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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Obyek dan Lokasi Penelitian 

        Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kedai Love Mie yang 

berlokasi di Jalan Jangli Krajan 9/6 Candisari, Jatingaleh, Semarang. 

 

3.2   Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

        Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek maupun subjek, yang memiliki sebuah kualitas dan karakteristik yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan diambil kesimpulannya 

menurut. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengkonsumsi 

mie di Semarang.  

        Dari populasi yang ada lalu diambil sampel. Menurut Sugiyono (2015) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik, yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah konsumen kedai Love Mie yang 

berusia antara 18-60 tahun, dan minimal dua kali mengkonsumsi mie organik 

dalam 1(satu) bulan terakhir, berdomisili di kota Semarang, serta bersedia 

menjadi partisipan. 

Sedangkan teknik sampling menurut Sugiyono (2015) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling , yaitu metode pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu dan secara non acak sesuai ujuan penelitian. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka jumlah sampel yang akan 

diteliti yaitu sebanyak 20 responden. Pengambilan jumlah sampel sebanyak 20 

responden berdasarkan jumlah pengunjung yang datang ke kedai Love Mie dalam 

satu hari sekitar 3-8 pengunjung. Rata-rata konsumen di kedai Love Mie adalah 

pengunjung yang sudah pernah datang sebelumnya. Sehingga responden yang 

dipilih memiliki kriteria sudah pernah datang dan menikmati mie organik di kedai 

Love Mie setidaknya dua kali, dengan usia 18-40 tahun, 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1 Sumber dan Jenis Data 

                 Dalam penelitian inovasi varian mie organik ini,jenis data yang 

digunakan adalah data primer. Data primer menurut Sugiyono (2015)  

merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. 

Data primer biasanya didapatkan dengan melakukan survey lapangan dengan 

melakukan metode kuesioner. Dan sumber dari data dalam penelitian ini adalah 

konsumen Kedai Love Mie Semarang. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer di dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kuesioner. 

Kuesioner menurut Sugiyono (2015) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai berikut : 

a. Reaksi responden pada produk awal. 

b. Varian jenis mie organik terbaru yang dipikirkan oleh konsumen. 

c. Respon responden atas inovasi yang disarankan oleh peneliti. 

 

3.3  Teknik Analisis Data 

        Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian proses inovasi varian 

mie organik ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif 

kualitatif menurut Uma Sekaran (2006) merupakan deskripsi dari persoalan yang 

diteliti menggunakan teknik interpretasi untuk menerjemahkan, mengartikan dan 

menemukan makna dari persoalan yang terjadi. 

Analisis data penelitian in dilakukan dengan mengikuti tahap proses inovasi, 

antara lain sebagai berikut : 
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a. Tahap Idea Generation 

  Pada tahap awal ini untuk mendapatkan ide, peneliti akan melakukan proses 

kuesioner terh adap responden yang mengkonsumsi mie mengenai inovasi mie 

organik yang akan dilakukan peneliti. Nantinya konsumen akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan terkait ide inovatif yang ada dan ketertarikan responden 

untuk membeli mie organik dengan varian baru yang ditawarkan peneliti.  

b. Tahap Opportunity Recognition 

 Jawaban responden kemudian akan masuk pada tahap ini, yaitu tahap 

opportunity recognition. Ditahap ini peneliti akan memberikan pertanyaan 

kembali untuk mengetahui alternatif pilihan varian mie organik lainnya yang 

diinginkan. 

c. Tahap Ideas Evaluation 

 Di tahap ini merupakan tahap mengevaluasi ide yang ada. Peneliti akan 

membuat prototype dari ide yang ada tersebut. Prototype digunakan sebagai 

sampel untuk diberikan pada responden agar nantinya responden memilih salah 

satu dari dua ide yang ada. 

d. Tahap Development 

 Pada tahap ini peneliti akan menanyakan kembali kepada responden tentang 

produk ide inovasi yang terpilih, dari segi rasa produk.  

e. Tahap Commerzialitation 

 Tahap commerzialitation merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh 

peneliti. Di tahap ini peneliti akan memberikan pertanyaan kepada responden 

mengenai media apa saja yang dapat memperluas pemasaran mie organik Love 

Mie Semarang. 

 

 

  


