
 

 

 

 

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian dan Metode yang digunakan.  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk menggambarkan keputusan konsumen dalam membeli roti 

Royal Bakery. Sedangkan metode yang digunakan yaitu eksploratoris artinya 

penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keputusan konsumen dalam 

membeli roti Royal Bakery dan bertujuan untuk memberikan gagasan, wawasan, 

dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi peneliti 

 

3.2. Jenis Data 

3.2.1 Jenis Data   

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer, dimana data diperoleh 

secara langsung melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang diberikan 

kepada konsumen dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan roti Royal 

Bakery. 

3.2.2 Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data eksternal, data yang 

menggambarkan  keadaan atau kegiatan diluar perusahaan yang meliputi sikap 

konsumen. 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

1.   Penelitian Pustaka 

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan 

sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan secara langung ke perusahaan roti Royal Bakery dengan 

langkah–langkah : 

 Wawancara, dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertanya secara 

langsung dengan pemilik dan karyawan perusahaan roti Royal Bakery. 

 Kuesioner yaitu melakukan penyebaran daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada konsumen roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung. 

 Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan-catatan 

yang telah dilakukan oleh pihak kedua. 

 

3.4. Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel menurut J. Supranto (2008:41) dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara random probability sampling dan secara non random probability sampling. 

Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini digunakan non probability 

sampling dengan cara incidental, maksudnya sampel ditentukan secara sengaja 

dan sewaktu-waktu serta dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan karena 

populasinya tidak terbatas. Metode ini diambil karena konsumen tidak memiliki 

catatan atau keterangan yang lengkap tentang unit elementer populasi.  

Misalnya tidak diketahui alamat, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat umur 

sehingga bersifat heterogen.  
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Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan penulis dalam peneltian ini 

adalah 60 orang, yang merupakan pelanggan tetap atau pelanggan yang pernah 

membeli roti Royal Bakery lebih dari satu kali. Sedangkan untuk uji validitas dan 

reliabilitas sampel yang digunakan peneliti adalah 30 responden. Alasan kenapa 

30 responden karena apabila memakai 60 responden maka akan memakan waktu 

yang cukup lama, sedangkan uji validitas dan reliabilitas hanya untuk menguji 

kelayakan kuesioner untuk disebar kepada konsumen.  

 

3.5  Definisi Operasional Variabel   

a. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong individu untuk melakukan 

atau memenuhi kebutuhan konsumen di mana kebutuhan tersebut dapat berupa 

rasa yang enak, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau. 

b. Persepsi adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, 

dan menginterprestasi masukan–masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya didorong oleh 

rangsangan fisik saja tetapi juga rangsangan dari lingkungan sekitar dan 

individu bersangkutan seperti citra produk, informasi yang diterima tentang 

produk terhadap kenyataannya, dan kebersihan produk. 

c. Pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Belajar terjadi melalui dorongan ketidakpuasan konsumen 

terhadap produk perusahaan lain seperti tentang harga produk, cara 

mendapatkan produk, dan pengalaman. 

d. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai 

sesuatu. Hal ini dapat berupa terpenuhinya kebutuhan setelah mengkonsumsi 
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suatu produk, rasa puas setelah mengkonsumsi suatu produk, dan produk lebih 

praktis untuk dikonsumsi.  

e. Sikap menggambarkan evaluasi perasaan dan kecendrungan seseorang yang 

secara konsisten menyukai atau tidak menyukai terhadap sesuatu. Hal ini 

dapat berupa penilaian terhadap rasa, kemasan, dan keanekaragaman jenis 

produk.   

f. Keputusan adalah tahap dimana konsumen secara aktual membeli produk yang 

didasari oleh pertimbangan-pertimbangan serta informasi-informasi yang 

diperoleh oleh konsumen. Informasi ini dapat berupa informasi tentang harga, 

produk, distribusi, dan promosi. 

 

3.6.  Skala Pengukuran Variabel 

Dalam menghitung variabel–variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan skor terhadap masing-masing 

jawaban. Pemberian skor ditentukan dengan menggunakan skala interval seperti 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Skala Interval  

No  Pilihan responden Bobot nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

C 

D 

E 

81 – 100 

61 – 80 

41 – 60 

21 – 40 

0 -  20 
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3.7.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1  Uji validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Sugiyono 2003:109). Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi dengan 

melakukan uji validitas maka bisa dilihat seberapa baik instrumen tersebut dapat 

mengukur suatu penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan analisis faktor dalam uji validitas. Validitas masing-

masing indikator peneltian dilakukan denga uji Anti- Image Matrices dan 

pengukuran nilai factor loading untuk setiap indikator. Nilai anti-image yang 

diharapkan minimum adalah 0,50, yang berarti variabel cocok/sesuai dengan 

struktur variabel lainnya di dalam faktor tersebut.   

3.7.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

digunakan dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama (Sugiyono 2003:110). Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh 

koefisien Alpha Croanbach  

dengan rumus : 

r 11  = 
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Keterangan :  

r 11   = Reliabilitas instrumen 

 k = Banyak butir pertanyaan 

  2

1  = Jumlah varians pertanyaan 

 2

1  = Varians total 

 

Dimana 2

1 = 

 

n

n

X
X




2

12

1

 

 

Coefficient Alpha (Croanbach Alfa) yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama 

lain. Hasil uji reliabilitas dengan nilai Alfa Croanbach > 0,5 dikatakan reliabilitas 

(Ferdinand, Augusty 2002:63) 

  

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pendekatan teoritis terhadap variabel-

variabel yang berhubungan dengan perilaku konsumen.  

3.8.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis dalam mengetahui 

hubungan antara variabel Y (Keputusan membeli) terhadap variabel motivasi 

(X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3), keyakinan (X4), dan sikap (X5) dalam 

membeli Roti Royal Bakery. maka digunakan model analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS dengan rumus : 
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Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  + e 

Keterangan : 

Y=  Keputusan membeli 

X1 = Motivasi      

X2 = Persepsi  

X3 = Pembelanjaran 

X4 = Keyakinan   

X5 = Sikap  

et = Error term  

b1, b2, b3, b4, b5, = Koefesien Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


