
15 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017: 2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan  dan kegunaan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan data nonmetrik dengan analisis konjoin. Berikut 

adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data konjoin: 

1. Menentukan faktor atribut produk dan level bagian dari faktor dari sebuah 

objek. Penelitian ini memiliki 3 faktor atribut  yaitu Produk, Harga, dan 

Rasa.  

Tabel 3.1 Varian Kepiting dan Rajungan 

Produk Harga Rasa 

Kepiting 

Rp. 35000 
Saos Ingris 

Rp. 45.000 

Rp. 55.000 
Kare 

Rajungan 
Rp. 65.000 

Rp. 75.000 
Asam Manis 

Kepiting dan 

Rajungan 

RP. 100.000 

Rp. 110.000 
Goreng Mentega 

Rp. 130.000 
Sumber: Data Internal diolah 

2. Mendesain Stimuli, yaitu kombinasi antara faktor dengan level stimuli. 

Stimuli dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara volume dan 

harga. Berikut adalah kombinasi 32 stimuli: 

 

 

 



16 
 

Tabel 3.2 Kombinasi Stimuli 

Produk Harga Rasa 

Kepiting 250 gram Rp45.000 

Saos Inggris Kepiting 500 gram Rp75.000 

Kepiting 1 kg Rp130.000 

Kepiting 250 gram Rp45.000 

Kare Kepiting 500 gram Rp75.000 

Kepiting 1 kg Rp130.000 

Kepiting 250 gram Rp45.000 

Asam Manis Kepiting 500 gram Rp75.000 

Kepiting 1 kg Rp130.000 

Kepiting 250 gram Rp45.000 

Goreng Mentega Kepiting 500 gram Rp75.000 

Kepiting 1 kg Rp130.000 

Rajungan 250 gram Rp35.000 

Saos Inggris Rajungan 500 gram Rp55.000 

Rajungan 1 kg Rp100.000 

Rajungan 250 gram Rp35.000 

Kare Rajungan 500 gram Rp55.000 

Rajungan 1 kg Rp100.000 

Rajungan 250 gram Rp35.000 

Asam Manis Rajungan 500 gram Rp55.000 

Rajungan 1 kg Rp100.000 

Rajungan 250 gram Rp35.000 

Goreng Mentega Rajungan 500 gram Rp55.000 

Rajungan 1 kg Rp100.000 

Kepiting dan 

Rajungan 500 gram 

Rp65.000 

Saos Inggris 
Kepiting dan 

Rajungan 1 kg 

Rp110.000 

Kepiting dan 

Rajungan 500 gram 

Rp65.000 

Kare 
Kepiting dan 

Rajungan 1 kg 

Rp110.000 

Kepiting dan 

Rajungan 500 gram 

Rp65.000 

Asam Manis 
Kepiting dan 

Rajungan 1 kg 

Rp110.000 

Kepiting dan 

Rajungan 500 gram 

Rp65.000 

Goreng Mentega 
Kepiting dan 

Rajungan 1 kg 

Rp110.000 

Sumber: Data diolah peneliti 
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3. Mengumpulkan pendapat responden pada setiap kombinasi stimuli yang 

terbentuk. Total Stimuli yang terbentuk adalah 32. Responden diharapkan 

memberikan peringkat preferensi dengan memberikan skala dari 1 sampai 

12 untuk setiap stimuli produk kepiting (1 = stimuli yang paling disukai 

dan 12 = tidak disukai), skala dari 1 sampai 12 untuk setiap stimuli produk 

rajungan (1 = stimuli yang paling disukai dan 12 = tidak disukai), dan 

skala dari 1 sampai 8 untuk setiap stimuli produk kepiting dan rajungan (1 

= stimuli yang paling disukai dan 8 = tidak disukai) . Hasil peringkat yang 

diolah tiap responden disebut sebagai utility. 

4. Menganalisis hasil dengan menggunakan analisis konjoin dengan alat 

bantu SPSS 20 untuk mengetahui utility estimates dan importance value 

yang menunjukkan nilai atribut mana yang penting dalam mempengaruhi 

pilihan responden. 

5. Melakukan predictive accuracy dari data hasil analisis konjoin. Uji 

validitas yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk menguji 

keabsahan hasil olahan data kuesioner dengan analisis konjoin 

menggunakan program SPSS. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan korelasi Pearson’s R dan Kendall’s Tau. Jika nilai sig < 5%, 

maka tingkat prediksi dapat dikatakan akurat. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2017: 80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah tidak diketahui jumlah pasti 

atau tidak terhingga. 

3.2.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2017: 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan rumus Rao Purba sebagai berikut: 

   
  

        
 

   
     

        
 

       ,04 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

   : Tingkat kepercayaan (ditentukan 95% atau 1,96) 

    : Margin of error maximum (ditentukan 10% atau 0,1) 

 Berdasarkan hasil di atas maka jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 96 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang untuk lebih meningkatkan 

keakuratan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 81) Teknik sampling adalah 

merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel dengan 

memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang diterapkan peneliti. Kriteria 

yang diterapkan adalah konsumen dari Oh My Crab. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2017: 137) Data Primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer 

yang didapat melalui kuesioner. Menurut Sugiyono (2017: 142) Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. 

3.4 Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017: 38) Variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh 

informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk (Atribut 1),  macam produk yaitu kepiting 250 gram, kepiting 500 

gram, kepiting 1 kg, rajungan 250 gram, rajungan 500 gram, rajungan 1 

kg, kepiting dan rajungan 500 gram, dan kepiting dan rajungan 1 kg 

2. Harga (Atribut 2), 8 Indikator harga yaitu Rp35.000, Rp45.000, Rp55.000, 

Rp65.000, Rp75.000, Rp100.000, Rp110.000, dan Rp130.000. 

3. Varian (Atribut 3), saos inggris, kare, asam manis, dan goreng mentega. 

 


