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3.  METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 

31 Januari 2013. Lokasi penelitian di Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 

- Jawa Tengah. Pemilihan tempat di atas menunjukkan bahwa tempat tersebut banyak 

dikunjungi oleh konsumen yang berminat membeli dan mengkonsumsi produk kacang 

garing. 

3.2. Jenis Dan Metoda Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory). 

Penelitian penjelasan (explanatory) adalah suatu jenis penelitian di mana penelitian ini 

tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal 

antara peubah-peubah melalui pengujian hipotesa dimana hipotesa tersebut sudah 

dirumuskan terlebih dahulu (Singarimbun, 1989).  

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengambil data yang pokok (Singarimbun, 1989).  

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Purposive 

sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang 

ditentukan secara sengaja dalam memenuhi kriteria penelitian. Adapun keluarga yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang anggota keluarganya sedang 

melakukan pembelian di warung sederhana. Pertimbangan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah konsumen untuk dipilih sebagai responden yang membeli produk 

kacang garing dan berjumlah 60 orang. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang diambil meliputi data primer dan sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek 

yang diteliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung 

dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, semisal data dari harga produk 

perusahaan serta data-data lain yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 
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3.5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan analisis regresi dengan model 

linier berganda. Adapun analisis regresi yang digunakan adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel bebas yaitu pendapatan keluarga (X1), jumlah keluarga (X2), 

jarak (X3), mutu (X4), promosi (X5), harga (X6) dan pekerjaan kepala keluarga (X7) 

terhadap jumlah pembelian produk kacang garing. Maka didapatkan rumus sebagai 

berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7 

Dimana : 

 

Y        :  Tingkat konsumsi 

a           :  Konstanta 

b          :  Koefisienregresi 

X1        :  Pendapatan Keluarga 

X2        :  Jumlah Keluarga 

X3        :  Jarak 

X4        :  Mutu 

X5        :  Promosi 

X6        :  Harga 

X7        :  Pekerjaan Kepala Keluarga 

 

3.5.1. Uji Asumsi Regresi  

a.    Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas menunjukkan suatu situasi di mana terjadi hubungan linear yang 

sempurna atau mendekati sempurna antara dua atau lebih peubah bebas (Xi) yang 

terlihat dalam model regresi. Untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu mencari data pengamatan atau peubah bebas 

yang baru dan mengeluarkan suatu variabel yang menyebabkan terjadinya 

multikolinieritas, yaitu variabel yang mempunyai korelasi terendah terhadap Y 

tetap tinggi terhadap variabel bebas lainnya. 

b.   Uji Heteroskedastisitas 

   Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu 

nilai Y calculated (predicted) terhadap nilai residual (ei
2
). Jika nilai t hitung 

maupun nilai F hitung > t0,05 maupun F0,05, maka dikatakan ada Heteroskedastisitas. 

Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan transformasi 

data residual (di log kan atau di ln kan). 

c.    Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut ruang (data cross-sectional). Untuk mengetahui ada tidaknya 
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autokorelasi dengan pendekatan (rho) p. Jika p mendekati 0 maka tidak terdapat 

autokorelasi, jika p mendekati 1 maka ada autokorelasi positif dan jika mendekati – 

1 maka ada autokorelasi negatif. Untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah 

dengan memasukkan variabel lagi dari variabel terikatnya menjadi salah satu 

variabel bebas. 

 

3.5.2. Uji Signifikansi 

a. Uji F 

   Pengujian keberartian variabel bebas secara bersama-sama digunakan uji F0,05, yaitu 

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dengan hipotesa: 

   H0 : bi = 0, peubah bebas tidak berpengaruh terhadap peubah tak bebas secara 

bersama-sama. 

   H1 : bi ≠ 0, peubah bebas berpengaruh terhadap peubah tak bebas secara bersama-

sama. 

Kriteria pengujian: 

H0 ditolak jika F-hitung > F-tabel, maka peubah bebas berpengaruh terhadap 

peubah tak bebas secara bersama-sama.  

H0 diterima jika F-hitung < F-tabel, maka peubah bebas tidak berpengaruh terhadap 

peubah tak bebas secara bersama-sama. 

b.   Uji t 

   Dalam pengujian keberartian variabel bebas secara individu dipakai uji t dua sisi 

dengan tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05) yaitu dengan membandingkan antara t-

hitung dengan t-tabel dengan pengujian hipotesis: 

   H0 : bi = 0, peubah bebas tidak berpengaruh terhadap peubah tak bebas secara 

individu. 

   H1 : bi ≠ 0, peubah bebas berpengaruh terhadap peubah tak bebas secara individu. 

Kriteria pengujian: 

       H0 ditolak jika t-hitung > t-tabel, maka peubah bebas berpengaruh terhadap peubah 

tak bebas secara individu. 

  H0 diterima jika t-hitung < t-tabel, maka peubah bebas tidak berpengaruh terhadap 

peubah tak bebas secara individu. 

 


