
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh adalah jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada 

responden. Agar dapat dianalisis secara kuantitatif, data yang didapat akan 

ditabulasi dengan membuat skor dan skala pengukuran. 

Sedangkan dalam sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah riset untuk menggambarkan karakteristik atau 

gejala atau fungsi suatu populasi (Sarwono, 2008:58). Penelitian ini dapat 

menjelaskan karakteristik dari populasi yang menjadi sampel dalam 

penelitian, sehingga penelitian ini dapat berguna untuk bisnis yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi 

Populasi secara umum diartikan sebagai setiap kelompok orang 

yang mempunyai kesamaan dalam karakteristik dan memiliki elemen 

populasi atau anggota individual dari populasi itu sendiri (Sarwono, 

2008:124). 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pemilik sepeda motor 

Honda dan Suzuki di Kalabahi. Menurut data tahun 2008 (Kapolres 
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Kalabahi), jumlah pemilik sepeda motor Honda dan Suzuki di Kalabahi 

adalah 3004 orang.  

  

Sampel 

Sampel didefinisikan sebagai suatu bagian kecil dari populasi 

Terdapat dua metode dalam pengambilan sampel, yaitu metode 

probabilitas dan non-probabilitas (Ariestonandri, 2006:93).  

Pengambilan sampel menurut rumus Slovin adalah:  

 

Keterangan :  

n : ukuran sampel  

N: ukuran populasi  

e : toleransi presisi ketepatan rata-rata yang diharapkan tidak menyimpang 

dari 10%.  

 Jadi ukuran sampel yang di dapatkan dari rumus di atas adalah: 

n =      N 
 1 + Ne2 

 
n =         3004 
 1 + 3004 (0.1)2

 
n = 96,77 (dibulatkan) dalam penelitian ini diambil 97 responden. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode probability cluster sampling yaitu pengambilan sampel yang 
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dilakukan terhadap sampling unit, dimana sampling unitnya terdiri dari 

satu kelompok. Setiap individu di dalam kelompok yang terpilih akan 

diambil sebagai sampel, dalam hal ini sampel hanya orang-orang yang 

merupakan pemilik dari sepeda motor Honda dan Suzuki. Dari jumlah 

responden yang mencapai 97 orang, dibagi berdasarkan proporsional 

jumlah pemilik sepeda motor di Kalabahi. 

Honda : 805 / 3004 : 27% 

 27% x 97 : 26 responden 

Suzuki : 2199 / 3004 : 73% 

 73% x 97 : 71 responden 

  
3.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah karakteristik, sifat, symbol atau atribut yang 

diukur, yang kepadanya diberi nilai (Simamora, 2005:3). Variabel 

penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel-variabelnya adalah: 

1) Produk (X1) 

Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di 

pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, 

atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan 

(Fuad, 2006:128). Produk adalah pelayanan dari Honda dan 

Suzuki yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen 

Honda dan Suzuki di Kalabahi. Indikator produk adalah: 

- During sales service 
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- After sales service 

- Garansi 

2) Harga (X2) 

Harga adalah sejumlah kompensasi (uang atau barang, 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi barang atau jasa (Fuad, 2006:129). Harga adalah 

jumlah uang yang digunakan untuk memperoleh sepeda motor 

Honda dan Suzuki di Kalabahi. Indikator harga adalah: 

- Daftar harga sepeda motor 

- Potongan harga sepeda motor 

- Syarat-syarat kredit 

3) Saluran Distribusi (X3) 

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau 

berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk 

sampai ke tangan konsumen (Fuad, 2006:129). Saluran 

distribusi adalah jalur mengalirnya produk dari produsen ke 

konsumen sepeda motor Honda dan Suzuki di Kalabahi. 

Indikator saluran distribusi adalah: 

- Persediaan barang 

- Transportasi 

- Jarak 

- Delivery and Pick-up 
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4) Promosi (X4) 

 Promosi adalah kegiatan-kegiatan yang secara aktif 

dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen membeli 

produk yang ditawarkan (Fuad, 2006:130). Promosi adalah 

informasi-informasi yang diterima oleh konsumen tentang 

sepeda motor Honda dan Suzuki di Kalabahi. Indikator 

Promosi adalah: 

- Brosur 

- Iklan Koran 

- Iklan Radio 

3.4 Prosedur dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif maupun kualitatif. Data kualitatif yang digunakan adalah data 

yang berkaitan dengan karakteristik umum masyarakat Kalabahi dan 

kondisi persaingan dealer sepeda motor di Kalabahi. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini berupa data internal perusahaan dan data yang akan 

diperoleh dari hasil isian kuesioner responden. 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama, yang secara teknis penelitian disebut responden (Sarwono, 
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2008:153). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil isian 

kuesioner oleh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga hanya perlu 

dicari dan dikumpulkan saja. Data sekunder ini berfungsi untuk 

mendukung data primer. Oleh karena itu, data sekunder tidak dapat 

digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Sarwono, 2008:158). Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data eksternal yang didapat dari 

buku, jurnal, dan internet. 

3.4.2 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

kuesioner tertutup dengan pilihan ganda  dan menggunakan skala likert 

karena skala ini lebih banyak digunakan untuk pengukuran perilaku serta 

lebih sederhana dan mudah dalam aplikasinya. Dalam skala likert, setiap 

soal diberikan jawaban 1-5 dengan skor masing-masing: 

5 untuk nilai sangat penting 

4 untuk nilai penting 

3 untuk nilai netral 

2 untuk nilai tidak penting 

1 untuk nilai sangat tidak penting 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

validitas atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas yang rendah (Ghozali, 2005:42). 

Uji validitas digunakan pada instrumen variabel harga, produk, 

saluran distribusi dan promosi. Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas internal menggunakan faktor dengan cara 

mengkorelasikan jumlah skor tiap fakta dengan jumlah skor total masing-

masing variabel. 

Kemudian hasil r
xy 

hitung dikonsultasikan dengan harga kritik r
Tabel 

t dengan taraf signifikasi 5%. Jika didapatkan r
xy 

hitung lebih besar dari r 

Tabel maka butir instrumen dikatakan valid. 

 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan derajat 

dipercayanya suatu instrumen. Instrumen dapat dikatakan realibel apabila 

menghasilkan data yang cukup dipercaya untuk digunakan dalam 

pengumpulan data (Ghozali, 2005:42). Dalam penelitian ini digunakan 

reliabilitas internal yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan.  
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Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikasi 5 %. Jika harga r
11

> 

r
Tabel 

maka instrumen bisa dikatakan reliabel. 

 

3.6  Analisis data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisis data, serta mengambil kesimpulan adalah 

metode: 

3.6.1 Multivariate Analysis of Variance (Manova) 

Manova digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan dua 

rata-rata populasi dengan lebih dari dua variabel, yaitu produk, harga, 

saluran distribusi, dan promosi dari Honda dan Suzuki di Kalabahi. 

Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian outlier, 

normalitas data, dan pengujian asumsi varians-covarians. 

Pengujian terhadap ada tidaknya data outlier pada penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan besarnya nilai mean 

dengan standar deviation. Data dikatakan tidak mengandung outlier 

apabila mean lebih besar dibandingkan dengan standart deviation. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogrov 

Semirnov terhadap semua variabel penelitian yang akan digunakan untuk 

menguji hipotesis. Normal tidaknya data dari variabel penelitian 

ditunjukan oleh besarnya nilai asymptotic significan-nya. Apabila nilai 

asymptotic significan di atas 5%, maka data tersebut adalah berdistribusi 

 40



normal. Sebaliknya, apabila nilai asymptotic significan di bawah atau sama 

dengan 5%, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Jika hasil 

pengujian data menunjukan distribusi normal, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan t-test. Namun jika datanya tidak memenuhi asumsi 

distribusi normal, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan non 

parametrik, yaitu uji U atau Mann-Whitney Test. 

Pengujian asumsi varians-kovarians dengan menggunakan General 

Linear Model Box’s Test of Equality of Covariance Matrices dan Levene’s 

Test of Equality Error Variances adalah untuk menguji apakah proses 

analisis dengan Manova dapat dilanjutkan atau tidak. 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Langkah-langkah dalam pengujian Manova: 

1. Uji signifikan multivariate 

MD2 yaitu nilai antara centroid dan rata-rata. MD2 dapat 

ditransformasi menjadi berbagai uji statistik untuk menentukan apakah 

cukup luas untuk mengklaim ada perbedaan antara dua kelompok (variabel 

produk, harga, saluran distribusi, dan promosi terhadap Honda dan Suzuki) 

secara statistik. 

 

2. Membandingkan Frasio dengan daerah penerimaan Ho dan Ha. 

Ho diterima jika Frasio lebih kecil dari titik kritis dan Ho ditolak jika 

Frasio lebih besar dari titik kritis. 
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Dalam penelitian ini, Manova digunakan untuk menguji perbedaan 

variabel independen (produk, harga, saluran distribusi, dan promosi), baik 

secara bersamaan maupun secara partial pada merek Honda dan Suzuki. 

Untuk menentukan perbedaan indikator produk, harga, saluran distibusi, 

dan promosi secara simultan yang signifikan pada merek Honda dan 

Suzuki, digunakan uji signifikan multivariat (Multivariate Test). 

Sedangkan untuk menentukan perbedaan secara parsial dari masing-

masing variabel indikator produk, harga, saluran distribusi, dan promosi 

pada keunggulan bersaing pada merek Honda dan Suzuki digunakan Test 

of Between Subjects Effects. 
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