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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah layanan dari percetakan 

Anugerah Offset. Layanan yang dimaksud adalah ketujuh aspek bauran 

pemasaran yang ada pada usaha jasa percetakan Anugerah Offset Semarang. 

Anugerah Offset sendiri merupakan sebuah bisnis jasa percetakan yang memiliki 

konsumen bisnis dan bukan konsumen end-user, sehingga pembelian dilakukan 

dengan jumlah yang besar. 

Lokasi penelitiannya akan dilakukan di Anugerah Offset yang berada di 

Kota Semarang. Anugerah Offset beralamat di Jalan Supriyadi Raya nomor 16A. 

Lokasi kantor Anugerah Offset diapit oleh 2 mini market sehingga sangat mudah 

untuk menemukannya. 

 

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data 

primer menurut Uma Sekaran (2006) adalah data yang diperoleh dari tangan 

pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang 

diteliti. Data primer yang ada dalam penelitian ini berupa data persepsi konsumen 
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Anugerah Offset terhadap aspek bauran pemasaran yang ada pada usaha jasa 

percetakan Anugerah Offset. 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari pelanggan 

Anugerah Offset. Data akan diperoleh dari pelanggan secara langsung dengan 

tujuan menganalisa aspek bauran pemasaran yang ada pada Anugerah Offset. 

 

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Sugiyono (2012) mendefinisikan populasi sebagai berikut : “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan.”. Dalam penelitian ini  populasinya adalah 

seluruh pelanggan Anugerah Offset. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

mengambil objek sebuah usaha jasa percetakan yang memiliki berbagai macam 

pelanggan. Dalam populasi ini ada pelanggan yang sering melakukan pembelian 

kembali dan ada juga yang jarang melakukan pembelian. 

3.3.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, 116) mendefinisikan “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”. Dalam penelitian 

ini seluruh pelanggan Anugerah Offset akan diambil datanya untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui alasan 



22 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

dibalik perilaku pelanggan Anugerah Offset sejak tahun 2013, baik yang sering 

melakukan pembelian kembali maupun pelanggan yang jarang melakukan 

pembelian kembali dengan jumlah 19 orang, dan bahkan pelanggan yang 

berhenti melakukan pembelian kembali dengan jumlah 2 orang menjadi total 21 

responden. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner akan peneliti berikan secara 

langsung kepada responden secara individu dan bukan berkelompok. Pertanyaan 

kuesioner nantinya akan peneliti jelaskan kembali kepada responden apabila ada 

beberapa responden yang kurang memahami yang peneliti maksudkan melalui 

pertanyaan kuesioner tersebut. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 

pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.  

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden 

untuk menuliskan jawabannya dengan bentuk uraian tentang suatu hal 

(Sugiyono, 2010). Sedangkan pertanyaan tertutup dengan cara meminta 

konsumen memilih pilihan alternatif jawaban yang disediakan oleh peneliti 

(Sekaran, 2006). Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah Skala Likert 

dikarenakan peneliti ingin meneliti sikap, pendapat, dan juga persepsi dari 

konsumen mengenai layanan yang ada pada usaha Anugerah Offset. Nilai dalam 
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kuesioner ini, nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga nilai 5 untuk 

jawaban sangat setuju. Jumlah kuesioner yang akan dibagikan sesuai dengan 

jumlah konsumen yang ada di Anugerah Offset yaitu sebanyak 21 kuesioner. 

3.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Instrumen dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang digunakan 

untuk mendapat data itu adalah valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya akan diukur. Uji validitas didasari dengan metode Produk 

Momen Pearson. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel dimana 

tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Kriteria validitas apabila r hitung 

> r tabel maka pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid. Sedangkan jika 

r hitung < r tabel maka pertanyaan kuesioner dikatakan tidak valid. 

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas untuk 25 pertanyaan dengan 

taraf signifikan 5% maka nilai r tabel sebesar 0,433. Berikut merupakan hasil dari 

uji validitas : 

Tabel 3.1. Uji Validitas 

Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,513 0,433 Valid 

2 0,489 0,433 Valid 

3 0,447 0,433 Valid 

4 0,451 0,433 Valid 

5 0,568 0,433 Valid 
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6 0,607 0,433 Valid 

7 0,518 0,433 Valid 

8 0,514 0,433 Valid 

9 0,540 0,433 Valid 

10 0,497 0,433 Valid 

11 0,493 0,433 Valid 

12 0,459 0,433 Valid 

13 0,499 0,433 Valid 

14 0,481 0,433 Valid 

15 0,586 0,433 Valid 

16 0,441 0,433 Valid 

17 0,471 0,433 Valid 

18 0,478 0,433 Valid 

19 0,524 0,433 Valid 

20 0,522 0,433 Valid 

21 0,571 0,433 Valid 

22 0,434 0,433 Valid 

23 0,475 0,433 Valid 

24 0,560 0,433 Valid 

25 0,461 0,433 Valid 

Sumber : Data primer olahan 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan sebuah pengukuran mengenai stabilitas dan 

konsistensi dimana sebuah instrumen dapat mengukur konsep dan membantu 

nilai ketepatan pada sebuah pengukuran (Sekaran, 2006). Uji reliabilitas 

menggunakan koefisien Alfa Cronbach, Alfa Cronbach menurut Sekaran (2006) 
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adalah koefisien keandalan yang menunjukan seberapa baik item-item dalam 

kuesioner berkolerasi dengan baik. Menurut Ghozali (2006) alat ukur dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai koefisien Cronbach Alfa > 0,6. 

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas untuk 25 item yang valid dalam 

kuesioner, 

Tabel 3.2. Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,910 25 

Sumber : Data primer olahan 

 

 Dari data tabel tersebut uji reliabilitas Cronbach Alpha menunjukan 

nilai sebesar 0,910 yang berarti lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 

item-item dalam kuesioner reliabel atau konsisten. 

 

3.5. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang 

pertama adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2010) statistik 

deskriptif adalah statitik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
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generalisasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisa pertanyaan tertutup. Analisis statistik deskriptif ini menggunakan 

analisis rentang skala. Untuk menggunakan analisis rentang skala menggunakan 

rumus : 

RS =
(nilai terbesar − nilai terkecil)

kelas interval
 

=
(5 − 1)

3
 

= 1,33 

Tabel 3.3. Tabel Rentang Skala 

Variabel Rentang Skala 

 1,00 – 2,33 2,34 – 3,67 3,68 – 5,00 

Product Rendah Sedang Tinggi 

Price Rendah Sedang Tinggi 

Place Rendah Sedang Tinggi 

Promotion Rendah Sedang Tinggi 

People Rendah Sedang Tinggi 

Process Rendah Sedang Tinggi 

Physical Evidence Rendah Sedang Tinggi 
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Setiap variabel dalam kuesioner akan dianalisis menggunakan analisis 

rentang skala dengan menghitung rata-rata setiap variabel. Hasil rata-rata akan 

dideskripsikan kedalam kelas interval yang ada seperti diatas. 

Teknik analisis kedua yang akan digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi maupun situasi dari berbagai 

data yang sudah dikumpulkan berupa hasil pertanyaan atau pengamatan 

mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006). 

Analisis deskriptif kualitatif ini akan digunakan untuk menganalisis pertanyaan 

terbuka dan saran dari responden dalam penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


