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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada usaha konveksi di Kota Malang. Alasannya 

memilih lokasi ini yaitu dimana dengan banyaknya pendatang di Kota Malang dan 

peningkatan kebutuhan fashion khususnya meningkat, sehingga konveksi di Kota 

Malang sangatlah banyak dan satu konveksi dengan konveksi lain saling 

berkompetitif dengan keunggulan ciri khas, dan inovasi masing-masing konveksi. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel , baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain .  

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapakan. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

a) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dapat dipelajari lalu ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi 
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di dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pendataan usaha konveksi di 

Kota Malang, tetapi data yang didapat dari pencarian google maps mendapatkan 

hasil 72 usaha konveksi yang berada dalam kawasan Kota Malang. 

b) Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan pengambilan sampelnya menggunakan purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu.  

Kriteria-kriteria penentuan sampelnya adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang berlokasi di Kota Malang 

2) Perusahaan yang sudah memiliki toko atau outlet.  

3) Perusahaan bernama konveksi atau clothing. 

Berdasarkan adanya kriteria diatas sampel yang akan dijadikan responden 

dalam penelitian sebanyak 61 usaha konveksi dikarenakan 11 usaha konveksi 

tidak memenuhi kriteria. Sugiyono (2015:118) menyebutkan bahwa sampel 

merupakan beberapa bagian dari jumlah populasi yang dipilih sesuai kriteria yang 

telah ditetapkan. Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan tidak akan sertakan dalam penelitian. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sumadi Suryabrata (2000), definisi operasional adalah suatu 

definisi yang didasarkan atas beberapa sifat yang nantinya dapat diteliti. Variabel 

harus didefinisikan secara operasional agar dalam penentuan pengukurannya dari 

satu variabel ke variabel lainnya dapat lebih mudah diteliti “Kuntojo (2009). 
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Penulis menetapkan indikator-indikator dari strategi operasi yang dapat diukur 

dengan pengukuran berdasarkan penelitian terdahulu, yang dapat dijabarkan 

sebagai tabel berikut : 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi Operasional Variabel Indikator 

Biaya  Biaya merupakan faktor penentu yang 

akan digunakan oleh masing-masing 

usaha konveksi untuk dapat 

berkompetisi, biaya harus 

diperhitungkan seminim mungkin dari 

memperhitungkan biaya tenaga kerja  

yang dimana tenaga kerja harus 

diberikan gaji dengan seminim mungkin 

dengan cara membedakan karyawan 

yang mengikuti proses produksi sampai 

dengan finishing dan sampai output, dan 

juga biaya tenaga kerja produktif harus 

digunakan dalam konveksi agar dapat 

menjaga kinerja karyawan, selain itu 

perhitungan dalam menentukan biaya 

bahan baku agar seminim mugkin tetapi 

harus tetap mengutamakan output yang 

akan dihasilkan, biaya sewa ruko juga 

harus diperhitungkan apabila konveksi 

menyewa ruko dan biaya seperti energi 

dikarenakan energi juga dibutuhkan 

untuk menjalankan proses produksi 

seperti listrik digunakan untuk 

menjalankan mesin yang ada, dan juga 

harus memperhatikan biaya 

pemeliharaan peralatan produksi agar 

dapat menggunakan biaya dengan cara 

seminim mungkin dan menggunakan 

mesin sesuai dengan permintaan 

produksi yang ada. 

- Biaya Tenaga 

Kerja  

- Biaya Bahan 

Baku  

- Biaya sewa  

- Biaya energi 

- Biaya 

Pemeliharaan 

Peralatan 

Produksi 

Kualitas Kualitas disini sangatlah penting bagi 

masing-masing usaha konveksi 

dikarenakan mengacu pada spesifikasi 

- Kualitas Desain 

- Kualitas 
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suatu produk atau layanan. Hal ini dalam 

usaha konveksi kualitas desain menjadi 

faktor penentu juga agar konveksi 

tersebut dapat berkompetitor, semisal 

apabila ada konsumen yang belum atau 

tidak memiliki desain maka konveksi 

dapat merekomendasikan desain untuk 

si pelanggan, kualitas kepuasaan 

pelanggan sangatlah dijaga dikarenakan 

produk yang nantinya diterima 

pelanggan harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan, terlepas dari itu kualitas 

juga harus berpatokan pada kualitas 

proses nantinya yang dimana setiap 

konveksi memiliki kriteria kualitas yang 

berbeda-beda tetapi acuan yang akan 

diambil oleh masing-masing usaha 

konveksi adalah kembali kepada 

permintaan dari konsumen, terlepas dari 

kualitas desain dan proses. Kualitas 

pengontrolan (Quality Control) 

sangatlah penting untuk menjaga alur 

proses , kualitas pelayanan juga harus 

diterapkan agar konsumen memiliki 

nilai tambah kepada konveksi tersebut 

apabila dilayanin sesuai keinginannya.  

Kepuasan 

Pelanggan 

- Kualitas  Proses 

- Kualitas 

Pengontrolan 

- Kualitas 

Pelayanan 

 

 

Pengiriman  Pengiriman adalah beberapa faktor 

pendukung dalam proses persaingan di 

usaha konveksi ini, dari beberapa 

masing-masing usaha konveksi, 

pengiriman yang berarti produk yang 

sudah dipesan dapat diantar atau bisa 

diambil di koneksi tersebut, ataupun hal 

ini juga berkaitan kecepatan waktu 

pengiriman yakni konveksi mampu 

mempercepat pengiriman  dari yang 

telah ditentukan diawal, ketepatan waktu 

prngiriman yang lebih cepat dari pesaing 

sangat penting juga agar konveksi dapat 

berkompetitif, terlepas dari itu konveksi 

harus dapat memberikan kepercayaan 

atas pengiriman dengan selisih waktu 

antara awal penerimaan pesanan sampai 

proses output yang telah diselesaikan 

sesuai , peningkatan waktu pengiriman 

- Kecepatan 

Waktu 

Pengiriman  

- Ketepatan 

Waktu 

Pengiriman 

- Kepercayaan 

atas Pengiriman 

- Peningkatan 

Waktu 

Pengiriman 

- Ketersediaan 

Bahan Baku 
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yang dimana konveksi dapat 

meningkatkan layanan sesuai dengan 

tepat waktu,  ketersediaan bahan baku 

juga sangatlah penting dikarenakan 

ketepatan atau keterlambatan pesanan 

ditentukan dari ketersediaan bahan baku 

yang ada. 

 

 

Fleksibilitas Fleksibilitas adalah suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh setiap masing-masing 

konveksi dalam menghadapi persaingan 

yang ada. Hal ini berkaitann kepada 

flesikbilitas produk atau layanan 

kesigapan dari masing-masing konveksi 

tersebut untuk menghadapi kejadian 

yang diluar dugaan, meliputi 

fleksibilitas campuran atau kesigapan 

karyawan dalam mengganti desain dari 

konsumen sesuai selera mereka atau 

bahkan konveksi tersebut memiliki 

fleksibilitas volume yang dituntut untuk 

menyelesaikan pesanan lebih cepat dari 

waktu yang telah disediakan diawal. 

Dan yang terpenting setiap masing-

masing konveksi harus mengutamakan 

juga fleksibilitas pengiriman untuk 

mengirimkan hasil output yang telah 

dikerjakan sesuai permintaan dari 

konsumen. Fleksibilitas perkembangan 

teknologi juga harus diterapkan pada 

masing-masing konveksi yang ingin 

dapat berkompetitif dengan cara 

memberikan ilmu pengetahuan 

mengenai teknologi yang ada pada 

konveksi tersebut agar nantinya 

teknologi yang ada dapat digunakan 

sesuai prosedur dan dapat menghasilkan 

output sesuai keinginan konsumen dan 

ini juga akan memberikan nilai tambah 

pada koveksi tersebut.   

- Flesibilitas 

Produk atau 

Layanan 

- Fleksibilitas 

Campuran  

- Fleksibilitas 

Volume 

- Fleksibilitas 

Pengiriman 

- Fleksibilitas 

perkembangan 

teknologi 
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b) Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengukuran variabel 

dari jawaban atau tanggapan dari responden yang kemudian diukur menggunakan 

skala likert. Menurut Ulum dan Juanda (2018) skala likert berguna untuk 

mengukur sikap, pendapat maupun persepsi seseorang mengenai fenomena social 

yang ada. Pada penelitian ini kuisioner akan dieri 5 pilihan jawaban yang harus 

diisi oleh responden, yang mana sesuai table berikut: 

Tabel 3.2  

Pengukuran Variabel 

Kategori Skor Biaya  Kualitas  Pengiriman  Fleksibilitas  

Sangat Setuju 5 Sangat 

rendah 

Sangat 

baik 

Sangat 

cepat dan 

tepat 

Sangat baik 

Setuju 4 Rendah  Baik  Cepat dan 

tepat  

Baik  

Netral/ Cukup Setuju 3 Cukup 

rendah  

Cukup 

baik  

Cukup 

cepat dan 

tepat 

Cukup baik  

Tidak Setuju 2 Tidak 

rendah  

Tidak 

baik 

Tidak cepat 

dan tepat 

Tidak baik  

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat 

tidak 

rendah 

Sangat 

tidak 

baik 

Sangat tidak 

cepat dan 

cepat 

Sangat tidak 

baik 

Sumber: Ihyaul Ulum, Ahmad Juanda (2018) 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang dari hasil wawancara 

langsung menggunakan media kusioner sebagai alat utama dengan responden 
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yang terkait dengan penelitian ini. Dimana responden khususnya merupakan para 

pemilik usaha konveksi di Kota Malang.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakann teknik 

kuisioner. Kuisioner merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

menyebar atau membagi pertanyaan atau pertanyaan kepada responden (Ulum dan 

Juanda:2018). 

Data yang dikumpulkan melalui kuisioner adalah alat utama untuk 

pengambilan data berupa pernyataan atau pertanyaan secara tertulis yang 

disebarkan langsung kepada responden. 

G. Teknik Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

Ghozali (2016) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kusioner. Suatu kusioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kusioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner 

tersebut. Pengukuran isntrumen dikatakan valid dengan membandingkan r hitung 

> dari r tabel (df=(n)-2). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan alat ukur tersebut 

dalam pengukuran sebuah dengan tingkat kesalahan yang rendah. Menurut Sigit 

(2013) Yang dimaksud dengan keandalan alat ukur ialah kemampuannya untuk 

mengukur tanpa kesalahan dan hasilnya selalu konsisten (tetap sama), meskipun 

digunakan oleh orang lain atau di tempat lain untuk mengukur hal yang sama . 
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Variabel yang dikatakan reliabel diperoleh dari nilai Cronbach Alpha > dari nilai 

minimum 0,70 (Ghozali, 2016). 

H. Metode Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah suatu proses untuk mencari 

dan menyusun data secara sistematis yang dihasilkan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke berbagai kategori, 

kemudian dijabarkan kedalam bentuk unit, melakukan sintesa, pola disusun dan 

dipelajari mana yang penting serta membuat kesimpulan yang akan mudah 

difahami. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah: 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan suatu alat analisis yang memiliki kegunaan 

mengukur serta menilai variabel yang diteliti., fungsi rentang skala yaitu 

menunjukkan kecenderungan jawaban responden mengenai variabel. Untuk 

menentukan rentang skala menggunakan rumus: 

RS =  

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 
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Tabel 3.3 Rentang Skala Variabel 

No Skor Biaya  Kualitas  Pengiriman  Fleksibilitas  

1. 61 – 110 Sangat 

rendah 

Sangat 

Tidak Baik 

Sangat 

Tidak Cepat 

dan Tepat 

Sangat Tidak 

Baik 

2. 111 – 160 Rendah  Tidak Baik Tidak Cepat 

dan Tepat 

Tidak Baik 

3. 161 – 210 Cukup 

rendah  

Cukup 

Baik 

Cukup 

Cepat dan 

Tepat 

Cukup Baik 

4. 211 – 260 Tidak 

rendah  

Baik Cepat dan 

Tepat 

Baik 

5. 261 – 310 

 

Sangat tidak 

rendah 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Cepat dan 

Tepat 

Sangat Baik 

Sumber: Data diolah 2020 

2. Analisis Faktor 

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor 

konfirmatori. Analisis faktor adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari 

faktor-faktor korelasi antara indikator independen yang telah diobservasi 

(Widarjono, 2010). Dikarenakan indikator yang digunakan berasal dari landasan 

teori yang sudah ada, maka analisis faktor yang diterapkan pada penelitian ini 

adalah analisis faktor konfirmatori.  

Ghozali (2016) disebutkan bahwa tahapan-tahapan dari penggunaan 

analisis faktor adalah sebagai berikut:  
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1. Merumuskan Masalah  

Variabel-variabel yang akan dipilih adalah variabel yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan dan harus didasarkan pada penelitian-penalitian 

terdahulu, teori, dan pendapat peneliti sendiri. 

2. Membuat Matriks Korelasi  

Berkenaan dengan analisis faktor, pengujian yang harus dilakukan, yaitu:  

Kaiser Meyer Olkin Test (KMO) dipakai ntuk mengetahui kecukupan sampel atau 

pengukuran kelayakan sampel. Analisis faktor dianggap layak jika besaran 

KMO>0,5.  

3. Menentukan Jumlah Faktor  

Penentuan jumlah faktor didasarkan pada basarnya eigen value setiap 

faktor yang muncul. Faktor-faktor inti yang dipilih adalah faktor yang memiliki 

eigen value >1.  

4. Rotasi Faktor  

Rotasi faktor berguna untuk mempertegas dan menjelaskan faktor loading 

dalam setiap faktor yang sulit diinterpretasikan. Tetap mengacu pada matrik 

faktor awal eigenvalue, presentase varian serta faktor loading yang minimal dapat 

menentukan mana variabel yang sama supaya dapat diidentifikasi. 

5. Interpretasi Faktor  

Interpretasi faktor dilakukan dengan cara mengelompokkan variabel yang 

mempunyai factor loading yang tinggi ke dalam faktor tersebut.  


