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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatori. 

Penelitian eksplanatori digunakan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan 

antar variabel melalui uji hipotesis (Silalahi, 2009:30). Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif yaitu metode yang menggunakan sejumlah 

sampel dan data-data numerikal atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010:13). 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua customer Cediy per Maret 

2013 yaitu sebanyak 466 orang dan 6 store retailer Cediy dengan rincian : 

Tabel 3.1  

Jumlah customer Cediy per Maret 2013 

Jenis Konsumen Jumlah populasi 

B2C 466 orang 

B2B 6 store 

Total 472 
Sumber: Hasil Olahan Penulis 

3.2.2. Sampel 

Pemilihan sampel akan menggunakan non-probability sampling dan 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Teknik purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2013:156). Kriteria purposive sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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adalah keseluruhan konsumen Cediy B2B dan konsumen B2C yang melakukan 

repeat order minimal sebanyak 3 kali. Pada penelitian ini ukuran sampel yang 

akan digunakan adalah sebesar 118 responden. Hal ini dikarenakan untuk menjaga 

respon rate kembali 90%, mengingat minimal sampel yang digunakan dalam 

AMOS adalah 100 sampel. 

 

3.3. Prosedur Pengambilan & Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang merupakan data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah data primer dan 

sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari hasil 

kuesioner yang diisi oleh responden. Data sekunder tersusun atas data internal 

dan eksternal sebagai data penunjang penelitian.  

Data internal adalah data – data keuangan, persediaan produk, realisasi dan 

target penjualan selai Cediy. Sedangkan data eksternal berupa jurnal dan buku 

– buku teori sebagai pendukung data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melakukan survei dengan membagi kuesioner. Menurut Sugiyono (2010:162), 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan 
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kepada responden. Setiap responden diberikan daftar pertanyaan tentang 

variabel-variabel pembentuk daya saing.  

 

3.4. Definisi Operasional Variabel & Pengukuran Variabel 

Agar mempermudah operasional dalam penelitian, maka setiap variabel 

akan diberikan definisi operasional variabel dan indikator pengukuannya. Adapun 

definisi operasional dan indikator penelitian ini adalah: 

1. Sistem Pengiriman (delivery) (X1) 

Sistem Pengiriman adalah kehandalan perusahaan dalam pengiriman 

produk dengan lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan dengan 

kompetitornya. Indikator dari sistem pengiriman mengacu pada Kodrat 

(2009:142) antara lain:  

a. Konsistensi dan keandalan pengiriman (X1.1) 

b. Ketersediaan stok barang (X1.2) 

c. Kesesuaian jumlah barang yang dipesan dan yang diantar (X1.3) 

d. Waktu pengiriman dan fleksibilitas (X1.4) 

e. Kondisi barang (X1.5) 

2. Fokus pada konsumen (customer focus) (X2) 

Fokus pada konsumen adalah suatu usaha untuk memfokuskan dalam 

mengidentifikasi pelanggan kemudian mengidentifikasi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan konsumen. Fokus pada konsumen dalam penelitian 

ini diukur melalui beberapa indikator yang mengacu pada Nwokah dan 

Maclayton (2012) yaitu: 
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a. Memberikan kesempatan pelanggan untuk menyampaikan komentar dan 

keluhannya (X2.1) 

b. Memiliki komitmen yang kuat untuk pelanggan (X2.2) 

c. Memenuhi kepuasan pelanggan (X2.3) 

d. Memberikan layanan purna jual (X2.4) 

3. Penerapan teknologi baru (implement of new technology) (X3) 

Penerapan teknologi baru adalah inovasi dan kemampuan perusahaan 

dalam menerapkan teknologi baru dalam industrinya. Indikator penerapan 

teknologi baru dalam penelitian ini mengacu pada Mareta dan Nur (2011) dan 

Rahmana (2011) yaitu: 

a. Produk menggunakan teknologi vacuum packaging (X3.1). 

b. Pelayanan via website (X3.2). 

4. Fleksibilitas produksi (production flexibility) (X4) 

Fleksibilitas produksi adalah seberapa mampu perusahaan dalam 

mengubah volume produksi atau kapasitas produksi, dan kemampuan 

perusahaan dalam mengubah fitur produk berdasarkan kebutuhan pelanggan 

dalam periode waktu yang singkat. Menurut Chavosh et al., (2011:204) 

parameter yang diukur dalam fleksibilitas produksi antara lain: 

a. Kemudahan dalam pemesanan produk (X4.1) 

b. Kemudahan permintaan volume produk (X4.2) 
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5. Kualitas produk (quality of product) (X5) 

Kualitas produk adalah kesesuaian produk untuk merancang spesifikasi 

dan kinerja produk yang tinggi. Menurut Chavosh et al (2011:204), indikator 

kualitas produk antara lain: 

a. Kualitas serat buah, tingkat kemanisan/keasaman, tingkat kekentalan, 

berat bersih isi selai, aroma buah dan tekstur selai sesuai dengan 

spesifikasi  (X5.1) 

b. Konsumen merasa nyaman mengkonsumsi karena adanya kualitas yang 

dirasakan (X5.2) 

6. Atribut  Produk (X6) 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Tjiptono 

(2011:103) indikator atribut produk antara lain: 

a. Merek Cediy mudah diucapkan, dikenali, dan diingat (X6.1) 

b. Variasi ukuran kemasan (X6.2) 

c. Desain label kemasan menarik (X6.3) 

7. Pengurangan kecacatan produk (low defect rate) (X7) 

Pengurangan kecacatan produk (low defect rate)  adalah suatu tingkat 

kepentingan mengurangi kecacatan produk dalam kegiatan produksi. Menurut 

Lasalewo (2012:42) indikator pengurangan kecacatan produk antara lain: 

a. Kemasan produk tidak mudah rusak (X7.1) 

b. Kemasan produk bersegel rapi (X7.2) 
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8. Produk tahan lama (product durability) (X8) 

Produk tahan lama adalah daya tahan (durability) pada suatu produk 

berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Menurut 

Tjiptono dan Chandra (2012:75) parameter yang diukur untuk produk tahan 

lama antara lain: 

a. Standart masa kadaluarsa produk selama 2 tahun (X8.1) 

b. Produk memiliki tanggal kadaluarsa tercantum jelas (X8.2) 

 

3.5    Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan 

salah satu teknik statistik multivariat yang digunakan untuk meringkas dan 

mereduksi data sejumlah besar variabel ke dalam jumlah yang lebih kecil atau 

faktor. Analisis faktor adalah jenis analisis yang bertujuan untuk mereduksi 

variable-variabel dalam penelitian sehingga ditemukan beberapa variabel saja 

yang merupakan variabel yang paling berhubungan dengan faktor (Malholtra, 

2010:636). Terdapat dua macam analisis faktor yaitu Analisis Faktor Eksploratif 

dan Analisis Faktor Konfirmatori. Penelitian ini akan menggunakan Analisis 

Faktor Konfirmatori dengan menggunakan program AMOS, karena sudah 

diketahui variabel-variabel apa saja yang berhubungan dengan faktor. Malholtra 

(2010:727) menuliskan bahwa pada analisis faktor konfirmatori, macam variabel 

yang berhubungan dengan faktor sudah diketahui  dan terdapat hipotesis sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. 
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Gambar 3.1 
Model Analisis 

Sumber: Lasalewo (2012), Kodrat (2009), Nwokah dan Maclayton (2012), Mareta dan Nur (2011), 

Rahmana (2011), Chavosh et al., (2011), Tjiptono (2011), Tjiptono dan Chandra (2012) 
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Pada Gambar 3.1, terlihat model dari Analisis Faktor Konfirmatori Second 

Order. Model tersebut dapat digunakan dalam menjelaskan penelitian ini yakni  

bahwa variabel sistem pengiriman, fokus pada konsumen, biaya peningkatan 

kualitas, penerapan teknologi baru, fleksibilitas produksi, kualitas produk, atribut 

produk, pengurangan kecacatan produk, dan produk tahan lama masing-masing 

memiliki indikator sendiri yang dibentuk oleh daya saing.  

Analisis faktor dirumuskan seperti berikut ini (Solimun, 2009:58): 

1. Persamaan yang membentuk variabel laten Sistem Pengiriman (X1) :  

X1.1 = λ 11 X1 + ε1  

X1.2 = λ 12 X1 + ε2 

X1.3 = λ 13 X1 + ε3  

X1.4 = λ 14 X1 + ε4  

X1.5 = λ 15 X1 + ε5  

2. Persamaan yang membentuk variabel laten Fokus Pada Konsumen (X2):  

X2.1 = λ 21 X2 + ε6  

X2.2 = λ 22 X2 + ε7 

X2.3 = λ 23 X2 + ε8 

X2.4 = λ 24 X2 + ε9 

3. Persamaan yang membentuk variabel laten Penerapan Teknologi Baru (X3):  

X3.1 = λ 21 X3 + ε10 

X3.2 = λ 22 X3 + ε11 

4. Persamaan yang membentuk variabel laten Fleksibilitas Produksi (X4):  

X4.1 = λ 41 X4 + ε12 

X4.2 = λ 42 X4 + ε13 
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5. Persamaan yang membentuk variabel laten Kualitas Produk  (X5):  

X5.1 = λ 51 X5 + ε14 

X5.2 = λ 52 X5 + ε15 

6. Persamaan yang membentuk variabel laten Atribut Produk (X6):  

X6.1 = λ 61 X6 + ε16 

X6.2 = λ 62X6 + ε17 

X6.3 = λ 63 X6 + ε18 

7. Persamaan yang membentuk variabel laten pengurangan kecacatan produk 

(X7):  

X7.1 = λ 71 X7 + ε19 

X7.2 = λ 72X7 + ε20 

8. Persamaan yang membentuk variabel laten  produk tahan lama (X8):  

X8.1 = λ 81 X8 + ε21 

X8.2 = λ 82X8 + ε22 

Keterangan: 

Xj  =  Faktor bersamaan ke j 

λ ij = bobot (loading) dari indikator Xij pada faktor ke i (Xi), yang menunjukkan 

pentingnya faktor ke i dalam komposisi dari indikator Xij  

 = galat (error) atau faktor spesifik 

Tahapan yang dilakukan dalam analisis faktor sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi 

a) Uji Normalitas Data 

Sebaran data yang normal ditunjukan pada tingkat kemiringan distribusi 

data, maupun tingkat keruncingan tidak melebihi batas normal yang 

ditentukan. Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan 
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kriteria critical ratio skewness value sebesar ± 1,96 pada tingkat 

signifikansi 0,05 (5%). Data dapat disimpulkan mempunyai distribusi 

normal jika nilai critical ratio skewness value di antara ± 1,96. 

b) Evaluasi Outlier 

Outlier merupakan kondisi observasi dari suatu data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk 

sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi. Deteksi 

terhadap multivariate outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai 

mahalanobis distance dimana jika nilai P2 > 5% maka tidak ada data 

yang outlier (Santoso, 2012: 94).  

2. Uji Signifikansi 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengkonfirmasi sebuah variabel laten 

apakah berdimensi sama dengan indikator atau tidak dengan melihat angka 

probabilitas.  

a) Perumusan Hipotesis 

H0: λij  =  0  atau indikator tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel laten 

H1: λij  >  0  atau indikator berpengaruh signifikan terhadap variabel 

laten 

b) Tingkat Signifikansi α = 0,05 
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c) Kriteria Pengujian 

Jika nilai angka probabilitas yang didapat >0,05 maka H0 diterima H1 

indikator (Xij) tidak bisa dianggap sebagai indikator dari variabel laten 

(Xi). 

3. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menilai apakah model dapat diterima 

dengan baik atau belum. Paramater yang dipakai pada uji ini dapat dilihat 

pada tabel 3.1 di lampiran 4. Indeks-indeks yang dapat digunakan untuk 

menguji kelayakan sebuah model diringkas pada tabel 3.2 di lampiran 4 

3.6 Validitas dan Realibilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah sejauh mana skala pengukuran dapat bekerja sama 

dengan yang dikehendaki dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Kuncoro, 2009:172). Uji validitas yang dipakai pada penelitian ini adalah 

uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Pengujian 

menggunakan program Amos18. 

a) Uji Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen bertujuan untuk mengukur apakah setiap 

indikator yang diestimasi secara valid mengukur dimensi dari konsep 

yang diukur. Indikator dikatakan valid apabila indikator memiliki nilai 

CR > 2 . SE dimana CR adalah critical ratio dan SE adalah standart 

error (Waluyo, 2011:79). 
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b) Uji Validitas Diskriminan 

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk menguji dua atau lebih 

konstruk yang diuji merupakan sebuah konstruk yang independen 

(bebas). Uji validitas diskriminan pada penelitian ini menggunakan uji 

koefisien rerata ekstraksi varian. Koefisien rerata ekstraksi varian 

average variance extracted (AVE) merupakan koefisien yang 

menjelaskan varian di dalam indikator yang dapat dijelaskan oleh 

faktor umum. Untuk mendapatkan nilai AVE menggunakan 

persamaan sebagai berikut 

 

Keterangan: 

 : factor loading pada butir ke-i 

 

Bila nilai AVE > 0,5 maka indikator-indikator model yang 

dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstrak laten yang 

ditargetkan dan tidak mengukur konstrak laten yang lain. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keadaan dimana suatu skala pengaturan dan 

konsisten dan stabil dalam melakukan tugasnya (Kuncoro, 2009:175). Uji 

realibilitas dalam penelitian ini menggunakan uji construct reliability. 

Pengujian realibilitas dengan cara mengukur indeks melalui construct 

reliability dengan cut off value minimal 0,7 Jika nilai CR lebih besar 0,7 
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maka variabel yang diukur dikatakan konsisten namun jika lebih kecil dari 

0,7 maka variabel yang diukur tidak konsisten (Waluyo, 2011:113) 

               

Keterangan: 

CR= Construct Reliability 

λ= loading factor 

δ= eror variance 

Rumus: δ= 1-(λ)
2 

 

 


