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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2018 dengan dua 

tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan dompet kulit ukir dan tahap kedua yaitu 

analisa penilaian konsumen terhadap produk dompet kulit ukir bertempat di 

Laboratorium experimental farm Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 

dan di kota Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dompet berbahan kulit 

ukir dengan jumlah 30 dompet yang terdiri dari 3 desain. Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan dompet meliputi  kulit yang sudah disamak nabati, bahan 

pewarna kulit, dan air. 

3.2.2 Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu alat yang digunakan 

untuk mengukir kulit samak dan alat yang digunakan untuk pembuatan dompet. 

Adapun alat tersebut meliputi alat ukir, gunting, penggaris, kuas, spon, mesin 

jahit, penjapit kulit, dan jarum.  

3.3 Batasan Variabel  

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya yaitu daya terima konsumen terhadap produk dompet 



14 
 

kulit ukir. Variabel terikat berupa kualitas desain, kualitas kulit samak, dan 

kualitas jahitan.  

3.3.1 Penilaian Konsumen 

Penilaian konsumen adalah tanggapan dari konsumen mengenai dompet 

kulit ukir. Konsumen melakukan penilaian dompet kulit ukir berdasarkan status 

sosial. Status sosial merupakan kedudukan sosial seseorang dimasyarakat yang 

dapat diperoleh dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Status 

sosial yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari jenis pekerjaan yang dilakukan 

oleh wanita, ada tiga status yang digunakan yaitu wanita sebagai ibu rumah tangga, 

wanita karir, dan mahasiswi.  

3.3.2 Kualitas Desain 

Desain merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari sebuah seni. Desain 

yang dimaksud mengenai desain dompet kulit ukir dengan desain dompet yang 

lain  

3.3.3 Bahan Baku Kulit Samak 

 Bahan baku kulit adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat 

dompet kulit ukir. Bahan baku yang dimaksud mengenai penilaian konsumen 

tentang bahan baku kulit dompet ukir dengan dompet kulit yang lainnya.  

3.3.4 Kualitas jahitan 

 Kualitas jahitan dompet kulit ukir adalah penilaian konsumen terhadap 

hasil jahitan yang ada pada dompet kulit ukir 
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3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian survei langsung dengan teknik pengambilan data 

melalui kuisioner. Survei merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data 

sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara 

sistematis. Responden berjumlah 90 orang didasarkan pada pengambilan sampel 

secara purposive sampling yang terbagi dari 30 Mahasiswa, 30 wanita karir, dan 

30 ibu rumah tangga yang bertujuan untuk menentukan pertimbangan dalam 

memutuskan membeli produk dompet kulit ukir. Hal ini, dilakukan untuk 

memperoleh data yang benar-benar dapat membuktikan preferensi konsumen 

terhadap dompet kulit ukir. 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, meliputi : 

3.5.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan mempersiapkan bahan dan alat yang 

akan digunakan selama penelitian. Bahan yang digunakan untuk penelitian akan 

diseleksi sesuai kriteria dan dipersiapkan untuk kegiatan penelitian. 

3.5.2 Pembuatan Dompet Kulit Ukir 

          Tahap pembuatan dompet kulit ukir meliputi: 

1. Kulit sapi yang sudah disamak nabati dipotong sesuai pola dompet. 

2. Kulit yang sudah dipotong di gambar sesuai yang diinginkan. Sebelum 

digambar di basahi dengan air secukupnya. 

3. Kulit di ukir dengan alat ukir sampai timbul. 

4. Memberi warna pada kulit yang sudah di ukir dengan pewarna kulit 

5. Kemudian dijahit. 
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3.5.3 Pelaksanaan Penelitian 

Adapun pelaksaan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut : 

Pelaksanaan penelitian tentang penilaian konsumen dalam memilih produk 

dompet kulit ukir ada beberapa tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu: 

a. Membuat dompet kulit ukir. 

b. Membagikan kuisioner kepada konsumen yang sudah ditentukan. 

c. Memberikan contoh produk dompet kulit ukir. 

d. Menjelaskan ciri dompet kulit ukir yang baik kepada konsumen meliputi 

produk dompet kulit ukir, kualitas desain, kualitas kulit samak, dan 

kualitas jahitan. 

e. Konsumen mengamati produk dompet kulit ukir, kualitas desain, kualitas 

kulit samak, dan kualitas jahitan.  

f. Konsumen memberi penilaian produk sesuai hasil dari pengamatan dan 

menjawab kuisioner yang telah disediakan. 

3.6 Tahap Pengambilan Data 

Data diperoleh dari kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan lalu 

diberikan kepada konsumen untuk menggali data mengenai kualitas desain, 

kualitas kulit samak, dan kualitas jahitan dompet kulit ukir. Kuisioner diberikan 

dengan cara pendekatan langsung, dengan menjelaskan kekonsumen mengenai 

dompet berbahan baku kulit samak dan cara pengisian kuisioner. Dalam 

pengambilan data akan digunakan angket tertutup. Pada metode ini konsumen  

diberi pertanyaan dan jawaban yang dapat dipilih oleh konsumen. Hasil kuisioner 

langsung diambil kemudian direkap untuk pengolahan data. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan Uji Kruskal Wallis. Uji Kruskal 

Wallis adalah uji nonparametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk 

menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih 

kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data 

numerik (interval/rasio) dan skala ordinal. Berikut di bawah ini adalah rumus 

Kruskall Wallis: 

Di mana: 

ηi : Jumlah pengamatan dalam kelompok. 

rij: Peringkat (diantara semua pengamatan) pengamatan j dari kelompok i. 

N: Jumlah pengamatan di semua kelompok. 

Adapun rumus yang dipakai untuk mencari  yaitu: 

Kemudian jika menerima H1 maka bisa dilanjutkan dengan uji lanjut atau 

disebut juga uji post hoc. Uji post hoc setelah Kruskall Wallis salah satunya 

adalah uji Mann Whitney U Test. Dengan uji tersebut bisa menilai antar kategori 

apakah yang ada perbedaan signifikan. 
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