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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif  merupakan  dasar  bagi  semua  penelitian.  

Penelitian  deskriptif  dapat dilakukan  secara  kuantitatif  agar  dapat  dilakukan  

analisis  statistik  (Sulistyo, Basuki, 2006: 110). 

Data yang dikumpulkan dalam  penelitian ini berupa data primer, yaitu pedagang/ 

ritel kecil di sekitar Alfamart. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari obyeknya 

(Supramono dan Sugiarto, 1993: 11). Data primer dalam penelitian ini berupa data 

mengenai identitas responden dan penilaian responden tentang dampak kehadiran 

peritel modern Alfamart. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui 

teknik penyebaran kuesioner kepada peritel modern di sekitar Alfamart Kota Pati. 

Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode 

pengmbilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, 

caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini 

wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam 

penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan informan, yaitu orang-

orang yang dianggap potensial, dalam arti orang tersebut memiliki informasi 

mengenai masalah yang akan diteliti dirikan Alfamart di sekitar toko mereka. 

Berdasarkan keterangan diatas maka di dapatkan 15 orang responden, selanjutnya 
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dari 15 orang responden tersebut di kelompokan dan dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu sebanyak 5 orang di berada di radius 100 meter dari Alfamart, 5 

orang berada di radius 300 meter dari Alfamart dan 5 orang berada 500 meter dari 

Alfamart.  

Karakteristik responden adalah pedagang tradisional yang berlokasi di daerah  

Pati dari sampel toko yang beradius 100m, 300m, 500m hanya 15 toko yang telah 

lama mempunyai usaha ritel, dan kurang lebih 6 tahun berdiri sebelum adanya 

Alfamart. Serta ritel tersebut adalah milik sendiri bukan sewa atau bukan sebagai 

pegawai yang bekarja di ritel tersebut. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai 

aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) 

apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan 

pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut 

akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan 

pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam 

poerwandari, 1998). 
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Tabel 3.1 Indikator-indikator Penelitian Terdahulu 

Pardiana ( 2011 ) Nindya Sari ( 

2011 ) 

Bayu Aksan ( 

2012 ) 

Indikator Empiris 

a.Jarak a. Jarak a. Jarak 1.Jarak 

b.Omset Penjualan   2.Omset Penjualan 

c.Diversifikasi 

Produk 

b.Kelengkapan 

barang b.Varian produk 

3.Diversifikasi Produk 

 c.Harga c. Harga 4.Harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


