
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 14 September 2015 sampai dengan 17 September 2015. 

Penelitian dilakukan di PT. Super Indo Magelang yang beralamat di Jl. Pahlawan, Kelurahan 

Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan dengan pertimbangan PT. Super Indo Magelang menjual produk sayuran organik 

yang masih segar dan selalu baru serta diminati oleh konsumen. 

 

1.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini 

dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 

2011) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian 

tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga 

berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun 

dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dengan informan 

(Sugiyono, 2011). 

 

1.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari responden yang 

merupakan konsumen produk sayuran organik di PT. Super Indo Magelang. Sedangkan data 

sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari informasi yang diperoleh langsung dari staff  

PT. Super Indo Magelang. 

 

1.4. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli sayuran organik di PT. 

Super Indo Magelang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara tidak acak, dimana 

masing-masing anggota sampel tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai 

anggota sampel (Neuman, 2006). Sampel yang dipakai adalah sebanyak 60 responden. 



Pengambilan sampel sebanyak 60 responden mengacu pada rules of thumb (Roscoe dalam 

Sakaran, 2003), yang mana sampel minimal untuk penelitian adalah 30 responden. Sampel 

yang digunakan  peneliti diambil dengan menggunakan metode accidental sampling. Sampel 

diambil secara non acak berdasarkan periode waktu. Wawancara dilakukan terhadap 

konsumen yang melakukan pembelian produk sayuran organik di PT. Super Indo Magelang.  

 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung 

kepada konsumen sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner ini 

merupakan daftar pertanyaan terstruktur menyangkut informasi faktor internal konsumen, 

informasi marketing mix, informasi kepuasan konsumen dan informasi loyalitas. 

 

1.6. Definisi Operasional dan Indikator Empirik 

Tabel 2.2 Definisi dan Kategori Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Skala Pengukuran 

Faktor Internal 

1 Jenis Kelamin 
Penanda gender seseorang yaitu 

priadan wanita 
Nominal 

Pria / 1 

Wanita /2 

2 Usia 
Jumlah tahun usia responden pada 

saat penelitian dilaksanakan. 
Rasio 

3 
Tingkat 

Pendidikan 

Pendidikan terakhir yang pernah 

diikuti responden 
Ordinal 

TS / 1 

SD / 2 

SMP / 3 

SMA / 4 

Universitas / 5 

4 
Tingkat 

Pendapatan 

Besarnya nominal rupiah yang 

didapat tiap bulannya dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup  

Ordinal 

< 2.000.000 / 1 

2.000.000 – 3.500.000 / 2 

3.500.000 – 5.000.000 / 3 

>5.000.000 / 4 

Faktor Marketing Mix 

1 Produk 

Penilaian terhadap karakteristik dari 

produk sayuran dalam memenuhi 

kebutuhan (Kotler, 2003) 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

2 Harga 

Penilaian terhadap jumlah uang yang 

harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk sayuran organik  

(Aditama, 2003) 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

3 Promosi 

Penilaian terhadap cara Super Indo 

mendorong pembelian produk 

sayuran organic (Kotler, 2008). 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

4 Tempat 

Penilaian terhadap tempat untuk 

membuat produk tersedia bagi 

konsumen (Kotler, 2008) 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

Kepuasan 



1 

Tingkatan 

dalam 

Kepuasan 

Merupakan hasil yang dirasakan oleh 

pembeli terhadap kinerja perusahaan 

yang sesuai dengan harapannya 

(Kotler, 2003) 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

Loyalitas 

1 
Tingkatan 

dalam Loyalitas 

Sikap positif dan komitmen terhadap 

sebuah produk, yang membuat 

konsumen membeli kembali dimasa 

mendatang (Durianto, 2001). 

Rasio menggunakan skoring skala 

likert (1-5) 

 

1.6.1. Indikator Faktor Marketing Mix 

1.6.1.1.Harga 

Memiliki indikator : 1. Harga sayuran organik sesuai dengan pendapatan responden. 

2. Harga sayuran organik sesuai dengan kualitas yang dirasakan. 3. Harga sayuran organik 

sesuai dengan manfaat yang saya rasakan. 4. Harga sayuran organik cenderung murah 

dibanding tempat lain. 5. Harga sayuran organik mendapat diskon. 

1.6.1.2.Produk 

Memiliki indikator : 1. Sayuran organik tidak layu. 2. Warna sayuran organik hijau 

segar. 3. Kualitas sayuran organik terjaga dengan baik. 4. Bentuk sayuran organik sangat 

beragam. 5. Produk sayuran organik memiliki manfaat bagi kesehatan. 

1.6.1.3.Promosi  

Memiliki indikator : 1. Terdapat tawaran program promosi sayuran organik yang 

mendorong para konsumen untuk melakukan pembelian sesegera mungkin. 2. Terdapat 

penawaran khusus dalam jangka waktu tertentu. 3. Terdapat penawaran hadiah menarik pada 

setiap transaksi pembelian produk sayuran organik. 4. Media yang digunakan (spanduk, 

radio, selebaran) sesuai untuk menyampaikan informasi mengenai sayuran organik kepada 

konsumen. 

1.6.1.4.Tempat 

Memiliki indikator : 1. Sayuran organik mudah didapat. 2. Lokasi yang menjual sayur 

organik mudah dijangkau. 3. Sayuran organik selalu tersedia. 4. Penataan sayuran organik 

menarik (display). 5. Tata letak sayuran organik (layout) memudahkan responden mengambil 

dan memilih sayur. 

 

1.6.2. Indikator Kepuasan Konsumen 

Memiliki indikator: Puas terhadap 1. Ketersediaan produk, 2. Kemasan sayuran, 3. 

Daya tahan / tidak mudah layu, 4. Harga yang sesuai, 5. Tampilan/warna sayuran yang hijau, 

6. Kesegaran sayuran terjaga, dan 7. Mendapat layanan yang baik 



 

1.6.3. Indikator Loyalitas Konsumen 

Memiliki indikator: 1. Akan melakukan pembelian kembali. 2. Sudah terbiasa 

mengkonsumsi sayur organik. 3. Selalu menyukai sayuran organik. 4. Akan selalu memilih 

sayuaran organik dibandingkan sayur lainnya ketika berbelanja. 5. Memiliki keyakinan 

bahwa sayuran organik adalah yang terbaik. 6. Akan merekomendasikan sayuran organik 

kepada orang lain 

 

1.7. Pengukuran Konsep 

Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengukuran adalah metode persekalaan yaitu 

penunjukan angka atau simbol terhadap kategori jawaban dalam instrumen penelitian. 

Metode persekalaan yang dipakai untuk menilai faktor Marketing Mix, kepuasan dan loyalitas 

adalah menggunakan skala likert dengan 5 poin untuk setiap pertanyaan yang diajukan 

kepada responden. Pernyataan Sangat Setuju diberi angka 5, Setuju diberi angka 4, Netral 

diberi angka 3, lalu angka 2 untuk Tidak Setuju dan angka 1 untuk pernyataan Sangat Tidak 

Setuju. 

 

1.8. Teknik Analisis Data 

1.8.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data terlebih dahulu harus diuji keabsahannya dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan 

sudah memadai. Data dikatakan valid jika memiliki Corrected item-total correlation (r 

hitung) lebih besar 0,3. Sedangkan untuk uji Realibilitas diperlukan untuk menunjuk sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika diulangi berapa kali. Instrumen dikatakan 

reliable bila memiliki Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 (Jogiyanto, 2005). 

 

1.8.2. Uji Asumsi Klasik 

1.8.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan taraf signifikan yang sudah ditemukan yaitu 

0,05. 

1.8.2.2.Uji Multikolinearitas  



Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian. Jika ada korelasi tinggi diantara varibel bebas, 

maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi terganggu. Uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melihat angka variance inflation 

factor (VIF) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila 

memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar dari 0,10 

(Ghozali, 2005). 

1.8.2.3.Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah analisis regresi berganda terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil uji gletser yaitu dengan cara 

meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

1.8.3. Uji Hipotesis 

1.8.3.1.Uji F 

Untuk mencari tahu pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap kepuasan dan 

loyalitas, digunakan uji F dengan kriteria uji sebagai berikut: 

- Jika Fhitung > Ftabel: Secara bersama berpengaruh nyata. 

- Jika Fhitung ≤ Ftabel: Secara bersama tidak berpengaruh nyata. 

1.8.3.2.Uji T 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial, terhadap terhadap kepuasan 

dan loyalitas, digunakan uji t dengan kriteria uji sebagai berikut : 

- Jika thitung>ttabel:Secara parsial berpengaruh nyata. 

- Jika thitung ≤ ttabel:Secara parsial tidak berpengaruh nyata. 

1.8.3.3.Analisis Regresi Linier Berganda 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Persamaan umum untuk regresi 

Y =α+ biXi + e  

Dimana 

Y : Variabel dependen 

Xi : Variabel independen 

α : Intersep 

b : Koefisien regresi  

e : Variabel penganggu 



 

Untuk menyelesaikan persoalan pertama, akan digunakan model regresi linier 

berganda :Y =α+ b1X1 + b2X2  + b3X3  + b4X4  + b5X5  + b6X6  + b7X7  + e  

Dimana: 

Y : Kepuasan konsumen 

X1 : Jenis kelamin 

X2 : Usia 

X3 : pendidikan 

X4 : Pendapatan 

X5 : Produk 

X6 : Harga 

X7 : Promosi 

X8 : Tempat 

α : Intersep 

b : Koefisien regresi  

e : Variabel penganggu 

 

Untuk menyelesaikan persoalan kedua akan diuji dengan model regresi linier 

sederhana : Z =α+ bY + e  

Dimana: 

Z : Loyalitas konsumen 

Y : Kepuasan konsumen 

α : Intersep 

b : Koefisien regresi  

e : Variabel penganggu 

 

Selanjutnya dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows, akan dihasilkan output 

regresi yang akan dijelaskan mengenai:  

- Nilai Adjusted square (R
2
) yaitu seberapa besar kemampuan variabel independen 

(X) secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen (Y).  

- Nilai R menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y). 

 


