah transportasi 

online masuk Kota Malang. Jumlah populasi penjual makanan yang sudah bekerja 

sama dengan transportasi online belum diketahui, sehingga penulis memilih teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan adalah teknik Non Probability Sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode 

penyampelan menggunakan Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan 
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mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian 

penentuan sampel atau responden diambil dengan kriteria:   

1. Responden yang dipilih adalah penjual makanan siap saji yang sudah berdiri 

sebelum masuknya transportasi online di Kota Malang.   

2. Responden yang dipilih adalah penjual makanan siap saji yang sudah 

mendaftar di aplikasi transportasi online.  

3. Responden yang dipilih adalah penjual makanan yang terdapat di kategori 

aneka nasi pada aplikasi transportasi online. 

Penentuan ukuran sampel dari populasi, berdasar jumlah sampel minimum 

yang diisyaratkan oleh alat analisa yang digunakan. 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 vaiabel. Indikator 

variabel dari penelitian ini terdiri dari 6 variabel bebas, maka minimal ukuran 

sampel penelitian ini adalah :  

 n minimum = 10 x jumlah variabel  

 =  10 x 6 = 60 Sampel 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi  

Data yang dikumpulkan dalam penelitan adalah data primer dan data 

sekunder. Pada penelitian ini data primer diambil menggunakan teknik wawancara 

semiterstruktur, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).   

1. Wawancara semiterstruktur yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

ingin menggali permasalahan lebih terbuka. 
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2. Wawancara tak berstruktur atau sering disebut dengan wawancaa terbuka 

dimana wawancara dilakukan secara bebas tidak menggunakan pedoman 

wawancara tersusun. Teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali 

informasi dari perusahaan. 

3. Dokumentasi adalah peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi pada 

penelitian ini yaitu berupa data dari jurnal, dan buku. Dokumentasi sebagai 

pendukung dari metode observasi dan wawancara. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Data dan informasi yang diperoleh akan dikupulkan selanjutnya akan 

dilakukan analisis lebih lanjut. Analisa data secara kuantitatif bisa dilakukan 

dengan perhitungan matematika atau stastika, pada penelitian ini analisis data 

dilakukan dengan menggunakan uji t dua sampel berpasangan untuk melihat apakah 

ada perbedaan volume penjualan makanan siap saji sebelum menggunakan 

transportasi online dan volume penjualan makanan siap saji sesudah menggunakan 

transportasi online, perbedaan rata-rata jumlah transaksi makanan siap saji sebelum 

menggunakan transportasi online  dan jumlah transaksi makanan siap saji sesudah 

menggunakan transportasi online. Analisis Perbandingan. Uji t dapat digunakan 

untuk menguji sampel tunggal maupun sampel ganda. Penelitian ini menggunkan 

sampel ganda (two sample) dengan n > 30. 

Lind et al dalam (Zulganef, 2013) mengungkapkan langkah-langkah uji 

hipotesis atau uji beda sebagai berikut : 

1. Langkah 1 : Menyatakan Hipotesis null dan alternatif 
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 Hipotesisi null (Ho) : adalah suatu peryataan mengenai nilai parameter 

populasi.  

 Hipotesis Alternatif (H1) : adalah suatu pernyataan yang dapat diterima jika 

data sampel menyatakan bahwa hipotesis null adalah salah 

2. Langkah 2 : Tentukan tingkat signifikasnsi  

Tabel 3. 1 Resiko menolak atau menerima Ho 

Hipoteis null Peneliti 

Menerima Ho Menolak Ho 

Ho benar Keputusan tepat (benar) Kesalahan Tipe I (α) 

Ho salah Kesalahan Tipe II (ß) Keputusan tepat (benar) 

Sumber : Data Sekunder MPS, 2013 

 

3. Langkah 3 : Tentukan uji statistik 

Maksud dari uji statistik adalah menentukan nilai berdasarkan informasi 

sampel, dan digunakan untuk menentukan apakah akan menolak ataukah 

menerima hipotesis null.  

4. Langkah 4 : rumuskan aturan pengambilan keputusan (decision rule) 

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolah hipotesis null  adalah 

menggunkan nilai kritis. Tiik kritis pada umumnya adalah 0,05 (5%).  

Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 60 penjual makanan saip saji, 

sehingga peneliti menggunakan uji t sebagai perbandingan volume penjualan, 

dan jumlah transaksi , secara matematis uji t dirumuskan sebagai berikut : 
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     Dimana : 

X̅₁ : Rata-rata sampel sebelum perlakuan 

X̅₂ : Rata-rata sampel sebelum perlakua 

s1 : Simpangan baku sebelum perlakuan 

𝑠2 : Simpangan baku sesudah perlakuan 

n1 : Jumlah sampel sebelum perlakuan 

n2 : Jumlah sampel sesudah perlakuan 

 Menggunakan Prosedur Paired sample T test dengan SPSS adalah dengan 

memilih menu Statistik  Compare Mean  Paired sample T test (“SPSS,” 

n.d.).  

1. Hipotesis : 

Volume Penjualan 

Ho : rata-rata volume penjualan adalah sama 

H1 : rata-rata volume penjualan adalah berbeda 

Nilai Transaksi 

Ho : rata-rata nilai transaksi penjualan adalah sama 

H1 : rata-rata nilai transaksi penjualan adalah berbeda 
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2. Pengambilan keputusan

 Berdasarkan nilai probabilitas 

Syarat : 

Apabila Sig > 0.05 maka Ho diterima 

Apabila Sig < 0.05 maka Ho ditolak 




