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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, 

terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian 

yang akurat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja. Dalam 

penentuan lokasi penelitian (Moloeng dalam Perdamen, 2012) menyatakan 

cara yang terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan langkah teori 

subtantif dan menjejaki lapangan untuk mencari keksesuaian dengan  

kenyataan yang ada di lapangan, semacam keterlibatan geografis dan praktis 

seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di tiga outlet 

restoran Pizza Combi yaitu yang beralamat di : 

1. Perum. Sukarno Hatta Indah I No.16 Malang 

2. Jl. Sukarno Hatta Malang, Ruko Griya Shanta MP 58  

3. Jl. Danau Sentani Raya 1A Sawojajar Malang 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori (explanatory 

research). Menurut Ari Kunto (2010), jenis penelitian eksplanatori 

(explanatory research) merupakan penelitian yang bertujuan untuk  

menganalisis   hubungan – hubungan   antara   satu  variable  dengan   variabel   
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lainnya atau sebagaimana suatu variabel mempengaruhi suatu variabel  

lainnya. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan konsep yang sudah 

dioperasionalkan oleh peneliti sesuai dengan objek penelitian, sehingga dapat 

diukur dengan satuan tertentu. Pada penelitian ini,  variabel  yang  diteliti 

semua berupa variabel bebas (independen) karena dalam penelitian ini 

merupakan analisis, bukan meneliti sebuah pengaruh.  

Dalam penelitian ini ada sepuluh variabel dan beberapa indikator yang 

akan dijabarkan sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh Heizer dan 

Render (2015) sebagai berikut : 

1. Kedekatan dengan pangsa pasar  

Kedekatan dengan pangsa pasar merupakan seberapa besar bagian 

dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual, 

umumnya dinyatakan dalam persentase. kedekatan dengan pangsa pasar 

adalah faktor penentuan lokasi yang sangat penting, karena hal ini dapat 

bermanfaat agar menghemat biaya  transportasi. Pizza Combi  

menempatkan lokasi usahanya agar dekat dengan konsumen. Dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Dekat dengan tempat tinggal masyarakat 

b. Transportasi yang murah 
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2. Kedekatan dengan para pesaing 

Kedekatan dengan para pesaing adalah jarak dari semua perusahaan 

yang bersaing untuk mendapat konsumen yang sama. kedekatan dengan 

para pesaing dapat memudahkan perusahaan untuk memperoleh sumber 

daya yang dibutuhkan. Pizza Combi menentukan lokasi usaha berdasarkan 

kedekatan dengan para pesaing yaitu daerah  kuliner.  Indikator dari  

variabel ini adalah: 

a. Berada dekat dengan pesaing sejenis lainnya 

b. Menyajikan produk yang menarik 

3. Tempat parkir  

Tempat  parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang 

bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu 

tertentu. Dengan menyediakan fasilitas tempat parkir yang memadai 

diharapkan dapat membuat pelanggan nyaman. Indikator dari variabel ini 

adalah: 

a. Tempat parkir yang luas 

b. Tempat parkir yang aman 

4. Produktifitas tenaga kerja 

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan karyawan dalam 

berproduksi  dibandingkan  dengan input yang digunakan, seorang 

karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang 

atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. 

Produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu ukuran perusahaan 
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dalam mencapai tujuannya. Pizza Combi berusaha meningkatkan 

produktivitas tenaga kerjanya. Indikator dari variabel ini adalah: 

a. Karyawan memahami menu 

b. Pelayanan cepat dan tanggap 

c. Karyawan berwawasan luas 

d. Pelayanan yang baik 

5. Lingkungan  

Lingkungan merupakan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan 

kegiatan tertentu. Sedangkan keseluruhan  unsur baik individu, lembaga, 

dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis untuk menciptakan 

pendapatan dan mendapatkan keuntungan adalah Lingkungan bisnis. 

Indikator dari variabel ini adalah: 

a. Lingkungan yang aman 

b. Dekat dengan kampus dan instansi lainnya 

6. Ekspansi 

Ekspansi merupakan tersedianya  tempat yang cukup luas apabila 

ada perluasan dikemudian hari  seperti  perluasan  tempat produksi. 

Indikator pada variabel ini adalah: 

a. Mempunyai tanah yang cukup untuk perluasan dikemudian hari 

b. Mempunyai tanah yang cukup untuk memperbaiki fasilitas 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik  terdiri  dari 

benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan 

sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 

2012). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen  Pizza 

Combi. 

2. Sampel 

Menurut Sukadarrumidi (2012), sampel adalah bagian dari populasi 

yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber 

data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Judgement 

Sampling yang termasuk dalam Nonprobability Sample di mana peneliti 

memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik 

anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Menurut 

Sugiyono (2014), ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500 pada 

setiap penelitian. Sanusi (2011), pengambilan sampel minimal 30. 

Sedangkan menurut Fraenkel dan Wallen dalam Widayat (2004) 

menyatakan bahwa besar sampel minimum untuk penelitian  deskriptif  

yaitu sebesar 100 orang. Dari beberapa teori di atas maka sampel pada 
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penelitian ini ditetapkan 100 sampel yang ditujukan kepada  konsumen 

Pizza Combi. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat  dan  

dikumpulkan. Data primer juga perlu diolah dan disajikan pada tahap 

selanjutnya (Sanusi Anwar, 2017). Data primer penelitian ini didapatkan 

langsung dari wawancara  secara langsung dengan pemilik  maupun  

manajer outlet Pizza Combi dan juga  konsumen pada  Pizza  Combi  

tersebut terkait permasalahan di Pizza Combi, faktor  yang  

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi dan data sejarah 

tentang profil Pizza Combi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak lain. Data sekunder dapat disediakan pada instansi tempat 

dimana penelitian tersebut dilakukan dan dapat juga disediakan di luar 

instansi atau lokasi penelitian menurut Sanusi Anwar (2017). Data  

sekunder dari penelitian ini yaitu dari  jurnal-jurnal terdahulu dan literatur 

mengenai lokasi usaha. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang penulis tempuh 

adalah sebagai berikut:  

1. Kuesioner  

Menurut  Sanusi Anwar (2017), pengumpulan data melalui 

kuesioner merupakan alat utama dalam pengumpulan data yang berupa 

suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan disebarkan secara 

langsung kepada responden yang akan diteliti. Responden diberi alternatif 

dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner ini tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun 

cukup diwakilkan oleh pertanyaan (kuesioner) sehingga penyusunan daftar 

pertanyaan (kuesioner) tersebut harus dilakukan secara cermat. Data yang 

diperoleh dari kuesioner adalah data tanggapan responden  terkait  

pemilihan lokasi usaha restoran Pizza Combi. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Soegiyono (2015), skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.  

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 
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untuk menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. 

Jawaban yang diberikan responan,diberi nilai dengan merefleksikan secara 

konsisten dari sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada setiap 

jawaban dari kuesioner yang diajukan pada responden. Untuk menganalisis 

secara kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan  dengan 

skor seperti yang terdapat pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: (Soegiyono, 2015) 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas yang 

tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas  instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul menyimpang gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Menurut Anwar Sanusi (2011), bahwa validitas instrumen ditentukan 

dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap  butir  

pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Skor  total  adalah  jumlah 

dari semua skor pertanyaan atau  pernyataan. Jika skor tiap  butir  

pertanyaan berkorelasi secara signifikan  dengan skor total pada  tingkat  
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alfa tertentu maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid. Dan 

sebaliknya jika korelasinya tidak signifikan, alat pengukur itu tidak valid 

dan alat pengukur itu tidak perlu dipakai untuk mengukur atau mengambil 

data. Validitas yang diperoleh dengan cara di atas dikenal dengan validitas 

konstruk.  

Uji validitas  digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat 

pengukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuannya 

untuk menguji item-item dari pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner 

dengan jawaban yang diterima (skor total). Apabila  diketahui r  hitung  

lebih besar dari 0,05 (taraf signifikan 5%) berarti itu valid. Pengujian 

validitas menggunakan rumus product moment dari Pearson (Sugiyono, 

2012):  

𝑟 =
𝑛 ∑ −𝑥𝑦 (∑ )(∑ )𝑦𝑥

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2){𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2)}}
 

Keterangan: 

 r  : Koefisien korelasi product moment 

 N  : Jumlah subjek uji coba 

 Σx  : Jumlah skor butir pertanyaan 

 Σx2 : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat dikatakan 

valid.  

 Σy  : Jumlah skor total 

 Σy2 : Jumlah skor total kuadrat 

 Σxy : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil 

dari r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai  dari  

r hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 
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signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil dari pada r dalam tabel maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah 

r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan ∞ = 0,05, jika koefisien korelasi lebih  besar dari  nilai  kritis 

maka alat tersebut dapat dikatakan valid. Metode yang digunakan untuk 

menguji validitas pada penelitian ini menggunakan alat  bantu program 

SPSS statistic version 24. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. 

Sebuah alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran 

untuk subyek penelitian yang sama menunjukkan hasil yang konsisten. 

Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus alpha (Arikunto, 2010), 

sebagai berikut:  

𝑟 = (
𝑘

𝑘−1
)(1-

∑ 2𝜎𝑏

𝜎𝜏2
) 

Keterangan: 

r  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

Σσb2 : Jumlah varian butir di kuadratkan 

στ2 : Jumlah varian total dikuadratkan  

Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah reliabel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r 

tabel maka data yang digunakan tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian 
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dikatakan reliabel apabila nilai alpha > atau = 0,6. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS statistic version 24. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis faktor 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis faktor dengan menggunakan teori dari Yamin dan 

Kurniawan (2014) serta Malhotra (2010), pada teori ini akan dipecahkan 

dengan menggunakan analisis faktor. Persamaan analisis faktor dinyatakan 

dalam rumus sebagai berikut: 

𝐹 = 𝑊1𝑋1 + 𝑊2𝑋2 + 𝑊3𝑋3 + 𝑊4𝑋4 + 𝑊5𝑋5 + 𝑊6𝑋6 + 𝑊7𝑋7 + 𝑊8𝑋8

+ 𝑊9𝑋9 + 𝑊10𝑋10 

Dimana: 

F  = Faktor 

W  = Bobot variabel terhadap faktor 

𝑋1  = Kedekatan dengan pangsa pasar 

𝑋2  = Kedekatan dengan pesaing 

𝑋3  = Aksesibilitas 

𝑋4  = Tempat parkir 

𝑋5  = Produktifitas tenaga kerja 

𝑋6 = Fasilitas  

𝑋7 = Harga atau biaya 

𝑋8  = Lingkungan 

𝑋9  = Ekspansi 

𝑋10  = Lalu lintas (traffic) 
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Langkah–langkah dalam melakukan analisis faktor sebagai berikut: 

a. Memformulasikan masalah 

Variabel-variabel yang akan dipilih adalah variabel yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan dan harus didasarkan pada riset masa 

lalu, teori dan penilaian pribadi peneliti. 

b. Membuat matriks korelasi 

Proses analisis didasarkan pada sebuah matriks korelasi antar 

variabel. Variabel-variabel tersebut harus berkorelasi agar diperoleh 

analisis faktor yang tepat. Berkenaan dengan analisis faktor pengujian 

yang harus dilakukan, yaitu : 

1) Barlett’s Test of Spericity dipakai untuk menguji bahwa variabel-

variabel dalam sampel berkorelasi. Analisis faktor layak digunakan 

jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 

2) Uji Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) digunakan utuk mengetahui 

kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel.  Analisis 

faktor di anggap layak jika besaran KMO>0,5 

3) Uji Measure of Sampling Adequancy (MSA), analisis  faktor  

dianggap layak jika nilai MSA di atas 0,5 

4) Uji Communalities, analisis faktor dianggap layak jika nilai 

communalities di atas 0,5 

c. Menentukan jumlah faktor 

Penentuan jumlah faktor didasarkan pada besarnya eigen value 

setiap faktor yang muncul. Faktor-faktor  inti yang dipilih adalah faktor 
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yang memiliki eigen value > 1. Jumlah faktor inti juga dapat ditentukan 

berdasarkan plot scree. 

d. Merotasikan faktor 

Output penting dari analisis faktor adalah matriks faktor yang 

disebut juga matriks pola faktor. Matriks faktor berisi koefisien yang 

digunakan untuk menyatakan setiap variabel sudah  terstandardisasi 

dalam faktor tersebut. Metode rotasi yaitu rotasi Ortogonal yaitu rotasi 

faktor-faktor yang didalamnya sumbu-sumbu dipertahankan  pada  

sudut-sudut kanan. Proses rotasi orthogonal dibedakan lagi menjadi 

Quartimax, Varimax, dan Equamax. Pemilihan metode  rotasi  

didasarkan pada kebutuhan khusus masalah penelitian, karena tujuan 

penelitian ini adalah mengurangi jumlah variabel asli (awal) maka 

digunakan rotasi orthogonal yaitu Varimax. 

e. Menafsirkan faktor 

Penafsiran difasilitasi dengan mengidentifikasi variabel-variabel 

yang mempunyai muatan yang besar pada faktor yang sama. Faktor itu 

ditafsirkan menurut variabel-variabel yang memberikan muatan yang 

tinggi terhadap faktor tersebut. Penafsiran faktor juga dapat dilakukan 

dengan plot variabel-variabel menggunakan muatan-muatan faktor 

sebagai  koordinatnya. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi lokasi usaha secara 

individu dapat memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap 

penjualan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya 

nilai t hitung dengan t tabel, berikut rumus t hitung : 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑆𝑏
   

Keterangan : 

b = koefisien regresi 

Sb = Standar error 

Kriteria penilaian dengan taraf signifikansi α = 0,05 dan ketentuan 

sebagai berikut : 

1) Jika t hitung > t tabel  atau  signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya faktor kedekatan dengan pangsa pasar, kedekatan 

dengan para  pesaing, tempat parkir, produktifitas tenaga kerja, 

lingkungan, dan ekspansi merupakan faktor yang dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi. 

2) Jika t hitung < t tabel atau signifikansi > 0,05,  maka  Ha ditolak dan  

Ho diterima, artinya faktor kedekatan dengan pangsa pasar, kedekatan 

dengan para  pesaing, tempat parkir, produktifitas tenaga kerja, 

lingkungan, dan ekspansi bukan merupakan faktor yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. 
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3) Hipotesis 1: apabila faktor kedekatan dengan pangsa pasar, 

kedekatan dengan para  pesaing, tempat parkir, produktifitas tenaga 

kerja, lingkungan, dan ekspansi mempunyai eigen value ≥ 1 dan 

mempunyai nilai presentage of variance > 50% maka  merupakan  

faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi 

Malang. 

4) Hipotesis 2: apabila faktor kedekatan dengan pangsa pasar, 

mempunyai eigen value yang tertinggi atau mempunyai nilai 

presentage of variance paling tinggi maka dikatakan faktor yang 

dominan yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi 

Malang. 


