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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017), penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan, dan kegunaan tertentu. Pada Penelitian ini akan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mencari faktor-

faktor pembentuk preferensi konsumen dalam memilih furniture Geometric 

Creation. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

biasanya digunakan untuk meneliti populasi dan sample tertentu. pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data pada 

metode ini bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3.2 Populasi dan Sample Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen Geometric Creation yang pernah melakukan 

pembelain produk. 

3.2.2 Sample 

Menurut Sugiyono (2017), sample adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  non- probability sampling  yaitu teknik pengambilan sample 
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yang tidak memberikan peluang yang sama untuk seluruh anggota populasi yang 

dipilih sebagai sample (Sugiyono, 2017) dengan pendekatan purposive sampling. 

Metode ini dipilih karena mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi 

(Bungin, 2015). Konsumen geometric creation yang pernah melakukan pembelian 

produk. Untuk menentukan jumlah sample peneliti menggunakan teknik Slovin 

karena jumlah populasi yang akan diteliti sudah di ketahui dengan pasti. 

Rumus Slovin :  

n= 
 

     
 

keterangan : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi  

e = Taraf Kesalahan (10%) 

n = 
   

           
 

n = 54 Responden 

Berdasarkan rumus Slovin, dengan jumlah populasi sebanyak  115 orang, error 

margin sebesar 0.1 maka didapatkan sampel sejumlah 54 responden. 

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan data primer, dan data sekunder. Data primer 

adalah data-data yang didapatkan dari sumber pertama lapangan (Bungin, 2015). 

Penelitian ini akan menggunakan kuisioner sebagai data primer. Data sekunder 

adalah data-data yang diambil oleh peneliti berasal dari sumber kedua seperti 

sumber kepustakaan, lembaga survey, dan data dari internet (Bungin, 2015).  
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Pada metode kuisioner, peneliti akan menggunakan skala likert untuk 

mengukur sikap setuju atau tidak setuju responden terhadap suatu pernyataan 

yang diajukan oleh peneliti. Variabel yang akan diukur dalam skala likert 

diuraikan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item item instrumen pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 

2017). Data yang dikumpulkan menggunakan dasar skala likert. Skala likert 

adalah sklala pengukur yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui 

tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan.  Alat ukur skala likert 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut : 

Tabel 3.1 Alat Ukur Skala Likert  

Skor Pilihan jawaban Kode 

1 Sangat tidak setuju STS 

2 Tidak setuju TS 

3 Cukup setuju CS 

4 Setuju S 

5 Sangat setuju SS 

Sumber : Sugiyono, 2015 
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3.2 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

konseptual 

Indikator  Definisi 

operasioanl 

sumber 

Kualitas 

produk 

Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu 

produk atau barang 

yang mampu 

memberikan hasil atau 

kinerja yang sesuai 

bahkan melebihi dari 

apa yang diharapkan 

pelanggan (Kotler & 

Keller, 2016:156). 

1.Bahan baku  

Furnitur kuat 

 

2. Produk  

Furnitur tidak 

pernah ada 

yang cacat 

 

3. Desain  

Furniture menarik 

1. produk 

Furnitur 

Geometric 

Creation 

menggunakan 

bahan baku 

yang kuat 

2. produk 

furnitur 

Geometric 

Creation tidak 

pernah ada yang 

cacat 

3. Desain 

furnitur 

Geometric 

Creation 

menarik 

Indikator 

kualitas produk 

menurut Nuha 

& Sutopo 

(2015). 

fitur Fitur adalah alat 

persaingan untuk 

mendiferensiasikan 

(membedakan) 

produk perusahaan 

dari produk pesaing  

(Kotler dan Keller 

,2016). 

1. Produk furniture 

menggunakan 

kualitas bahan baku 

dar bahan pilihan 

 

2. Produk furniture 

menggunakan 

pewarnaan yang 

tahan lama 

1. produk 

furniture 

Geometric 

Creation 

menggunakan 

kualitas bahan 

baku dari bahan 

pilihan 

2. Produk 

furniture 

Geometric 

Creation 

menggunakan 

pewarna yang 

tahan lama. 

Indikator fitur 

produk menurut 

Nuha & Sutopo 

(2015). 

Desain  Desain adalah 

totalitas fitur yang 

mempengaruhi 

tampilan dan fungsi 

produk berdasarkan 

kebutuhan 

konsumen. Desain 

memberi nilai 

tambah pada 

manfaat produk, 

menjadikannya 

enak dipandang 

dan nyaman 

digunakan (Kotler 

1.Desain Furniture 

mengikuti 

perkembangan 

jaman 

 

2. Warna 

Furniture bervariasi 

 

3. Desain bodi  

Furniture sangat 

kokoh 

1. Desain 

produk 

Geometric 

Creation 

mengikuti 

perkembangan 

jaman 

2. Produk 

furniture 

Geometric 

Creation 

memiliki warna 

yang bervariasi 

3. produk 

furniture 

Geometric 

Indikator desain 

menurut Nuha 

& Sutopo 

(2018). 
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dan Keller ,2016). Creation 

memiliki desain 

bodi sangat 

kokoh 

 

Harga  Harga merupakan  

jumlah biaya yang 

harus dikeluarkan 

pelangan untuk 

mendapatkan 

sebuah produk 
(Kotler dan Keller 

,2016). 

1.Daya saing harga 

 

2.Potongan harga  

 

3.Harga sesuai 

dengan kualitas 

1. Harga yang 

ditawarkan 

Geometric 

Creation 

bersaing 

dipasaran 

2.Geometric 

Creation 

memberikan 

potongan harga 

3. Harga yang 

ditawarkan 

Geometric 

sesuai dengan 

kualitas produk 

 

Indikator harga 

dewi & Wibowo 

(2015). 

Kualitas 

layanan 
kualitas layanan pada 

umumya lebih 

ditekankan pada 

usaha dalam 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

serta ketepatan dalam 

penyampaiannya 

untuk mengimbangi 

kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

serta ketepatan dalam 

penyampaiannya 

untuk mengimbangi 

kebutuhan pelanggan 

dengan harapan 

mereka (Dewi & 

Wibowo, 2018) 
 

1.Kenyamanan 

tempat melakukan 

pelayanan 

 

2.Kedisiplinan 

pelayanan 

 

3.Kemudahan 

proses 

1. Geometric 

Creation 

memiliki Ruang 

pelayanan yang 

nyaman 

2. Geometric 

creation 

memiliki 

kedisiplinan 

pelayan 

3. Geometric 

Creation 

memiliki 

kemudahan 

proses 

Indikator 

kualitas layanan 

menurut Dewi 

& Wibowo 

(2018). 

Sumber : Data diolah (2019) 

3.5  Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Kuesioner adalah rangkaian atau sekumpulan pertanyaan yang disusun 

secara sistematis dalam bentuk daftar pertanyaan, kemudian diberikan kepada 

responden untuk diisi (Bungin, 2015).  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
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data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang diharapkan dari responden (sugiyono, 2017). Pada penelitian ini 

Peneliti akan meyebarkan kuesioner kepada konsumen yang pernah membeli 

produk Geometric Creation, tujuan dari penyebaran kuesioner ini untuk megetahui 

faktor faktor apa yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk 

Geometric Creation, sehingga dari kuesioner tersebut peneliti dapat mengetahui 

faktor faktor yang dapat berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

penjualan produk Geometric Creation. 

3.6  Metode Analisis dan Pengujian Hipotesisis 

 

Penelitian ini menggunakan analisis faktor sebagai metode analisis data. 

Menurut Santoso & Singgih, (2018) analisis faktor adalah metode analisis yang 

mencoba menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang awalnya saling 

independent satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dibuat  kumpulan variabel 

yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Analisis faktor yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan 

second order confirmatory factor analysis menggunakan software SMARTPLS.  

Confirmatory Factor Analysis (CFA) adalah analisis faktor yang digunakan untuk 

menguji dan mengkonfirmasi apakah suatu konsruk yang secara teorti telah 

dibentuk dapat dikonfirmasi dengan data empiris.    

Metode Second Order Confirmatory Factor Analysis digunakan ketika 

variabel laten dimensi tidak dapat diukur langsung atau dijadikan pernyataan 

untuk jawaban responden karena harus diukur dengan lebih detail. Oleh karena itu 
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setiap variabel laten dimensi membutuhkan indikator-indikator sebagai pengukur 

yang kemudian dijadikan pernyataan dalam kuisioner (Abdillah & Jogiyanto, 

2015). 

3.6.1 First Order Construct 

  Pada metode first order construct dilakukan uji model pengukuran dari 

konstruk laten dimensi ke indikatornya ( Abdillah dan Jogiyanto ,2015). First 

Order Construct Confirmatory Factor Analysis adalah variabel laten yang diukur 

oleh beberapa variabel indikator atau variabel yang dapat diukur secara langsung 

dan dapat digunakan untuk menguji dimensionalitas suatu konstruk (Ghozali & 

Latan, 2015),  Langkah yang dilakukan dalam First Order Construct 

Confirmatory Factor Analysis adalah sebagai berikut : 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), tahapan uji validitas yang harus 

dilakukan pada first order construct, yaitu: 

1. Uji validitas konvergen loading factor yaitu melihat nilai yang tertera pada 

model analisis. Nilai yang disarankan untuk loading factor yaitu di atas 0,50.  

2. Uji validitas konvergen Average Variance Extracted (AVE). Nilai yang 

disarankan untuk AVE adalah di atas 0,50. 

3. Uji validitas diskriminan cross loading. Nilai yang disarankan untuk cross 

loading adalah di atas 0,70 serta nilai cross loading harus memiliki nilai paling 

besar pada indikator dengan variabel yang berkesesuaian dibandingkan dengan 

variabel lain. 
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), tahapan uji reliabilitas yang harus 

dilakukan pada tahap first order construct, yaitu: 

1. Uji reliabilitas Cronbach Alpha. Nilai yang disarankan untuk cronbach alpha 

adalah di atas 0,60. 

2. Uji reliabilitas Composite Reliability. Nilai yang disarankan untuk composite 

reliability adalah di atas 0,70. 

3.6.2. Second Order Construct 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), Metode Second Order Construct 

Confirmatory Factor Analysis  digunakan dalam dua tahap. Tahap pertama 

dilakukan dengan menguji konstruk laten dimensi ke indikatornya. Pada tahap 

pertama tersebut, akan ada perbaikan model terhadap konstruk laten dimensi 

terhadap indikator dari uji yang telah dilakukan. Tahap kedua yaitu menguji 

konstruk laten ke konstruk dimensi. Pada tahap kedua ini akan ada perbaikan 

model dari variabel dari konstruk laten terhadap konstruk dimensi dari uji yang 

telah dilakukan.  

pada tahap second order construct, dilakukan uji hipotesis path coefficient. 

Uji hipotesis pada tahap second order construct dilakukan dengan melihat nilai t-

statistics path coefficient. Nilai yang disarankan adalah di atas 1,96 untuk setiap 

dimensi dengan alpha sebesar 5% 

 

 




