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Bab III 

Metode Penelitian 

A. Deskripsi Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data untuk 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian 

(Kuncoro, 2009; 12). Pemilihan jenis penelitian deskriptif disesuaikan 

dengan kebutuhan peneliti untuk mengetahui atribut manakah yang 

menjadi pertimbangan pelanggan B to B dalam menentukan keputusan 

pembelian kue kuping gajah. 

B. Populasi dan Sampel

Menurut Kuncoro (2009; 118), populasi adalah kelompok elemen

yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2008:116). Pada penelitian ini, 

masalah obyek penelitian merupakan faktor utama yang harus dinyatakan 

sebelum penelitian ini dilakukan. Dikarenakan keterbatasan dalam 

penelitian, maka obyek penelitian yang menjadi populasi pada penelitian 

ini adalah atribut pertimbangan dari 32 pengusaha makanan ringan di 

Surabaya dalam menentukan keputusan pembelian kue kuping gajah. 
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Sampel dalam penelitian menggunakan keseluruhan dari sampel yang 

berjumlah 32 pengusaha makanan ringan di Surabaya sehingga sampel 

merupakan sampel jenuh. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder, yaitu : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan semua metode pengumpulan data original 

(Kuncoro, 2009; 148). Data yang diperoleh peneliti langsung dari 

perusahaan meliputi sejarah berdirinya perusahaan, lokasi 

perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi, saluran 

distribusi yang digunakan serta data-data lain yang relevan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah  data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data (Kuncoro, 2009; 148). Data yang didapat berasal dari sumber-

sumber yang tidak langsung antara lain melalui keterangan, tulisan 

(artikel), buku-buku ataupun diktat serta sumber lainnya yang 

mendukung penelitian penulis. 

Agar dapat dianalisa dan diintepretasikan dengan baik maka perlu 

data yang valid sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mengandung 

suatu kebenaran yang ilmiah. Dalam penelitian, peneliti mencari data yang 
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diperlukan, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Dalam 

melaksanakan pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode penelitian 

yaitu : 

1. Riset kepustakaan 

Penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dengan 

jalan mengutip dari buku-buku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan obyek yang sedang diteliti oleh penulis dan dapat 

digunakan sebagai dasar teoritisnya. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Di dalam penelitian 

lapangan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview)  

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara secara langsung kepada pelanggan B 

to B kue kuping gajah di Surabaya yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam peneltian ini. 

b. Survei (kuesioner) 

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

disusun secara tertulis kepada pelanggan B to B kue kuping 

gajah di Surabaya yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam peneltian ini. 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila 

skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena 

tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

(Kuncoro, 2009; 172). Reliabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas 

dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas 

karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, 

sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Dengan 

demikian, reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas ukuran dan 

konsistensi internal ukuran (Kuncoro, 2009; 175). 

 Prosedur untuk menentukan validitas dan realibilitas dalam analisa 

konjoin dilakukan setelah melakukan analisis dan ada dua prosedur yang 

digunakan untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari hasil analisis 

conjoint, yaitu: 

1. Evaluasi estimasi goodness of fit model  jika variabel dummy 

digunakan dalam regresi, nilai dari R2 akan memunculkan sebuah 

indikasi tingkat kecocokan model terhadap data. 

2. Evaluasi holdout atau stimuli validasi dapat diprediksi melalui 

estimasi fungsi part-worth, dimana prinsipnya adalah memiliki 

tujuan untuk memperkirakan pola pendapat responden. 

 

 



37 
 

E. Atribut Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis mengemukakan empat atribut yang 

menjadi pertimbangan pelanggan B to B kue kuping gajah dalam 

menentukan keputusan pembelian. Adapun atribut yang akan diteliti di 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas produk 

Kualitas produk merupakan salah satu aspek yang menjadi 

pertimbangan konsumen ketika membeli produk (Gasperzs, 2008; 119). 

Kotler dan Armstrong (2001) yang dikutip dalam Loebis (2009) yang 

menyatakan kualitas produk adalah kemampuan suatu produk 

melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan dan 

kemudahan operasi dan perbaikan. Menurut Cannon, Perreault, dan 

McCarthy (2008; 286) kualitas produk juga harus dapat ditentukan oleh 

cara pelanggan memandang produk tersebut. Dari sudut pandang 

pemasaran, kualitas berarti kemampuan produk untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan pelanggan.  

Atribut yang digunakan dalam kualitas produk adalah bentuk dan 

rasa sehingga dapat dikategorikan dalam karakteristiknya yaitu 

conformance, dimana conformance berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan keinginan konsumen. Conformance merefleksikan derajat 

dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi memenuhi 

standar yang ditetapkan. 
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2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa (Kotler dan Amstrong, 2008; 345). Lebih lanjut, harga adalah salah 

satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; elemen 

lain menghasilkan biaya (Kotler dan Keller, 2009; 67). 

3. Merek 

Merek menurut American Marketing Association sebagaimana 

dikutip oleh Kotler dan Keller (2009; 276), mendefinisikan sebagai nama, 

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Peran merek 

adalah mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen baik individual maupun organisasi untuk 

menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau 

distributor tertentu (Kotler dan Keller, 2009; 259). 

4. Kualitas pelayanan 

Kualitas layanan disebut sebagai service quality adalah kemampuan 

suatu instansi untuk secara konsisten memenuhi keinginan, kebutuhan, 

dan harapan pelanggan (Kartajaya, 2008; 191). Pengukuran kualitas 

pelayanan yang diinginkan pelanggan pada dasarnya meliputi lima 
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dimensi seperti yang dikemukakan oleh Barry dkk., (1988) dalam 

Dermawan Wibisono (2011; 51), yaitu: 

a. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memenuhi janji 

pelayanan yang akurat. 

b. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu mengambarkan keinginan 

untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat 

dan tepat. 

c. Jaminan (Assurance), yaitu menjamin pelayanan yang diberikan 

aman dan nyaman. 

d. Empati (Empathy), yaitu kepedulian atau perhatian individual yang 

disediakan oleh perusahaan untuk pelanggan. 

e. Hal yang terukur (Tangibles), yaitu wujud fisik fasilitas, peralatan, 

personel, dan bahan komunikasi. 

Layanan retur barang diperbolehkan demi memberikan jaminan pada 

pelanggan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan. 

Sama halnya dengan layanan retur, Pengiriman tepat waktu (delivery on 

time) juga dikategorikan dalam dimensi keandalan (reliability) dan jaminan 

(assurance). 

5. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh perilaku 

konsumen. Perusahaan harus mengenali perilaku konsumen untuk 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, 

sehingga perusahaan diharapkan dapat selalu memenuhi kebutuhan 
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konsumen yang akan berdampak pada loyalitas. Menurut Kotler dan 

Keller (2009; 235), konsumen akan melalui lima tahap dalam suatu proses 

pengambilan keputusan pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. 

Produk, harga, merek, dan kualitas pelayanan merupakan atribut 

yang menjadi pertimbangan pelanggan B to B dalam menentukan 

keputusan pembelian kue kuping gajah. 

F. Analisis Konjoin 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

konjoin dimana analisis ini adalah sebuah teknik yang sering digunakan 

untuk mengetahui preferensi konsumen akan sebuah produk baru 

(Santoso 2010: 279). Analisis konjoin melibatkan proses memproduksi 

data preferensi dengan menggunakan pasar hipotesis. Pendekatan ini 

mengharuskan survei lapangan di mana responden diminta 

mempertimbangkan sejumlah alternatif komoditas dengan deskripsi yang 

dibedakan menurut atribut-atributnya. Metode ini menggunakan 

dekomposisi statistik untuk mengestimasi struktur preferensi konsumen. 

Teknik tersebut memungkinkan penarikan inferensi atas bobot masing-

masing atribut (Iwan Jaya Asis, 2010; 39-40). 

 



41 
 

Tujuan analisis konjoin adalah untuk mengetahui bagaimana 

persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau 

banyak bagian. Hasil utama analisis konjoin adalah suatu bentuk (desain) 

produk barang atau jasa, atau objek tertentu yang dinginkan oleh 

sebagian besar responden (Singgih Santoso, 2010; 279). Analisis konjoin 

tergolong metode tidak langsung (indirect method). Kesimpulan diambil 

berdasarkan respons subjek terhadap perubahan sejumlah atribut. Karena 

itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apa saja atribut suatu produk atau 

merek  

G. Konsep Analisis Konjoin 

 Dalam analisis konjoin, model yang diestimasi adalah persamaan 

sebagai berikut. 

   Y = X1+X2+X3+X4+constant 

Dimana, 

Y : Utilitas dari kombinasi faktor (atribut) yang menjadi preferensi 

konsumen 

X1 : Utilitas atribut kualitas produk 

X2 : Utilitas atribut harga 

X3 : Utilitas atribut merek 

X4 : Utilitas atribut kualitas pelayanan 
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 Lalu, pengkodean dilakukan sebagai berikut. 

1. Pengkodean atribut 

 Tabel 3.1 
 Level Kualitas produk 

Level X1 

Bentuk bagus 1 

Rasa enak 2 

 
Tabel 3.2 

 Level Harga 

Level X2 

Dapat ditawar 1 

Harga pas (fixed price) 2 

 
Tabel 3.3 

 Level Merek 

Level X3 

Terkenal  1 

Dapat re-branding 2 

 
Tabel 3.4 

 Level Kualitas pelayanan 

Level X4 

Layanan retur 1 

Delivery on time 2 

 

Dari empat atribut tersebut dapat ditemukan kemungkinan 

kombinasi sebanyak 16 kombinasi yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.5 
Kombinasi-kombinasi Kualitas Produk, Harga, Merek, dan Kualitas Pelayanan. 

No. Kualitas Produk Harga Merek Kualitas Pelayanan 

1 Bentuk bagus Dapat ditawar Terkenal  Layanan retur 

2 Bentuk bagus Dapat ditawar Terkenal  Delivery on-time 

3 Bentuk bagus Dapat ditawar Dapat rebranding Layanan retur 

4 Bentuk bagus Dapat ditawar Dapat rebranding Delivery on-time 

5 Bentuk bagus Harga pas (fixed price) Terkenal  Layanan retur 
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6 Bentuk bagus Harga pas (fixed price) Terkenal  Delivery on-time 

7 Bentuk bagus Harga pas (fixed price) Dapat rebranding Layanan retur 

8 Bentuk bagus Harga pas (fixed price) Dapat rebranding Delivery on-time 

9 Rasa enak  Dapat ditawar Terkenal  Layanan retur 

10 Rasa enak Dapat ditawar Terkenal  Delivery on-time 

11 Rasa enak  Dapat ditawar Dapat rebranding Layanan retur 

12 Rasa enak Dapat ditawar Dapat rebranding Delivery on-time 

13 Rasa enak  Harga pas (fixed price) Terkenal  Layanan retur 

14 Rasa enak Harga pas (fixed price) Terkenal  Delivery on-time 

15 Rasa enak  Harga pas (fixed price) Dapat rebranding Layanan retur 

16 Rasa enak Harga pas (fixed price) Dapat rebranding Delivery on-time 

 

Jika dibuat kombinasi berdasarkan kode, maka ditemukan tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.6 
Pengkodean Data Untuk Regresi. 

No. X1 X2 X3 X4 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 2 

3 1 1 2 1 

4 1 1 2 2 

5 1 2 1 1 

6 1 2 1 2 

7 1 2 2 1 

8 1 2 2 2 

9 2 1 1 1 
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10 2 1 1 2 

11 2 1 2 1 

12 2 1 2 2 

13 2 2 1 1 

14 2 2 1 2 

15 2 2 2 1 

16 2 2 2 2 

 

Metode pengumpulan data dari responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah komunikasi dengan menggunakan kuesioner. Skala 

yang dipakai adalah skala komparatif (comparative rating scale), di mana 

orang, objek, atau fenomena lain dinilai dalam suatu standar orang, objek, 

atau fenomena lain (Kuncoro, 2009; 178).  

Langkah-langkah proses analisis konjoin dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan faktor (atribut produk) dan juga level (bagian dari 

faktor) dari sebuah obyek. Faktor atau atribut produk dalam 

penelitian ini ada empat yaitu kualitas produk, harga, merek, 

kualitas pelayanan. Selanjutnya, atribut kualitas produk dibagi 

lagi menjadi dua level, yaitu bentuk bagus dan harga enak. 

Atribut harga dibagi menjadi dua level, yaitu harga yang dapat 

ditawar dan harga pas (fixed price). Atribut merek dibagi menjadi 

dua level, yaitu merek terkenal dan dapat re-branding. 

Sedangkan atribut kualitas pelayanan dibagi menjadi dua level 

yaitu layanan retur dan delivery on-time. 
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2. Mendesain stimuli, yaitu suatu kombinasi antara faktor dengan 

level tertentu. Dalam penelitian ini, akan tercipta 16 buah stimuli. 

Angka 16 ini didapat dari hasil kali jumlah masing-masing level 

yang ada dalam tiap faktor yaitu 2x2x2x2. Pendapat responden 

dapat dikumpulkan dengan meminta responden memberikan 

skala dari 1 hingga 16 untuk setiap stimuli.  

3. Mengumpulkan pendapat responden terhadap stimuli yang ada.  

4. Melakukan proses conjoint untuk memprediksi apa yang 

diinginkan konsumen. Analisa conjoint termasuk dalam 

Multivariate Dependance Method, persamaan model analisa 

conjoint yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = X1+X2+X3+X4+constant 

Dimana, 

Y : Utilitas dari kombinasi faktor (atribut) yang menjadi preferensi 

konsumen 

X1 : Utilitas atribut kualitas produk 

X2 : Utilitas atribut harga 

X3 : Utilitas atribut merek 

X4 : Utilitas atribut kualitas pelayanan 
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         5.  Menentukan Importance values yang menjadi tingkat kepentingan 

terhadap keseluruhan faktor dan level. 

        6.  Menentukan ketepatan prediksi dari hasil analisa conjoint  yang 

dilakukan dengan sejumlah hold out  untuk mengetahui apakah 

prediksi yang ada memiliki ketepatan yang tinggi. 


