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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000: 55). Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang 

mempunyai relevansi dengan tema penulisan (Sutrisno Hadi, 2000). 

Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu 

penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia seharusnya sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Karena penelitian ini bersifat studi kasus, maka lokasi penelitian telah 

ditentukan yaitu Kecamatan Rajabasa di Kota Bandar Lampung. Data primer 

dalam penelitian ini berasal dari wawancara terhadap pemilik warung tradisional 

(warung kelontong) yang menjadi responden. Sehingga dapat mengetahui 

pengaruh keberadaan pasar modern terhadap keuntungan uasaha warung 

tradisional. Data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Bandar Lampung serta artikel-artikel yang tekait dengan penelitian. 
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B. Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu : 

 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh koresponden terhadap responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan kepada pemilik warung 

tradisional untuk memperoleh keterangan tentang tujuan penelitian. 

 

2. Metode Angket  

 

Metode angket adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Dalam penelitian ini angket nantinya akan diberikan kepada pemilik 

warung tradisional. Mereka diminta mengisi daftar pertanyaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

3. Metode Study Pustaka 

Di dalam pengumpulan data studi pustaka penulis memperoleh data-data dari buku. 

Serta bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 

 

C.  Metode  Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang saling 

berhubungan dengan penelitian ini yang bersumber dari berbagai litelatur yang 

mendukung hasil analisa kuantitatif dari penelitian dan disertai analisis statistik 
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untuk mengetahui keterkaitan hasil perhitungan.  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alat analisis yaitu, metode Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) 16.0 for Windows. Selain itu, dalam membahas permasalahan dalam 

penelitian ini digunakan rumus uji validitas, uji realibilitas, dan uji perbedaan dua 

rata-rata.   

 

1. Uji Validitas 

Validitas berarti suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2004:109). Untuk mengukur tingkat validitas soal, 

digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

 

    
  ∑    {∑ }  {∑ }

√{  ∑    {∑ } } {  ∑    {∑ } }

 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang diuji 

Σx = Jumlah skor butir (X) 

Σy = Jumlah skor butir (Y) 

Σ  = Jumlah skor butir (X) kuadrat 

Σ = Jumlah skor butir (Y) kuadrat 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Singarimbun dan Effendi, 1995;140). 

Uji reliabilitas merupakan suatu cara untuk melihat, apakah alat ukur berupa 

kuisioner yang digunakan konsisten atau tidak. Apabila suatu alat ukur dipakai 

dua kali atau lebih dan hasil pengukurannya konsisten, maka alat pengukur 
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disebut reliabel. Uji reliabilitas konsumen dapat diuji dengan menggunakan 

rumus koefisien cronbach’s alpha (α),  yang dapat digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen, skornya bukan 0 dan 1 (Suharsimi, 2002;171). Rumus yang 

digunakan untuk koefisien cronbach’s alpha  adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

r1    = validitas variabel internal seluruh instrumen  

k     = jumlah item  instrumen  

         = jumlah varians item 2 i S  

         = varians total item 2 t S 

 

3. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan rumusan statistik uji 

perbedaan dua rata-rata.  Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ1 : Rata-rata keuntungan warung tradisional lebih besar dari     

pada rata-rata keuntungan sebelum adanya minimarket dan 

supermarket di sekitar warung. 

H1 : µ1> µ1:  Rata-rata keuntungan warung tradisional lebih kecil dari pada 

rata-rata keuntungan setelah adanya minimarket dan 

supermarket disekitar warung. 

 

Statistik uji yang digunakan adalah: 
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Keterangan : 

   = Perbedaan dua rata – rata  

                     

n     = Banyaknya elemen sampel  

α     = 5% (0,05) 

Dengan cara pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

1. Apabila nilai Z0 < -Z tabel maka dapat dikatakan bahwa nilai Z berada 

dalam daerah signifikan untuk menolak H0. Artinya kita dapat menerima 

H1.  

2. Apabila nilai Z0 ≥  -Z tabel maka dapat dikatakan bahwa nilai Z berada 

dalam daerah penerimaan H0.  (J. Supranto, 2009 ; 142 ) 

 

D. Penentuan Skor Jawaban Responden 

Penentuan skor yang digunakan atas jawaban responden terhadap daftar 

pertanyaan yang diajukan adalah dengan menggunakan skala Likert, yakni dengan 

lima jenjang yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
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seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Kriteria umum 

penilainya adalah sebagi berikut: 

1. Untuk jawaban (a) diberi nilai 5 

2. Untuk jawaban (b) diberi nilai 4 

3. Untuk jawaban (c) diberi nilai 3 

4. Untuk jawaban (d) diberi nilai 2 

5. Untuk jawaban (e) diberi nilai 1 

 

 

E. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memperkecil ruang lingkup penelitian yaitu di 

wilayah Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung. Objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah warung tradisional (warung kelontong) yang berada di sekitar 

Minimarket dan Supermarket di Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung. 

 

F. Variabel Penelitian  

 

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka peneliti menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

 

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen (variabel terpengaruh) adalah variabel yang nilainya 

bergantung pada nilai variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan 

yang terjadi pada variabel bebas. (Marzuki, 2005). Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah keuntungan usaha pemilik warung tradisional  
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2. Variabel independen 

 Variabel independen adalah variabel yang nilainya berpengaruh terhadap variabel 

lain. Yang menjadi variabel independen adalah:  

A.) Variabel Jarak.   

B.) Variabel Perbedaan Produk. 

 

G. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2006 : 89). Populasi 

yang ditentukan peneliti merupakan populasi jumlah warung tradisional (warung 

kelontong) yang berada disekitar minimarket dan supermarket di Kecamatan 

Rajabasa kota Bandar Lampung sebanyak 195 warung tradisional (Data Primer, 

2012. Diolah). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Jumlah populasi yang terlalu besar tidak memungkinkan peneliti meneliti 

seluruhnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Untuk mendapatkan 

responden yang dapat mewakili populasi maka dalam penelitian ini ditentukan 

jumlah sampel melalui rumus berikut ini: 

   
         

(     )          
,  dimana D = 

  

 
  

Keterangan :  
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B = bound of error pada tingkat kepercayaan sebesar 90%, jadi B = 0,1 

n = besarnya sampel 

N = besarnya populasi 

P  = rasio dari unsur-unsur sampel yang memenuhi 

D  =  
  

 
 = 

    

 
 = 0,0025( kesalahan umum yang dapat diterima) 

( Moh.Nazir, 1988:344) 

 

maka didapatkan jumlah sampel untuk warung tradisional di Kecamatan Rajabasa  

kota Bandar Lampung terdapat :  

                                       
                  

                        
 

  
     

     
 = 66,3 atau 66 warung 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 

66 warung. 

 

H. Gambaran Umum Kecamatan Rajabasa 

1. Kondisi Umum Kecamatan Rajabasa 

Kecamatan Rajabasa merupakan pemekaran dari Kecamatan induk yaitu 

kecamatan kedaton, berdasarkan peraturan daerah nomor. 4 tahun 2001 tanggal 3 

oktober 2001 tentang pembangunan, pemnghapusan dan pemekaran wilayah dan 

kecamatan dalam Kota Bandar Lampung. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan 

Rajabasa adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Lampung Selatan. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tanjung Karang Barat dan 

Kecamatan Kemiling. 
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3. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kedaton dan Tanjung Karang 

Barat. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Natar Lampung Selatan. 

 

 

2. Topografi 

 

Secara greografis Kecamatan Rajabasa merupakan daerah dataran dengan luas 

daerah 1.302 ha, yang merupakan lahan pertanian tadah hujan dan sebagian besar 

digunakan sebagai pemukiman penduduk. 

Gambar 2. Peta Kecamatan Rajabasa 

                

Keteranagan :  

                       Kelurahan Rajabasa Raya 

                       Kelurahan Rajabasa Jaya 

                       Kelurahan Gedung Meneng 

                       Kelurahan Rajabasa 
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3. Administrasi Pemerintahan 

Kecamatan Rajabasa terbentuk pada tanggal 9 febuari 2002, berdasarkan surat 

keputusan Wali Kota Bandar Lampung No: 821.22/08/02.7/2001 tanggal 29 

desember 2001dan berdasarkan peraturan daerah nomor. 4 tahun 2001 tanggal 23 

oktober 2001 tentang pemekaran wilayah Kecamatan dan kelurahan dalam 

Wilayah Kota Bandar Lampung, secara Administratif  Kecamatan Rajabasa dibagi 

menjadi 4 Kelurahan yaitu: 

1. Kelurahan Rajabasa 

2. Kelurahan Rajabasa Jaya 

3. Kelurahan Rajabasa Raya 

4. Kelurahan Gedung Meneng 

 

Kondisi Demografi 

Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 menurut 

Kecamatan Rajabasa Dalam Angka (BPS, 2011) tercatat jumlah penduduk 

Kecamatan Rajabasa sebesar 43.727 jiwa. Dengan rincian, antara jumlah 

penduduk perempuan  21.360 dan jumlah penduduk  laki-laki 22.367. 

Tabel.3  Banyaknya Penduduk di Kecamatan Rajabasa Menurut Umur,   

    Jenis Kelamin , dan sex ratio, Tahun 2011 (Jiwa) 

Nama Kelurahan Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Sex Ratio 

Gedung Meneng 4.940 5.024 98,33 

Rajabasa 10.274 9.609 106,92 

Rajabasa Raya 3.892 3.682 105,70 

Rajabasa Jaya 3.261 3.045 107,09 

Jumlah  22.367 21.360 104,71 
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Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2011 

2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

 

Tabel.4  Kepadatan Penduduk Kecamatan Rajabasa per Kelurahan, 

Tahun 2011 (Jiwa) 

 

Nama Kelurahan Luas Daerah 

(Km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan Per 

Km
2
   

Gedung Meneng 2,27 9.964 4.389 

Rajabasa 3,59 19.883 5.538 

Rajabasa Raya 3,58 7.574 2.116 

Rajabasa Jaya 3,58 6.306 1.761 

Jumlah 13,02 43.727 3.358 

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2011 

Dalam Tabel diatas bisa kita ketahui bahwa daerah yang kepadatannya terbesar 

adalah di kelurahan Rajabasa dan yang terendah kepadatannya adalah kelurahan 

Rajabasa Jaya. 

 

 

I. Visi, Misi Minimarket Dan Supermarket 

Penulis mengambil salah satu Visi dan Misi minimarket yaitu Alfamart sebagai 

Minimarket Lokal Terbaik Indonesia. 

 

Visi  

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas 

berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan 

harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. 
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Misi  

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada 

layanan produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 

2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yangdilakukan dan selalu 

menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi. 

3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan 

menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. 

4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat, dan terus 

bertumbuh serta bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, 

pemegang saham dan pada masyarakat pada umumnya. 

 


