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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deksriptif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian akan diuraikan secara statistik. Dengan 

melakukan penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian mahasiswa terhadap café 

gorengan. 

 

3.2 Populasi Dan Sampel 

3.2.1 Identifikasi dan Batasan Populasi 

Populasi adalah sejumlah individu yang memiliki satu ciri atau 

sifat yang sama (Hadi, 1992). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya dengan usia 18-22 tahun.   

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Hadi, 1992). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

120 orang mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya berusia 18-22 tahun 

dengan perwakilan  20 orang mahasiswa masing-masing dari program 

studi International Business Management (IBM), Information 

Technology (IFT), Tourism and Hotel Management (THM), Interior 

Desain and Architect (INA), Visual and Communication Desain (VCD) 

dan Psychology (PSY). Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya 



45 

 

digunakan sebagai sampel penelitian disebabkan café gorengan yang 

ingin dikembangkan akan berada di kawasan Surabaya Barat dengan 

target mahasiswa sehingga mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya 

yang berlokasi di Surabaya Barat merupakan sampel yang sesuai. 

 

3.2.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang akan digunakan adalah purposive cluster 

incidental sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pemilihan subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1993). Dalam penelitian ini, 

terdapat beberapa syarat responden yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Mahasiswa Universitas Ciputra angkatan 2008/2009/2010 

b. Berusia 18-22 tahun 

Teknik cluster sampling merupakan teknik pemilihan subjek 

berdasarkan kesamaan hakekat dengan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau klaster (Hadi, 1993). Dalam konteks ini, yang dimaksud 

dengan klaster adalah program studi mahasiswa, yaitu International 

Business Management (IBM), Information Technology (IFT), Tourism 

and Hotel Management (THM), Interior Desain and Architect (INA), 

Visual and Communication Desain (VCD) dan Psychology (PSY).  

Teknik incidental sampling merupakan teknik pemilihan subjek 

berdasarkan individu-individu atau grup-grup yang kebetulan atau dapat 

dijumpai di tempat-tempat tertentu (Hadi, 1993). Dalam penelitian ini, 
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responden yang digunakan merupakan responden yang kebetulan 

dijumpai di dalam kawasan Universitas Ciputra.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh sejumlah 

subjek dan berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut peneliti mengambil 

kesimpulan mengenai subjek yang diteliti (Suryabrata, 1993).  

Jenis pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner adalah 

pertanyaan dengan pilihan ganda. Jenis pertanyaan ini menyediakan pilihan 

jawaban dan responden hanya perlu memilih salah satu jawaban yang 

dianggap paling tepat (Santosa & Hamdani, 2007).  

Pada penelitian ini, instrumen penelitian berupa kuesioer dibuat 

berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Kuesioner terdiri 

dari 18 item dengan masing-masing item memiliki beberapa alternatif 

jawaban.  

Ada pun pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner dibatasi pada 

pertanyaan yang berhubungan dengan: 

a. Data demografi responden, meliputi jenis kelamin, usia, kawasan 

tempat tinggal, jurusan dan tahun angkatan. 

b. Sub budaya meliputi suku bangsa. 

c. Keadaan ekonomi meliputi uang jajan sebulan. 

d. Motivasi 
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1. Motivasi ke café, meliputi frekuensi responden ke café dalam 

sebulan dan motif responden ke café. 

2. Motivasi mengkonsumsi gorengan, meliputi frekuensi responden 

mengkonsumsi gorengan dalam sebulan dan motif responden 

mengkonsumsi gorengan. 

e. Kelompok referensi, meliputi kelompok mana yang mempengaruhi 

responden dalam pengambilan keputusan pembelian. 

f. Produk 

1. Café, meliputi jenis café dan hiburan café yang disukai responden. 

2. Gorengan, meliputi jenis gorengan dan cita rasa gorengan yang 

disukai responden. 

g. Harga  

1. Café, meliputi kisaran harga makanan ringan paling 

memungkinkan untuk sebuah café menurut responden. 

2. Gorengan, meliputi kisaran harga gorengan paling memungkinkan 

untuk seporsi gorengan menurut responden. 

3. Café gorengan, meliputi kisaran harga produk paling 

memungkinkan untuk sebuah café gorengan menurut responden. 

h. Lokasi, meliputi lokasi mana yang disukai responden agar berkeinginan 

datang dan membeli di sebuah café serta tempat responden biasanya 

membeli gorengan. 

i. Promosi, meliputi media promosi yang paling disukai responden dan 

promosi penjualan yang dinginkan responden. 
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Tabel 3.1 

Blueprint Kuesioner 

 

Aspek  Indikator  No. kuesioner 

Data demografi Jenis kelamin, kawasan tempat 

tinggal,  jurusan, tahun 

angkatan. 

- 

Sub budaya Suku bangsa. - 

Usia dan tahap daur 

hidup  

Usia. - 

Keadaan ekonomi Uang jajan yang diperoleh 

selama sebulan. 

1 

Motivasi  Frekuensi ke café dalam 

sebulan. 

Alasan ke café. 

Frekuensi mengkonsumsi 

gorengan dalam sebulan. 

Alasan mengkonsumsi 

gorengan. 

2 

3 

11 

 

12 

Kelompok referensi  Kelompok referensi yang 

paling mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam 

memilih café. 

Kelompok referensi yang 

paling mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam 

membeli gorengan. 

4 

 

 

16 

Produk  Jenis café yang disukai. 

Hiburan café yang disukai. 

Jenis gorengan yang disukai. 

Cita rasa gorengan yang 

disukai. 

5 

7 

13 

14 
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Aspek  Indikator  No. kuesioner 

Harga  Kisaran harga yang paling 

memungkinkan untuk 

makanan ringan di sebuah 

café. 

Kisaran harga yang paling 

memungkinkan untuk seporsi 

gorengan. 

Kisaran harga yang paling 

memungkinkan untuk seporsi 

gorengan di sebuah café 

6 

 

 

17 

 

18 

 

Lokasi  Lokasi yang diinginkan adanya 

sebuah café 

Tempat biasanya membeli 

gorengan 

8 

 

15 

Promosi  Media promosi yang paling 

disukai  

Promosi penjualan yang 

diinginkan  

9 

 

10 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Jenis data yang dianalisis merupakan data rasio. Pengumpulan data 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 120 mahasiswa Universitas 

Ciputra Surabaya yang ditemui di dalam kawasan Universitas Ciputra seperti 

kantin, perpustakaan dan sanctuary. Pengumpulan data telah dilakukan pada 

hari Rabu, 16 Februari 2011 sampai Selasa, 22 Maret 2011. Penyebaran 

kuesioner dilakukan oleh tiga orang yaitu peneliti dan dua petugas yang telah 

memahami kuesioner secara mendalam. Kriteria petugas yang membantu 

menyebarkan kuesioner adalah minimal pendidikan SMU dan memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. 
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3.5 Analisis Data 

Data  yang telah didapatkan akan dianalisa secara deskriptif dengan 

menggunakan prosentase. Analisa prosentase akan meliputi analisis 

mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan pembelian mahasiswa pada 

café gorengan, yang melalui beberapa tahap antara lain: 

a. Mendata semua jenis jawaban. 

b. Membuat tabulasi data. 

c. Menghitung prosentase jawaban subjek berdasarkan konteks yang 

digunakan. 

d. Membuat tabel jawaban untuk masing-masing pertanyaan. 

e. Menganalisa hasil prosentase.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




