
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendahuluan

Suatu penelitian merupakan suatu proses yang terkait secara sistematis. Tiap

tahapan merupakan bagian yang menentukan tahapan selanjutnya. Beberapa teori dan

kajian yang ada merupakan dasar untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian

merupakan bahan kajian untuk melangkah lebih lanjut. Untuk mendapatkan hasil

penelitian yang baik diperlukan urutan langkah-langkah penelitian yang baik pula,

dimana hal tersebut akan sangat mempermudah penyusunan laporan penelitian.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan agar peneliti dapat menguasai teori maupun konsep

dasar yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi ini

dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa referensi seperti

literatur, laporan-laporan ilmiah dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang dapat

mendukung terbentuknya landasan teori, sehingga dapat digunakan sebagai

landasan yang kuat dalam analisis penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melaksanakan

penelitian langsung ke instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah

Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari yang terletak di kabupaten Sragen
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Propinsisi Jawa Tengah. Dengan mengamati secara langsung proses bisnis

yang terjadi sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan dan berdasarkan

tujuan penelitian. Penelitian lapangan disini meliputi:

a. Observasi

Merupakan penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung keadaan,

kegiatan, cara kerja dan pencatatan.

b. Penyebaran kuisioner

Merupakan daftar pernyataan tertulis yang dibenkan kepada responden

untuk mendapatkan informasi tentang penilaian atribut kualitas produk

beras orgainik merk PELOPOR.

c. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lansung

tentang masalah yang terkait dengan penelitian baik dengan konsumen

sebagai responden maupun dengan pihak perusahaan.

3 3.3 Data Yang Dibutuhkan

3 Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini

adalah:

d 1. Data Primer

y Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya

p yaitu perusahaan. Data primer meliputi:

k, a. Data Internal

w - Data instansi perusahaan dalam hal ini adalah data - data mengenai

PD Pelopor Alam Lestari. y^^ • V

st
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b. Data Eksternal

Keadaan Ekonomi

Pesaing

Kebijakan Pemerintah

Teknologi

Konsumen

c. Data yang dibutuhkan untuk penelitian (data-data hasil kuesioner) yang

mencakup atribut kepentingan dan kepuasan konsumen PD Pelopor

Alam Lestari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain seperti hasil

penelitian sebelumnya, jurnal dan Iain-lain, yang digunakan untuk

mendapatkan dan menggali teori-teori yang sekiranya akan rnendukung

terhadap penelitian untuk memecahkan masalah.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki peluang yang sama untuk

dipilih. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif artinya jumlah sampel

yang ditentukan harus dapat mewakili populasi yang ada. Penentuan jumlah sampel

pada penelitian ini sangat ditentukan karena peneliti tidak dapat menjadikan semua

konsumen dapat dijadikan responden. Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya,

waktu, pikiran, tenaga dan fasilitas.

Oleh karena itu, peneliti dapat menentukan jumlah sampel menggunakan

statistik sebagai alat bantu yang ekonomik, karena statistik menyediakan prinsip-
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prinsip dan cara-cara yang digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu

digunakan rumus error.

p(l - p)
E = 1,645 — —

< n

Dimana : E = Error

P = Proporsi sampel

N = Jumlah sampel

Supranto (1992) dalam Angelia (2009), jumlah pelanggan ditentukan dengan

rumus:

n=p(1_p)(£|i)2

karena besarnya proporsi sampel p tidak diketahui, maka p(l-p) juga tidak diketahui,

tetapi p selalu diantara 0 sampai 1 dengan p maksimum, maka :

F(p) = p-p2

df(p)

d(p)
l-2p

df(p) df(p)
———-maksimal iika ,, _ = 0
d(p) • d(p)

0=l-2p

-l=-2p

P = 0,5

Harga maksimal f(p) adalah p(l-p) = 0,5(1-0,5) = 0,25, sehingga besarnya

sampel jika mengandung tingkat kepercayaan sebesar 90% dan kesalahan yang terjadi

tidak lebih dari 10% adalah :
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n = p(l - p)(-~-)
a/2^2

1,645 ,n= 0,5(1 - 0,5)(-yr)2

n —67,65 « 68 responden

Data yang didapat (N=70) > 68, maka data cukup.

3.4.2 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mengolah kuisioner (menentukan jumlah kuisioner yang sah/tidak cacat)

meliputi kelengkapan makna jawaban, konsistensi antar jawaban (jawaban

hanya satu untuk tiap butir pertanyaan) dan relevansi jawaban. Kemudian data

yang masuk (data mentah) aka dimasukkan ke dalam tabel.

b. Menguji kesahihan dan keandalan kuisioner dengan analisis kesahihan dan

keandalan butir alat bantu berupa SPSS 16.0.

c. Mengukur harapan dan persepsi pelanggan serta gap diantara keduannya.

d. Menentukan priori tas dari dimensi kualitas jasa menggunakan diagram

kartesius.

e. Manganalisis kualitas produk beras organik dari PD Pelopor Alam Lestari.

f. Menentukan nilai kepentingan (kepentingan relatif) untuk masing-masing

keinginan.

g. Menentukan nilai mutu untuk menghitung gap analisis, evaluasi kompetitif,

goal, sales point, improvement ratio, dan bobot baris pada matrik perencanaan.

h. Menghitung kepentingan teknik untuk masing-masing atribut yang ada.

i. Menganalisis atribut yang ada.
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j. Pada bagian House of Quality merupakan bagian yang berisi tentang atribut-

atnbut yang menjadi keinginan konsumen. Dari hasil HOQ pada matrik

Technical Requirement kemudian di anahsa faktor internal perusahaan dalam

hal ini kekuatan {strenght) dan kelemahan {weakness).

k. Analisis SWOT

Analisis ini merupakan uraian tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang ada di PD Pelopor Alam Lestan. Analisis ini berguna untuk

dapat memaksimalkan kekuatan {Strengths) dan peluang {Opportunities) serta

meminimalkan kelemahan {Weakness) dan ancaman (Threats) untuk dapat

memunculkan alternatif-alternatif strategi yang dapat dijadikan sebagai acuan

untuk masa yang akan datang.

1. Langkah terakhir dan suatu penelitian adalah berupa penankan kesimpulan

berdasarkan pengumpulan data, analisa data dan tahap keputusan. Penarikan

kesimpulan ini sangat berguna dalam merangkum hasil akhir dari suatu

penelitian. Bagian mi dilengkapi dengan beberapa rekomendasi/saran untuk

menyempurnakan hasil penelitian. Pada bagian ini hasil penelitian diperoleh

dari pengolahan dan analisis data kemudian didiskusikan untuk mengetahui

kemungkinan kekurangan atau kelebihan dan hasil penelitian sehingga dapat

dibuat suatu rekomendasi terhadap hasil penelitian ini.



3.5 Kerangka Penelitian

Mulai

Identifikasi dan perumusan masalah :

Menentukan tujuan penelitian |

IIdentifikasi dan penentuan sampel penelitian

Identifikasi atribut dan penentuan atribut yang diteliti

IPenyusunan dan penyebaran kuisioner

*« Pengumpulan data

Dilakukan uji kecukupan data kembali
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Uji validitas Dilakukan uji kecukupan data kembali

Butir tidak valid dibuang
tidak digunakan

..tlji reliabilitas-

Pengolahan data

Penyusunan matrik HOQ

Analisis SWOT

Pembahasan i

Kesimpulan dan saran

Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Butir tidak reliabel tidak

akan digunakan


