
25 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Agro Tawon Rimba Raya Lawang, 

Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan Agro Tawon Rimba Raya merupakan salah satu peternakan lebah 

madu terbesar di Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2018. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer 

dan sekunder. Sumber data primer adalah respon konsumen madu di Agro Tawon 

Rimba Raya yang didapatkan dari kuesioner yang diberikan. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah catatan atau dokumentasi yang ada pada Agro Tawon Rimba 

Raya.  

Data primer didapatkan dengan memberikan kuisioner kepada pengunjung 

dan wawancara langsung dengan pengelola  Agro Tawon Rimba Raya. Sedangkan 

data skunder didapatkan dengan studi dokumentasi, sumber dari jurnal, internet, 

dan sosial media yang berkaitan dengan tujuan penelitian.  

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2009) sampel adalah sebagian dari jumlah dan ciri-ciri 

yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang akan digunakan dalam sebuah 

penelitian harus benar-benar mewakili (representative) populasi, karena apa yang 

diteliti pada sampel kesimpulannya akan berlaku untuk populasi. Sampel 

merupakan sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian (Widayat, 
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2004). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berkunjung 

dan membeli produk madu Agro Tawon Rimba Raya.   

Penelitian dengan judul pengaruh harga, kualitas produk dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian produk madu di Agro Tawon Rimba Raya Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang ini dilaksanakan dengan menggunakan metode non-

probability sampling (pengambilan sampel secara tidak acak) dengan 

menggunakan teknik accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang berkunjung untuk membeli produk 

madu di Agro Tawon Rimba Raya dan kebetulan bertemu dengan penelti dilokasi 

penelitian dapat digunakan sebagai sampel. Maka penentuan sampel dalam 

penelitian ini jumlahnya akan menyesuaikan dengan batas waktu penelitian yang 

dilakukan yaitu pada hari sabtu dan minggu dari pukul 10.00 sampai dengan 

pukul 15.00 wib selama 1 bulan. 

Bila dalam sebuah penelitian akan melakukan analisis multivariate (regresi 

ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang 

digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Sampel yang akan dijadikan 

responden ialah sampel yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengambil data yang valid. 

Responden yang dipilih oleh peneliti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Konsumen yang membeli produk madu untuk semua jenis dan ukuran dalam 

kemasan botol di Agro Tawon Rimba Raya. 
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2. Usia responden adalah minimal 17 tahun ke atas, maksudkan agar responden 

dapat memahami dan dapat menjawab pernyataan pada kuisoner yang 

diberikan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuisoner adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009). Kuisoner 

merupakan alat pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan 

pasti variabel yang diukur dan apa yag bisa diharapkan dari responden. Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis kuisioner tertutup, yang didalamnya terdapat 

pernyataan atau pertanyaan yang sudah disiapkan alternatif pilihan-pilihan 

jawaban, responden hanya bertugas untuk menjawab salah satu dari alternatif 

jawaban-jawaban yang ada. 

Teknik pengkuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang 

mengenai sebuah fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Dalam pengukuran skala 

Likert, variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Selanjutnya indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang berupa pertanyaan maupun pernyataan. 
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Jawaban dari setiap item sebuah penelitian yang digunakan skala Likert 

yaitu dengan mengunakan empat skor penilaian, yang dapat di uraikan sebagai 

berikut: 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju 

Skor 2 = Tidak setuju 

Skor 3 = setuju 

Skor 4 = Sangat setuju 

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi, interaksi antara 2 (dua) 

orang, dimana salah satunya memiliki perencanaan awala dan tujuan yang serius, 

serta biasanya meliputi memberi pertanyaan dan  menjawab pertanyaan (Charles J 

Stewart dkk, 2000). Wawancara dilakukan dengan mewawancarai pengelola Agro 

Tawon Rimba Raya untuk mengetahui sejarah berdirinya Agro Tawon Rimba 

Raya, sistem penjualan madu dan perkembangan disana.  

Dokumentasi yaitu mencari data tentang tujuan variabel penelitian. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan dan perkembangan 

penjualan madu di Agro Tawon Rimba Raya. 

3.5. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode Kuantitatif 

merupakan metode pendekatan yang memandang suatu realitas itu dapat 

diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur antar hubungan variabel yang 
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bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan uji statistik (Weenas, 2013). 

Berdasarkan definisi tersebut, maka metode penelitian deskriptif kuantitatif 

digunakan karena peneliti bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

yang ada dengan melakukan pengujian analisis terhadap hipotesa-hipotesa yang 

diajukan. Adapun analisis yang digunakan untuk mengolah data dari hasil 

penelitian, digunakan beberapa metode, antara lain:  

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji validitas pertanyaan atau penyataan 

yang ada pada kuisioer. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan atau kevalidan suatu instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukuran mampu mengukur apa yang ingin diukur dalam sebuah 

penelitian. Menurut Umar (2003) apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan data, kuesioner yang disusunnya haruslah mampu mengukur apa 

yang ingin diukurnya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan ataupun 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.  

Untuk menguji validitas dengan menggunakan program SPSS for windows, 

terdapat cara dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan r hitung dan r 

tabel,  dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung 

> r tabel dengan sig 5 persen (0,05), maka kuisioner tersebut dinyatakan valid. 

Jika terdapat pertanyaan ataupun pernyataan yang tidak valid, maka dapat 
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menghilangkan pertanyaan yang tidak valid hingga seluruh item pentanyaan 

ataupun pernyataan valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Setelah alat ukur dinyatakan valid, kemudian alat ukur tersebut diuji dengan 

uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah selali konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula 

(Siregar, 2013). Pengambilan keputusan dengan menggunakan bantuan SPSS for 

Windows dalam uji reliabilitas adalah dengan berdasarkan r alpha dan r tabel. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha Croncbach > 0,60. Jadi nilai 

koefisien alpha 0,60 merupakan indikator bahwa kuisioner tersebut reliable. 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah asumsi-asumsi yang 

diperlukan analisis regresi telah terpenuhi, sehingga kesimpulan yang didapatkan 

pada analisis regresi tidak bias (Sanusi, 2011). Asumsi-asumsi yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi adalah tidak ada 

heteroskedastisitas, tidak ada multikolinieritas dan normalitas residual. Adapun uji 

asumsi klasik yaitu sebagai berikut:  

1.  Uji Normalitas  

Menurut Suliyanto (2011) uji normalitas dimaksudkan untuk mengji apakah 

nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi bersistribusi normal 
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atau tidak. Nilai residual dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagaian besar mendekati rata-ratanya. Uji normalitas data dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data megikuti distribusi normal atau 

tidak adalah dengan menilai signifikannya. Jika signifikan > 0,05 maka variabel 

berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak 

berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolineritas  

Menurut Ghozali (2005) dalam Sujarweni (2015) uji multikolineritas 

diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki 

kemiripan antara variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antara 

variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu 

untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dalam uji multikolinieritas 

dengan melihat nilai VIF (Variance Inflated Factor) pada model regresi, dengan 

VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance 

mendekati 1.  

3.  Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2005) dalam Sujarweni (2015) uji heteroskedastisitas 

menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke 

periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

pada suatu model dengan gejala heteroskedastisitas ditunjukkan oleh koefisien 
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regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residulnya. Jika 

nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (Sig> α), maka dapat dipastikan 

model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.5.4. Analisis Regresi Berganda 

Metode yang digunakan dalam menganalisis pengaruh koefisien parameter 

variabel independent (harga, kualitas produk dan lokasi) terhadap variabel 

dependent (keputusan pembelian) adalah menggunakan regresi linear berganda. 

Menurut Sanusi (2011) menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda dalam 

suatu penelitian adalah mencari pengaruh dan regresi mampu mendeskripsikan 

fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang sifatnya 

numerik. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan persamaan sebagai berikut :  

Y= b0+ b1x1 + b2 x2 + b3x3 

Dimana : 

Y = Keputusan pembelian 

b0 = Konstanta 

X1 = Harga 

X2 = Kualitas Produk 

X3 = Lokasi 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Sujarweni,2015). Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan 
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yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

yaitu harga, kualitas produk dan lokasi secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian. Dengan dasar pengambilan keputusan 

membandingkan fhitung dan ftabel pada taraf nyata 5% ( α= 0,05). Apabila 

fhitung > ftabel atau nilai Sig f < 0,05 berarti H1 diterima, sebaliknya fhitung < 

ftabel atau nilai Sig f> 0,05 berarti Ho ditolak. Maka hipotesis yang diginakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a) Ho ditolak jika fhitung< ftabel atau nilai Sig.f > 0,05 artinya harga, kualitas 

produk dan lokasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 

b) H1 diterima jika fhitung > ftabel atau nilai Sig.f < 0,05 artinya artinya harga, 

kualitas produk dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Uji t (Parsial) 

  Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen terhadap variabel dependennya (Sujarweni, 2015). Uji t adalah 

pengujian yang digunakan untuk mengetahui variabel independen yaitu harga, 

kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian secara individual 

mempengaruhi variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Dengan dasar 

penggambilan keputusan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf 

nyata 5% ( =0,05). Apabila t hitung > t tabel atau nilai Sig.t < 0,05 berari H1 

diterima, sebaliknya thitung< t tabel atau nilai Sig.t > 0,05 berari Ho ditolak.  

Maka hipotesis yang diginakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  
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a) Ho ditolak jika t hitung < t tabel atau nilai Sig t > 0,05 artinya variabel harga, 

kualitas produk dan lokasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

b) H1 diterima jika t hitung > t tabel atau nilai Sig t < 0,05 artinya harga, kualitas 

produk dan lokasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel bindependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Besarnya 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat dapat diketahui melalui 

nilai koefisien determinasi. (Sugiyono, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Jika    mendekati 1, maka mengindikasikan korelasi yang 

kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila    

mendekati 0 maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2009).  


