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III. METODE PENELITIAN 

 

3. 1.  Objek Penelitian 

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penyesuaian produk, kualitas, dan desain peroduk terhadap keunggulan bersaing 

yang dilakukan oleh PT. XYZ. Alasan peneliti memilih PT. XYZ sebagai objek 

penelitian karena kondisi keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari penjualan 

produk komoditi semakin menurun dan saat ini perusahaan mengambil langkah 

untuk mengganti produk komoditi dengan produk khusus. Hal tersebut diharapkan 

dapat menaikkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

objek penelitian PT. XYZ untuk mengetahui apakah langkah membuat penyesuaian 

produk, melalui kualitas dan desain produk dapat menjadikannya unggul dalam 

bersaing, sehingga dapat menaikkan keuntungan bagi perusahaan. 

3. 2.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu data 

primer, sumber data ini diperoleh langsung dari individu yang menjadi objek 

penelitian, dimana data didapatkan dari hasil kuesioner dengan pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka yang diberikan kepada sampel yang jumlahnya telah 

ditentukan sebelumnya, yaitu konsumen PT. XYZ yang terdiri dari divisi R&D, 

divisi Pengembangan Produk, dan divisi Pembelian. 
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3. 3. Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner 

kepada para responden. Kuesioner yang diberikan berbentuk pernyataan terstruktur 

dimana didalam kuesioner tersebut menyajikan sebuah pernyataan yang  harus 

ditanggapi oleh responden secara terstruktur. Pertanyaan terstruktur tersebut 

menggunakan teknik anchoring yang menjaring tanggapan responden, yaitu dengan 

cara memperoleh data melalui pernyataan dengan tingkatan jawaban yang 

diharapkan dan bersifat interval. Interval pernyataan dalam penelitian ini adalah 1 – 5 

dengan dimulai dengan pernyataan sangat tidak setuju (STS) hingga sangat setuju 

(SS). Untuk mendapatkan jawaban kuantitatif sesuai dengan skala yang dikehendaki 

serta sesuai dengan desain penelitian, maka penelitian ini dilakukan. Menurut 

Sugiyono (2012:7), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian ini, 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, dimana 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik yang bertujuan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3. 3.1. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, ada 2 macam instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, yang 

dibuat sendiri oleh peneliti. Pertanyaan tertutup digunakan untuk uji regresi dan 

pertanyaan terbuka digunakan untuk uji deskriptif. Kuesioner dengan pertanyaan 

terbuka ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mendalam yang mendukung 
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kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan mengacu pada faktor penyesuaian produk, 

kualitas produk, dan desain produk. Dengan demikian, diharapkan akan 

mendapatkan hasil yang lengkap dan akurat mengenai suatu masalah yang diteliti.  

3. 3. 2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen uji validitas dilakukan untuk menunjukkan keabsahan dalam 

penelitian. Validitas suatu alat ukur menunjukan sejauh mana alat ukur itu dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat ukur tersebut, sehingga validitas 

menunjukan sejauh mana alat ukur tersebut dapat memenuhi fungsinya. Menurut 

Sugiono (2012), untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya menggunakan 

rumus korelasi product moment pearson correlation: 

rxy = 
𝑵 ∑ 𝑿𝒀−(∑ 𝑿) (∑ 𝒀)

√{𝑵 ∑ 𝑿𝟐 −(∑ 𝑿)𝟐} {𝑵 ∑ 𝒀𝟐−(∑ 𝒀)𝟐}
 

Untuk hasil uji validitas, dapat dilihat dalam lampiran pada halaman 56 sampai 59. 

Beberapa pertanyaan yang menunjukkan angka tidak valid dihilangkan karena 

memiliki makna pertanyaan yang sama dengan pertanyaan lainnya, sehingga 

jawabannya menjadi ganda. Setelah menghilangkan beberapa pertanyaan bermakna 

ganda, maka hasil uji validitas menjadi valid dan menunjukkan keabsahan data 

penelitian.  
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Sedangkan uji reliabilitas merupakan suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2006:154). Uji reabilitas 

menggunakan rumus cronbach alpha : 

 

Tingkat reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1. Tingkat Reliabilitas 

Indeks Reliabilitas Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

  Sumber : Arikunto (2006) 

Dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS 21.00 untuk melakukan 

uji validitas. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa item 

kuesioner penelitian valid adalah kalau r > r tabel. Pada penelitian ini dilakukan uji 

validitas kepada 30 sampel penelitian, sehingga item soal dikatakan valid jika nilai r 

hitungnya lebih besar dari 0.361. Apabila nilai cronbach alpha memiliki nilai > 0.6, 

maka alat ukur dapat dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menilai kevalidan dari 

masing-masing butir pertanyaan dapat diketahui dari total correlation masing-masing 

pertanyaan. Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 7 item soal 

yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item soal memiliki nilai r > 0.361 maka 
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dapat diambil kesimpulan seluruh item soal reliabel. Berikut tabel hasil uji 

reliabilitas untuk penelitian ini : 

 

Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

VARIABEL 

CRONBACH'S 

ALPHA KETERANGAN 

Penyesuaian Produk (X1) 0.837 Reliabel 

Kualitas Produk (X2) 0.739 Reliabel 

Desain Kemasan (X3) 0.759 Reliabel 

Keunggulan Bersaing (Y) 0.672 Reliabel 

 

Dari tabel 3.2, hasil uji reliabilitas didapatkan nilai cronbach alpha > 0.6 maka alat 

ukur dapat dikatakan reliabel dan semua variabel tersebut termasuk dalam kategori 

reabilitas tinggi. 

3.4.  Populasi dan Sampel 

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dan valid, maka dilakukan 

penarikan sampel dari suatu populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian 

dari suatu populasi. 

3. 4. 1. Populasi 

Dalam penelitian ini populasi yang ada adalah pelanggan dari PT. XYZ. 

Jumlah populasi pelanggan potensial yang mewakili 80% total penjualan di  PT. 

XYZ sebanyak 24 perusahaan, terdiri dari 24 orang divisi R&D, 18 orang divisi 

pembelian, dan 8 orang divisi product development. Pemilihan responden 

berdasarkan pada bagian/divisi yang memegang peranan penting untuk memutuskan 

pemilihan bahan yang sesuai dengan kebutuhan, dan pemilihan supplier bahan baku. 



  

28 
 

Responden yang terlibat merupakan pelanggan yang sudah menjalin kerjasama lebih 

dari 1 tahun dan memiliki masa kerja di perusahaannya minimal 5 tahun. Oleh 

karena itu, dari populasi 50 orang hanya diambil 30 orang dari 24 perusahaan sebagai 

pengambil keputusan utama. 

3. 4. 2. Sampel 

Adanya keterbatasan dalam meneliti seluruh populasi, maka perlu dilakukan 

pengambilan sample untuk mewakili sejumlah populasi. Teknik pengambilan sampel 

dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) adalah probabilitas 

sampel merupakan teknik sampling yang tiap anggota populasinya mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sample dengan cara purposive, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dengan 

memperhatikan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, jumlah sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 30 orang, yang terdiri 

dari 15 orang pelanggan dari divisi R&D, 5 orang pelanggan dari divisi product 

development dan 10 orang pelanggan dari divisi pembelian. Penentuan jumlah 

responden yang dipilih berdasarkan dari jumlah pelanggan pengambil keputusan 

utama. 

3. 5.  Analisis Data 

3. 5. 1. Asumsi Klasik 

 Asumsi klasik merupakan prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis. 

Pengujian asumsi klasik umumnya dilakukan terhadap regresi yang memiliki dua 
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atau lebih variabel penjelas. Uji asumsi klasik ini terdiri dari beberapa pengujian 

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

3. 5. 2. Uji Hipotesis 

3.5.2.1. Uji signifikansi simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama dengan 

variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. H0 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

b. H0 ≠ 0, artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

c. H0 diterima jika F hitung < F tabel dengan α = 5% 

d. H0 ditolak jika F hitung > F tabel dengan α = 5% 

3.5.3. Analisis Deskriptif Kualititatif 

 Analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode analisis 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual tentang 

ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, 

mengolah data, menganalisis data, dan menginterprestasikannya kedalam hipotesis 

statistik. Dalam analisis deskriptif ini menggunakan kuesioner kedua yaitu kuesioner 

dengan pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam 

mengenai hal yang akan diteliti. 

 



  

30 
 

3.5.4. Analisis Regresi 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh hubungan variabel penyesuaian produk (X1), kualitas (X2), dan desain 

(X3) terhadap keunggulan bersaing (Y). Persamaan regresi yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

Y = β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + е 

Keterangan :  

Y = Keunggulan bersaing 

β1 = Koefisien regresi dari variabel X1 (Penyesuaian Produk)  

X1 = Penyesuaian Produk 

β2 = Koefisien regresi dari variabel X2 (Kualitas Produk)  

X2 = Kualitas 

β3 = Koefisien regresi dari variabel X3 (Desain Produk)  

X3 = Desain 

e = standart error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


