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Bab IV 

Metode Penelitian 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

4.1.1   Populasi 

Populasi menurut (Sugiyono, 2014:162) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Peneliti telah menentukan populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan Cuci 

House Laundry yang berjumlah 1. 750 orang lalu dipilih dengan metode purposive 

sampling didapatka 100 orang yang mencuci dengan frekwensi minimal 1-2x 

seminggu. 

4.1.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Menurut (Bungin, 2012:114), untuk mendapatkan jumlah 

sampel yang representatif, perlu dilakukan perhitungan secara pasti jumlah 

besaran sampel untuk  

Peneliti telah menentukan populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan 

Cuci House Laundry yang berjumlah 1750 orang lalu dipilih dengan metode 

purposive sampling menggunakan rumus Slovin didapatkan 100 orang yang 

mencuci dengan frekwensi minimal 1-2x seminggu. 

𝑛 =  
1750

1750(0,1)2  + 1  
= 100 
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 Menurut (Bungin, 2012), purposive sampling digunakan pada penelitian-

penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam 

menentu kan sampel penelitian. Dengan demikian peneliti dapat melakukan 

penelitian secara subyektif dan mendalam dalam menilai karakteristik sampel 

penelitian.  Berikut kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan 

ke dalam sampel peneltian:  

1.  Sampel haruslah berusia 16-49 tahun 

2.  Sampel haruslah merupakan seorang pelanggan Cuci House Laundry Bali 

baik pelanggan segmen kiloan maupun premium. 

  

4.2 Metode Pengumpulan Data 

4.2.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantiatif 

yaitu memperoleh data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan ( 

Sugiyono,2012:3). 

4.2.2 Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, 

sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada ( Sugiyono,2012). 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari 

responden melalui kuesioner dan data hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. Sementara data sekunder diperoleh dari data Internal Perusahaan 

Cuci House Laundry tahun 2016. Metode yang digunakan adalah pendekatan     A 

Priori Segmentation  Penelitian A priori dipilih apabila jumlah segmen yang 
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terbentuk telah ditetapkan sebelum analisis data dimulai. Karena Cuci House 

Laundry ini sudah berdiri 4 tahun maka penulis sudah mengetahui target yang 

ingin didapatkan sesuai kebutuhan peneliti. 

4.2.3 Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 

serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk 

diisi oleh responden. Kelebihan metode ini adalah biaya yang relative murah, 

kemudahan dalam pengumpulan data, serta pelaksanaannya dapat berlangsung 

serempak. (Bungin, 2012:135). 

Cara yang akan digunakan dalam menentukan skor item atau pertanyaan 

pada kuesioner adalah dengan menggunakan skala Likert. Cara pengukurannya 

adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan 

dan kemudian diminta untuk member jawaban “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Netral”, 

“Tidak Setuju”, “Sangat Tidak Setuju”. Jawaban-jawaban tersebut diberi skor 1 

untuk “Sangat Tidak Setuju” sampai skor 5 untuk nilai “Sangat Setuju” . 

4.3  Variabel – variabel yang akan diamati 

4.3.1 Variabel Kategoris 

Sebuah variabel kategoris yang juga dikenal sebagai variabel diskrit di mana 

nilai variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Tiap variasi 

berdiri sendiri ataupun terpisah.. 

Faktor demografis dan variabel usage rate pada variabel perilaku 

merupakan atribut kategoris dalam riset ini di mana responden akan diminta untuk 

dapat memberikan jawaban beberapa keterangan atau respon terhadap 

pertanyaan sebagai berikut:   

1.  Usia 
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2.  Pekerjaan 

3.  Pendapatan 

4.  Pendidikan 

5.  Usage Rate 

 

Tabel 4.1 Data Kategoris Operasional Variabel 

TipeDasar Atribut Katagories 

Demografis Usia Usia 16-25 Thn, 26-35 Thn, 36-45 

Thn, >45 Thn 

Pendapatan <Rp.500.000, Rp.500.001-

Rp.1.000.000, Rp.1.000.001- 

Rp.2.000.000, >Rp.2.000.000 

Pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana 

Pekerjaan Pelajar, Mahasiswa, Pegawai 

Negeri, Karyawan Swasta, 

Wiraswasta, Lainnya 

Perilaku 

(Variabel 

Usage 

Rate) 

Intensitas mencuci dalam 

seminggu 

1-2 kali, 3-4 kali, >5 kali dalam satu 

minggu 

Intensitas berganti vendor 

laundry dalam satu tahun 

1-2 kali, 3-4 kali, >5 kali dalam satu 

tahun 

Sumber : Olahan data primer penelitian 

 

4.3.2 Variabel Kontinu  

   Variabel kontinu merupakan variabel yang variasi nilainya merupakan 

perurutan atau kontinuitas satu dengan yang lain dengan skala yang biasa 

digunakan adalah ordinal, interval dan rasio. Variabel kontinu dalam riset ini terdiri 

dari beberapa sub-variabel dalam segmentasi perilaku yang meliputi benefit 

sought by customer atau manfaat yang dicari, dan variabel sikap konsumen. 

Adapun pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam skala likert dengan tolok 
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ukur 1-5, di mana angka 1 merepresentasikan ketidaksetujuan responden 

terhadap statement yang diberikan, sedangkan angka 5 untuk merepresentasikan 

kesetujuan responden terhadap statement yang diberikan.  

Tabel 4.2 Data Kontinu Operasional Variabel 

Segmentasi Variabel Indikator Skaladata 

Segmentasi 

Behavior 

Pendekatan 

segmentasi pasar 

yang 

mengidentifikasi 

kelompok yang 

homogeny 

berdasarkan benefit 

yang dicari 

konsumen ketika 

membeli suatu 

produk 

( Kotler & Keller 

2012) 

         Demografi 

 

 

 

 

 

Benefit Sought 

1. Usia 

2. Pendapatan 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

1. Parfum dengan wangi 

nyaman dan tidak 

menimbulkan bercak di 

pakaian 

2. Pressing dan lipatan 

rapi 

3. Packaging 

mempermudah saat 

dibawa 

4. Fasilitas delivery / 

antar jemput 

5. Garansi cuci ulang 

6. Harga kompetitif 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal Dan Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap 

1. Puas terhadap kualitas 

cucian 

2. Konsumen rela 

membayar lebih untuk 

pelayanan yang lebih 

baik 

3. Konsumen 

merekomendasikan 

Cuci House Laundry 

kepada teman 

Ordinal  

 Sumber : olahan data primer 
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4.4  Uji Validitas dan Reabilitas 

4.4.1  Uji Validitas 

Uji validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2011:162). Penelitian ini menggunakan 

uji korelasi pearson yang mengikut sertakan indicator beserta total indikatornya. 

Suatu indicator dikatakan valid apabila nilai signifikansi dari koefisien korelasinya 

lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013:45).  

4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner dalam 

penelitian ini adalah metode Cronbach Alpha. Variabel dapat dikatakan reliable 

apabila Alpha Cronbach > 0,6 (Sugiyono 2012:130). 

 

4.5 Analisis Data   

 Proses analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan metode non 

hirarki / k-means clustering untuk melakukan pengelompokan objek penelitian 

berdasarkan variabel yang terbentuk, serta Analisis Cross Tab atau analisis Cross 

Tabulasi untuk melakukan profiling terhadap objek pada masing-masing cluster. 

4.5.1 Analisis Cluster Non-Hirarki / K-means 

Berbeda dengan metode pendekatan hirarki yang menggabungkan objek 

demi objek yang memiliki kesamaan karakteristik hingga membentuk suatu hirarki, 

Metode k-means cluster memproses semua indikator yang digunakan dalam 

segmentasi atau peng-cluster-an secara sekaligus, di mana pada proses ini 

dimulai dengan terlebih dahulu menentukan jumlah cluster yang ingin terbentuk 

(Rangkuti, 2011:113). Metode k-means digunakan dikarenakan tingkat efisiensi 
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yang tinggi dan mampu menggambarkan karakteristik tiap-tiap segmen yang  

terbentuk dibandingkan dengan metode hierarki. Namun untuk dapat 

menggunakan metode non-hirarki, peneliti diharapkan telah mengetahui jumlah 

cluster yang diinginkan untuk terbentuk.  

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 3 fixed cluster dimana peneliti 

menentukan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan peneliti mengacu pada 

metode A Priori Segmentation, dimana  akan terbentuk dengan pertimbangan 

subyektif yang sesuai dengan tujuan penelitian, di mana 3 fixed cluster tersebut 

akan memudahkan peneliti mengkategorikan segmen berdasarkan ukuran 

kualitas tinggi, sedang, dan rendah. 

4.5.2  Profiling Clusters  

Proses profiling dilakukan berdasarkan data kategorikal demografis 

responden. Untuk proses profiling dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

cross tabulation. Di mana metode cross tabulation ini memungkinkan untuk 

mengetahui karakteristik demografis dari setiap cluster yang dihasilkan. Proses 

profiling nantinya akan digunakan untuk menilai segmen mana yang layak untuk 

dijadikan target market (Rangkuti, 2011:122). 

4.5.3.  ANOVA 

Analisis varians digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata k 

sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Satu sampel k dalam k 

kejadian/pengukuran berarti sampel tersebut berpasangan. Misal, satu sampel 

diberi perlakuan sampai lima kali, ini berarti sudah lima sampel berpasangan. 

Sedangkan k sampel dalam satu kejadian berarti sampel independen (lima sampel 

diberi satu kali perlakuan, adalah merupakan lima sampel kejadian). 
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ANOVA biasa digunakan dengan menggunakan uji F. Uji F digunakan 

untuk menguji kebenaran hipotesis alternative, maka dilakukan uji F dengan 

mengikuti prosedur (Montgomery, 2005). Anova ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan dari berbagai variabel yang diuji. Dalam penelitian ini 

ditetapkan nilai tingkat signifikansi sebesar 0.05. Artinya jika pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi 0.05 maka jika nilai signifikansi  yang terdapat 

pada tabel ANOVA lebih besar maka kesputusannya terima H0 sebalikanya jika 

nilai signifikansi yang terdapat pada tabel ANOVA lebih kecil maka keputusan yang 

didapat adalah tolak H0. 

Pengujian hipotesis untuk ANOVA dengan uji F dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

Hipotesis untuk BSought 

H0 : tidak ada perbedaan BSought terhadap ketiga cluster yang terbentuk 

H1 : ada perbedaan BSought terhadap ketiga cluster yang terbentuk 

 

Hipotesis untuk Sikap Konsumen 

H0 : tidak ada perbedaan sikap konsumen terhadap ketiga cluster yang terbentuk 

H1 : ada perbedaan sikap konsumen terhadap ketiga cluster yang terbentuk 

Berikut rumus perhitungan untuk uji F : 

Uji F untuk efek faktor A  adalah 𝐹 =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
  

Uji F untuk efek faktor B adalah 𝐹 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

Uji F untuk efek interaksi faktor A dan B adalah 𝐹 =
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

Keterangan : 

𝑀𝑆𝐴 = mean square A (rata-rata kuadrat faktor A) 
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𝑀𝑆𝐵 = mean square A (rata-rata kuadrat faktor B) 

𝑀𝑆𝐴𝐵= mean square AB (rata-rata kuadrat faktor AB) 

𝑀𝑆𝐸 = mean square error (rata-rata kuadrat error) 

 


