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BAB III 

BAHANDAN METODE PENELITIAN 

3.1. Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 Kotamadya Salatiga. Dipilihnya Kotamadya 

Salatiga khususnya adalah mahasiswa UKSW berdasarkan pada pertimbangan kampus 

UKSW jumlah dan komunitas mahasiswa sangat heterogen. 

 

Berdasarkan hipotesa yang akan dibuktikan kebenaranya secara empiris maka penelitian 

ini menggunakan metode diskriptif yakni metode yang tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan data akan tetapi meliputi kegiatan analisis dan menginterpresentasikan data 

yang diperoleh.Dalam penelitian diskriptif digunakan teknik survey, yaitu pengumpulan 

data memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 

secara faktual dari kelompok atau suatu daerah yang dilakukan dalam waktu bersamaan 

(Nazir, 2011). 

 

3.1.1. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample permen yang mempunyai 

manfaat fungsional bagi kesehatan manusia yang secara umum dijual bebas dipasaran. Alat 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner 

 

3.2. Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan terhadap responden berdasarkan 

tingkat umur. 

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni 

menarik sampel dengan sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa rangeumur yang 

akanditelitidibagimenjadi 2 yaknirange 17-25 tahun ( pelajar atau mahasiswa) dan range 

umur> 25 tahun (pekerja). 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui survey atau wawancara langsung dengan pembeli 
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berdasarkan pada kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh sumber lain yang 

mendukung dan kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

3.4. Pengukuran Peubah  

  

3.4.1. Harga Permen Fungsional 

 

Harga permen adalah harga rata-rata pada tingkat konsumen akhir, baik di outlet 

tradisional maupun pada outlet modern. Satuan pengukuran harga dalam rupiah (Rp). 

Pengukuran pengaruh harga dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala 

linkerd. 

 

3.4.2. Pemahanan Pangan Fungsional 

  

Pemahaman konsumen terhadap kandungan dari permen fungsional yang mempengaruhi 

konsumen untuk mengkonsumsi produk permen fungsional tersebut. Pengukuran 

pemahaman dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala linkerd. 

 

3.4.3. Sensoris 

 

Aspek sensoris atau organoleptik yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi 

produk permen fungsional meliputi rasa, aroma dan tekstur. Pengukuran sensoris diukur 

dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala linkerd. 
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3.4.4.Ketertarikan dari Iklan Produk 

 

Iklan atau propaganda yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk 

permen fungsional. Iklan atau propaganda dapat berupa media cetak maupun elektronik. 

Pengukuran ketertarikan tersebut dilakukan dengan keputusan pembelian permen 

menggunakan skala linkerd. 

 

3.4.5.Kemudahan untuk Mengkonsumsi Produk Permen 

 

Kemudahan yang didapat oleh konsumen dalam mengkonsumsi produk permen. Sehingga 

mempengaruhi konsumen tersebut untuk selalu mengkonsumsi produk tersebut. 

menggunakan skala linkerd. 

 

3.5. Analitas Data  

 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesa maka untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi produk permen fungsional digunakan analisa regresi linier 

berganda. Langkah-langkah dalam menganalisis regresi berganda dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

 


