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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah PT. Sumber Pelita Mataram yang berlokasi di JL. 

Madukoro Blok C No.23-24, Semarang. Tentang bagaimana perusahaan 

menjalankan saluran distribusinya apakah sudah efektif atau belum di mata 

outlet/retailer. 

Sedangkan lokasi penelitian berada pada outlet/retailer yang menjadi pelanggan 

dari PT. Sumber Pelita Mataram. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

Menurut Sugiyono (2014:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya. 

Dalam penelitian ini populasi nya adalah semua outlet/retailer di wilayah 

Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

outlet/retailer yang berjumlah 144 outlet/retailer yang ada di wilayah Semarang. 

Menurut Sugiyono (2014:116) Sampel adalah bagian dari jumlah karateristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari 

jumlah populasi outlet/retailer wilayah semarang . Untuk itu sampel yang di ambil 

dari populasi harus representatif (mewakili) dari 144 outlet/retailer yang ada. Dalam 

penelitian ini sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah mengambil masing- 

masing tiga dari delapan channel outlet/retailer. Teknik sampling yang digunakan 
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dalam penelitian adalah salah satu dari non probability sampling yaitu purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2014) purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan dan syarat tertentu, yaitu : 

1. Merupakan pelanggan tetap atau bisa disebut pelanggan yang teregister 

sehingga memudahkan untuk mengevaluasi. 

2. Jumlah Pesanan, outlet/retailer memesan jumlah yang konsisten dan bahkan 

ada kecenderungan meningkat dalam memesan produk bir Bintang. 

3. Yang merupakan outlet/retailer aktif, dalam artian setiap bulan selalu membeli 

produk bir Bintang dari PT. SPM. 

Dilakukannya purposive samplingkarena adanya keterbatasan dan waktu dan 

biaya untuk melakukan penelitian. Dari 144 outlet ada 50 outlet yang memenuhi 

syarat tersebut yaitu : 

Tabel 3.1 Populasi Outlet/Retailer 
 
 

OUTLET / RETAILER JUMLAH 

Wholesaler /Grosir 2 

Hotel 3 

Restaurant 7 

PND / Toko 11 

Bar /Pub 8 

Karaoke 12 

Hyper & Supermarket 4 

Club 3 

TOTAL 50 

 
Sumber : PT. Sumber Pelita Mataram, 2017 

 

Dari 50 akan diambil 50% dari populasi untuk dijadikan sampel dari masing- 

masing ke delapan type outlet/retailer pelanggan dari PT.SPM, hal ini dilakukan 
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untuk menghemat waktu dan biaya dalam penelitian ini. Jadi sampel yang akan 

didapat : 

OUTLET /RETAILER JUMLAH 

Wholesaler / Grosir 1 

Hotel 2 

Restaurant 4 

PND / Toko 6 

Bar / PUB 4 

Karaoke 6 

Hyper & Supermarket 2 

Club 2 

Total 27 

 
 

Tabel 3.2 Sampel Outlet/Retailer 

 

Sumber : PT. Sumber Pelita Mataram, 2017 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

 

Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Sedangkan berdasarkan pada sifatnya terbagi menjadi dua, sumber 

data kuantitatif dan sumber data kualitatif.Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer, data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumber utamanya (Kountur, 2008). Dalam menyusun penelitian ini data yang 

digunakan adalah data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner langsung ke 27 

outlet/retailer yang memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2010:199) kuesioner merupakan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 



34  

 

 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

maupun terbuka. Kuesioner dalam penelitian ini terdapat pertanyaan, identitas 

responden, kegiatan pemasaran perusahaan, status responden di dalam outlet yang 

diberikan kepada 27 outlet/retailer di wilayah Semarang yang telah memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Kuesioner akan disebar melalui koordinasi dan kerjasama 

dengan salesman PT. SPM yang akan berkunjung ke 27 outlet/retailer tersebut. 

Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Sugiyono 

(2014:132), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang 

atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Responden diminta untuk mengisi 

setiap pertanyaan dengan skala 1 hingga 5 menggunakan skala Likert, dimana akan 

diberikan kriteria penilaian dalam suatu skor yaitu 1 mewakili sangat tidak setuju 

dan 5 mewakili sangat setuju. Pemberian skor untuk setiap pilihan jawaban dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1) Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

2) Jawaban Setuju diberi skor 4 

3) Jawaban Ragu-ragu diberi skor 3 

4) Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

5) Jawaban Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas faktor diukur bilaitem yangdisusun menggunakan lebih dari satu 

faktor (antara faktor satu denganyang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas 

faktor ini dengan caramengorelasikan antara skorfaktor (penjumlahan item dalam 
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satu faktor) denganskor total factor (total keseluruhan faktor), sedangkan 

pengukuran validitas itemdengan cara mengorelasikan antara skor item dengan total 

item (Duwi Priyatno,2008).Dalam hal analisis item ini (Sugiyono, 2010) 

menyatakan bahwa teknik korelasi untuk menentukannya validitas item ini hingga 

sekarang adalah teknik yang paling banyak diterapkan, sehingga dalam 

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan item 

yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, 

menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Korelasi 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson Moment, dengan 

rumus sebagai berikut ini: 

��� = 
�(∑ ��) − (∑�)(∑�) 

√[�(∑�2) − (∑�)2 ∣  �(∑�2) − (∑�)2 
 

Keterangan : 

 

�� : koefisien product moment (korelasi ( r hitung ) > r tabel) 

N : jumlah subyek 

X : jumlah skor item 

Y : jumlah skor total 

XY: jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

�2 : jumlah kuadrat skor item 

�2 : jumlah kuadrat skor total 

 

 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika  pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi ( r hitung ) > r tabel. (Ghozali, 2011). 
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Sehingga dapat diambil suatu keputusan sebagai berikut, ketika akan menguji 

kevalidan adalah jika rhitung>rTabel(N:27-2=25;sig5%)=0,381maka dikatakan 

valid atau jika probabilitas (sig) < 0,50 sehingga hal tersebut juga dikatakan valid. 

Dengan ini hasil dari pengujian validitas yang dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung terhadap rtabel, uji validitas dilakukan untuk menguji 

item pernyataan tentangefektivitas saluran distribusi, sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Perhitungan Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

No. Item Pernyataan rhitung rtabel Kep 

1 Produk yang kami pesan selalu datang tepat 

waktu. 

0,434 0,381 Valid 

2 PT. SPM menyediakan semua varian dari produk 

bir Bintang. 

0,606 0,381 Valid 

3 Jika ada produk yang cacat/kadaluarsa pada 

pemesanan selalu langsung diganti dengan 

yang baru. 

0,559 0,381 Valid 

4 PT.SPM selalu dapat menyediakan semua 

varian & jumlah produk bir Bintang yang 

sesuai kami pesan. 

0,442 0,381 Valid 

5 Salesman PT.SPM melayani kami secara 

terampil . 

0.406 0,381 Valid 

6 Kerja sama antara outlet/retailer kami dengan 

PT.SPM terjalin dengan baik. 

0,529 0,381 Valid 

7 PT.SPM terbuka dengan kritik ataupun saran 

tentang pendistribusian produk bir Bintang. 

0,605 0,381 Valid 

8 PT.SPM memperbolehkan kami melakukan 

negoisasi harga. 

0,420 0,381 Valid 

 
 

2. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang 

dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat 

ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama 

(tidak berbeda jauh). (Setiani, 2011) 
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Suatu variabel dikatan relible jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 

(Sugiyono, 2010). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan 

pendekatan secara statistik, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien 

reliabilitasnya lebih besar dari 0.60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut 

dinyatakan andal (reliabel). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

jika pengukuran tersebut diulang. Uji yang sering digunakan penelitian adalah 

dengan menggunakan metode Alpha (cronbach’s) (Sugiyono, 2010). 

Dari penjelasan diatas jika disederhanakan adalah sebagai berikut : 

 

a) Apabila hasil koefisien Alpha (α) > taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka 

kuesioner tersebut reliable. 

b) Apabila hasil koefisien Alpha (α) < taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka 

kuesioner tersebut tidak reliable. 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

Jumlah Item Korelasi α Keterangan 

8 0,781 0,60 Reliabel 

 

Tabel 3.4 menunjukan hasil uji reliabilitas bahwa jumlah item mempunyai 

koefisien Alpha yang cukup besar yaitu 0,781 atau diatas 0,60 maka dapat dikatakan 

reliabel 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2010:427) Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. 
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Pada penelitian ini analisis yang di gunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah teknik analisis dengan pendekatan yang menggunakan kalimat 

bentuk uraian yang dibuat dalam bentuk uraian yang didapatkan dari hasil kuesioner 

yang dibagikan kepada responden (Sugiyono,2014). Data tentang identitas 

responden dan tanggapan terhadap strategi saluran distribusi yang didapat akan 

dirangkum, dijabarkan dan ditabulasi dengan melihat skala penilaian hasil 

tanggapan responden berdasarkan item kuesioner. 

Analisis deskriptif di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu rangkuman 

statistik yang menunjukkan karakteristik responden dan rangkuman yang 

menunjukkan nilai rata-rata/mean tanggapan responden terhadap tiap item 

pernyataan tentang efektivitas saluran distribusi PT.SPM. Untuk mengetahui 

saluran distribusi efektif, dilakukan dengan cara membandingkan saluran distribusi 

perusahaan dengan hasil penelitian. 

Berikut rentang skala efektivitas saluran distribusi produk bir Bintang pada PT. 

SPM : 

- Tidak Efektif 1 – 1,79 

- Kurang Efektif 1,80 – 2,59 

- Cukup Efektif 2,60 – 3,39 

- Efektif 3,40 – 4,19 

- Sangat Efektif 4,20 – 5,00 


