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3.   METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Penentuan Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan pada 12 Februari 2016 hingga13 April 2016 di Desa 

Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Kenteng 

merupakan salah satu sentral budidaya bunga potong krisan. 

 

3.2.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

yaitu jenis penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran mengenai 

fenomena yang ada, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, 

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah 

yang ingin dipecahkan serta menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel 

(Nazir, 1985).  

 

3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah petani bunga potong krisan di Desa 

Kenteng. Sampel yang digunakan sebagai unit analisis akan diambil dengan 

menggunakan pendekatan non-probability dengan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan 

memilih responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti 

(Bungin, 2011) yaitu petani bunga potong krisan yang membudidayakan sendiri 

bunga krisannya dan yang melakukan penanganan pasca panen meliputi sortasi, 

pengkelasan dan pembungkusan. Secara teori, ukuran sampel untuk Structural 

Equation Modeling (SEM) berkisar antara 200-400 untuk model-model yang 

memiliki indikator diantara 10-15, kemudian untuk penentuan ukuran sampel 

minimum adalah dikalikan sebanyak 5-10 dari jumlah indikator yang digunakan 

(Sarjono & Julianita, 2015), sehingga dari 7 indikator yang digunakan, maka 

jumlah responden yang dibutuhkan adalah 7x10 = 70 responden, tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah 100 responden.  

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 
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sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. Metode ini biasanya digunakan untuk mengambil suatu generalisasi 

dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bisa 

lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif (Riduwan, 2010). Dalam 

survei ini, informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner.  

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu wawancara langsung di lapangan dengan berpedoman pada 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari laporan, publikasi dan literatur yang relevan dengan penelitian. Pengisian 

kuesioner dilakukan dengan teknik wawancara langsung kepada responden. 

 

3.5.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

 

 

 

 

Variabel  Definisi Indikator Pengukuran 

Orientasi pasar Kemampuan pengusaha untuk 
memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen 

Orientasi pelanggan  
 

Skala Likert 1-5 dari 
“Sangat tidak sesuai 

sampai sangat sesuai” 

Orientasi pesaing  Skala Likert 1-5 dari 

“Sangat tidak sesuai 
sampai sangat sesuai” 

Orientasi fokus jangka 

panjang  

Skala Likert 1-5 dari 

“Sangat tidak sesuai 
sampai sangat sesuai” 

Orientasi profitabilitas  

 

Skala Likert 1-5 dari 

“Sangat tidak sesuai 

sampai sangat sesuai” 

Usia Lama hidup responden sampai hari 

saat wawancara 

Penambahan usia setiap 

tahun 

 

Jenis Kelamin Kondisi perbedaan gender Laki-laki atau perempuan Pemberian angka (0) 
perempuan; (1) laki-laki 

Pendidikan Pendidikan formal tertinggi yang 

terakhir dicapai 

Sekolah terakhir yang 

ditempuh 

Memberikan 

jenjang/level pendidikan 

dengan angka (0) SD; 
(1) SMP; (2) SMA; (3) 

D1; (4) S1 

Pasca panen Rangkaian kegiatan yang memberikan 
perlakuan terhadap bunga setelah 

panen sampai bunga itu diterima oleh 

konsumen 

Sortasi 
 

Skala Likert 1-5 dari 
“Sangat tidak sesuai 

sampai sangat sesuai” 

Pengkelasan 

 

Skala Likert 1-5 dari 

“Sangat tidak sesuai 
sampai sangat sesuai” 

Pembungkusan 

 

Skala Likert 1-5 dari 

“Sangat tidak sesuai 

sampai sangat sesuai” 
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3.6.  Teknik Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan statistik deskriptif. Menurut 

Umar (2002), pendekatan ini digunakan saat tahap awal analisis yang sering 

disebut analisis univariat. Pendekatan ini digunakan pada satu variabel yang 

bentuknya bermacam-macam, antara lain: distribusi frekuensi, tendensi sentral 

(rata-rata dan ukuran penyebaran dari variabel) misalnya standar deviasi ataupun 

melihat gambaran histogram dari variabel tersebut. Dengan analisis ini, dapat 

diketahui konsep yang diukur berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisis 

lebih lanjut dan juga mengetahui gambaran konsep secara lebih rinci. Analisis ini 

menggunakan bantuan program SPSS. 

 

3.6.2. Structural Equation Modeling (SEM) 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model persamaan 

struktural (Structural Equation Modeling) yang dioperasikan melalui program 

IBM AMOS v.22. SEM merupakan salah satu alat analisis multivariat yang dapat 

menganalisis hubungan antar variabel secara lebih kompleks. Teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan diantara variabel laten dan 

variabel manifes, hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten 

yang lain, serta memaparkan kesalahan pengukuran. Variabel laten merupakan 

variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa 

indikator sebagai proksi (Ghozali & Fuad, 2008 dalam Sarjono & Julianita, 2015), 

sedangkan variabel manifes merupakan indikator yang digunakan dalam 

pengukuran tersebut. 

 

3.6.3. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi 

atau arti sebenarnya yang diukur (Umar, 2005). Uji validitas digunakan untuk 

menentukan valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

(Ghozali, 2006). Untuk menguji apakah kuesioner memenuhi persyaratan 

validitas, pada dasarnya digunakan bantuan software SPSS dengan teknik analisis 
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Pearson Correlation. Valid atau tidaknya item dilihat dari korelasi setiap item 

dengan skor total yang memiliki signifikansi < 0,05.  

Konstruk orientasi pasar diukur menggunakan 4 indikator yaitu orientasi 

pelanggan, orientasi pesaing, orientasi fokus jangka panjang dan orientasi 

profitabilitas dengan total item 30 pernyataan. Dari hasil pengujian dengan 

software SPSS, diperoleh hasil bahwa pada variabel orientasi pasar, dari 30 

pernyataan, ada 24 item yang valid dengan nilai korelasi skor item terendah 0,359 

dan skor item tertinggi 0,553. Dengan demikian, item-item yang valid dapat 

digunakan untuk mengukur setiap indikator dalam orientasi pasar. 

Konstruk pasca panen diukur menggunakan tiga indikator yaitu sortasi, 

pengkelasan dan pembungkusan dengan total item 22 pernyataan. Dari hasil 

pengujian dengan software SPSS, diperoleh hasil bahwa pada variabel pasca 

panen, dari 22 pernyataan, ada 18 item yang valid dengan nilai korelasi skor item 

terendah 0,352 dan skor item tertinggi 0,602. Dengan demikian, item-item yang 

valid dapat digunakan untuk mengukur setiap indikator dalam pasca panen. 

 

3.6.4. Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka reliabilitas alat ukur tersebut 

harus diuji. Reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian ini merupakan 

pengujian statistik yang relevan untuk mengukur sejauh mana kehandalan atau 

konsistensi internal dari sebuah instrumen penelitian. Uji reliabilitas ini 

menggunakan teknik analisis Cronbach’s Aplha dengan bantuan software SPSS. 

Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh telah 

memenuhi kriteria untuk uji dengan menggunakan berbagai jenis metode statistik 

yang ada. Ada tingkatan reliabilitas (Sekaran, 2006) yaitu: 

a. Nilai Alpha 0,8-1,0 dikategorikan reliabilitas baik. 

b. Nilai Alpha 0,6-0,79 dikategorikan reliabilitas diterima. 

c. Nilai Alpha ≤ 0,6 dikategorikan reliabilitas kurang baik. 

Uji ini dilakukan terhadap item-item pernyataan yang valid saja. 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa dari keseluruhan total item 

pernyataan yang digunakan ada 52 dan yang valid hanya 42 item, sehingga yang 



24 
 

akan diuji reliabilitasnya adalah 42 item yang valid. Hasil ujinya tertera pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.773 42 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas 42 item diperoleh hasil 0,773. Uji 

reliabilitas ini dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Sekaran (2006) yang 

mengatakan jika reliabilitas berada pada rentang 0,6-0,79 dapat dikategorikan 

sebagai reliabilitas diterima. 

 

3.6.5. Uji Kesesuaian Model 

3.6.5.1. Menilai Kriteria Goodness-of-Fit Index 

1. X
2 

Chi-square  statistik 

Ferdinand (2011) dalam Supriyadi (2012) menjelaskan bahwa model yang 

diuji dikatakan baik apabila nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilainya, 

semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut off  

value sebesar ρ > 0,05 atau ρ > 0,1. 

2. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA adalah ukuran yang mencoba memperbaiki kecenderungan statistik 

chi-square yang menolak model dengan jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA 

≤ 0,08 yang dapat diterima (Ghozali, 2011 dalam Supriyadi, 2012). 

3. Goodness-of-Fit-Index (GFI) 

Ferdinand (2006) dalam Supriyadi (2012) menjelaskan bahwa GFI 

menunjukkan tingkat ketepatan suatu model dalam menghasilkan matriks 

kovarian yang teramati. Model dianggap fit jika nilai GFI ≥ 0,9. 

4. Adjusted Goodness-of-Fit-Index (AGFI) 

Menurut Ghozali (2011) dalam Supriyadi (2012), suatu model dikatakan 

good fit apabila memiliki AGFI ≥ 0,9. 
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5. CMIN/DF 

CMIN/DF merupakan nilai chi-square dibagi dengan nilai degree of 

freedom. Nilai yang direkomendasikan untuk menerima kesesuaian model adalah 

CMIN/DF ≤ 2,0 (Ghozali, 2011 dalam Supriyadi, 2012). 

6. Tucker Lewis Index (TLI) 

Ghozali (2011) dalam Supriyadi (2012) menerangkan bahwa TLI berkisar 

antara 0-1. Nilai TLI yang direkomendasikan adalah ≥ 0,9. 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

Suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai CFI yang mendekati 1 

dan 0,9 merupakan batasan model dikatakan fit (Ferdinand, 2011 dalam 

Supriyadi, 2012). 

Sebelum melakukan teknik pengujian hipotesis, langkah yang pertama 

adalah menilai kesesuaian goodness of fit index. Hal ini dilakukan untuk 

mengukur kesesuaian input observasi atau hasil sesungguhnya dengan prediksi 

dari model yang diajukan. Secara keseluruhan, goodness of fit index dari suatu 

model dapat dinilai dari beberapa ukuran fit antara lain: chi square, probabilitas, 

CMIN/DF, GFI, AGFI, RMSEA, TLI, dan CFI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: OrPel = Orientasi pelanggan, OrPes = Orientasi pesaing, OrFok = Orientasi fokus jangka 

panjang, OrPro = Orientasi profitabilitas, P = Pendidikan, JK = Jenis kelamin, Sort = Sortasi, Peng 

= Pengkelasan, Pemb = Pembungkusan, e4-e10 = error dari indikator, e1-e3 dan e11-e12 = error 

dari variabel. 

Gambar 2. Hasil Analisis SEM 
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Hasil yang lebih rinci akan disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Goodness of Fit Index 

No Indeks Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi 

1. Chi square Diharapkan kecil 65,394 - 

2. Probabilitas > 0,05 0,001 Kurang baik 

3. CMIN/DF                       ≤ 2,0 1,923 Baik 

4. GFI ≥ 0,90 0,895 Kurang baik 

5. CFI ≥ 0,90 0,775 Kurang baik 

5. AGFI ≥ 0,90 0,831 Kurang baik 

7. TLI ≥ 0,90 0,703 Kurang baik 

8. RMSEA ≤ 0,08 0,097 Kurang baik 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

Berdasarkan hasil goodness of fit index model yang dapat dilihat pada tabel 

5, hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

Nilai chi square sebesar 65,394 dengan probabilitas 0,001 < 0,05 menunjukkan 

indikasi yang kurang baik. Menurut Ferdinand (2002), probabilitas chi square 

diharapkan tidak signifikan karena probabilitas menunjukkan penyimpangan besar 

sebagaimana ditunjukkan oleh nilai chi square. Nilai CMIN/DF diperoleh dari 

nilai chi square dibagi dengan degree of freedom, nilai ini mengukur hubungan 

goodness of fit model dengan jumlah koefisien-koefisien estimasi yang 

diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. Hasilnya yaitu 1,923 dan 

menunjukkan indikasi baik karena berada di bawah nilai kritis CMIN/DF ≤ 2,0. 

Goodness of fit index (GFI) merupakan derajat kesesuaian secara keseluruhan 

yaitu residual yang dikuadratkan (R
2
) dari data yang diprediksi dibandingkan 

dengan data aktual namun tidak disesuaikan dengan degree of freedomnya. 

Semakin tinggi nilai GFI, mengindikasikan fit yang semakin baik, pada penelitian 

ini, nilai GFI yaitu 0,895 ≤ 0,90 yang berarti nilai ini memiliki kesesuaian yang 

kurang baik. Comparative fit index (CFI) adalah perbandingan antara model yang 

diestimasi dengan null model. Besaran indeks ini berada dalam rentang 0-1 dan 

nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian yang 

baik. Indeks ini sangat dianjurkan dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif 

terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh kerumitan model. Dengan 

memperhatikan nilai yang direkomendasikan ≥ 0,90, maka nilai CFI sebesar 0,775 

menunjukkan bahwa model ini memiliki kesesuaian yang kurang baik. Adjusted 

goodness of fit index (AGFI) merupakan pengembangan dari GFI, yaitu indeks 

yang telah disesuaikan dengan rasio degree of freedom model yang diusulkan 
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dengan degree of freedom dari null model. Nilai penerimaan yang 

direkomendasikan adalah AGFI ≥ 0,90, model ini memiliki nilai AGFI 0,831 

sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat kesesuaian yang kurang baik. Tucker 

lewis index (TLI) adalah suatu alternatif incremental fit index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap baseline model. Nilai yang 

direkomendasikan yaitu ≥ 0,90, dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

model menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik dengan nilai TLI 0,703. 

The root mean square error of approximation (RMSEA) adalah ukuran yang 

mencoba memperbaiki kecenderungan statistik chi square yang menolak model 

dengan jumlah sampel yang besar. Nilai yang dapat diterima yaitu ≤ 0,08, dalam 

model ini nilainya 0,097 sehingga menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang 

baik. 

Kesimpulan dari keseluruhan pengukuran hasil goodness of fit index model 

yang disajikan pada tabel 5 di atas mengindikasikan bahwa model belum dapat 

diterima dengan baik. Pada dasarnya, peneliti dapat mempertimbangkan untuk 

melakukan modifikasi model berdasarkan teori untuk membentuk alternatif yang 

mempunyai goodness of fit index yang lebih baik (Ghozali, 2011 dalam Supriyadi, 

2012). Namun, dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan modifikasi model 

dikarenakan peneliti ingin menunjukkan hasil yang sebenarnya di lapangan bukan 

hasil setelah dilakukan modifikasi, karena jika dimodifikasi, peneliti sama halnya 

dengan mengorbankan hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan (tempat 

penelitian). 

 


