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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena 

data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan 

dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. 

3.2. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 

VARIABEL 

 Table 3.1. Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Sumber Skala 

Pengukuran 

1. Orientasi Pasar Orientasi pasar 

merupakan 

budaya bisnis 

dimana 

organisasi 

mempunyai 

komitmen untuk 

berkreasi dalam 

menciptakan 

nilai unggul bagi 

pelanggan. 

 

1.Orientasi      

pelanggan 

merupakan 

pemahaman yang 

memadai atas 

pembeli sasaran 

agar mampu 

menciptakan nilai 

superior bagi 

mereka secara 

berkesinambunga.  

2. Orientasi pesaing 

merupakan 

perusahaan 

memahami 

keunggulan dan 
kelemahan jangka 

pendek serta 

kapabilitas dan 

strategi jangka 

panjang para 

pesaing utama saat 

ini dan pesaing 

potensi. 

3. Koordinasi antar 

fungsi merupakan 

Sukma 

Bakti, 

Harniza 

Harun 

(2011) 

Skala Likert 
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pemanfaat sumber 

daya perusahaan 

secara 

terkoordinasi 

dalam rangka 

menciptakan nilai 

superior bagi para 

pelanggan sasaran. 

2. Nilai Pelanggan Nilai pelanggan 

merupakan 

keseluruhan 

penilaian 

pelanggan 

tentang 

kegunaan suatu 

produk yang 

berdasar pada 

persepsi tentang 

apa yang 

diterima dan apa 

yang diberikan 

1. Nilai produk  

2.Nilai nilai 

pelayanan 

3. Nilai karyawan  

4. Nilai Citra 

Kotler 

(Sukma 

Bhakti 

2005) 

Skala Likert 

3. Kapabilitas 

Jejaring Usaha 

Kapabilitas 

Jejaring usaha 

(network), 

adalah sebagai 

tindakan dalam 

melakukan 

kontak dengan 

orang lain 

maupun 

organisasi, dapat 

juga 

dikelompokkan 

sebagai sumber 

daya manusia 

dan jejaring 

merupakan 

sebuah alternatif 

untuk 

menggunakan 

sumber daya 

internal. 

1.Kemampuan 

membangun 

aliansi.  

2.Kemampuan 

mengelola aliansi. 

3.Kemampuan 

menjaga hubungan 

aliansi. 

4.Kemampuan 

menjaga 

kepercayaan 

aliansi 

Fitri 

Lukiastuti 

(2012) 

Skala Likert 

4. Kinerja 

Pemasaran 

Kinerja 

pemasaran 

merupakan 

ukuran prestasi 

1.Volume penjualan 

merupakan 

volume atau 

jumlah penjualan 

Sukma 

Bakti, 

Harniza 

Harun 

Skala Likert 
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yang di peroleh 

dari aktifitas 

proses 

pemasaran 

secara 

menyeluruh dari 

sebuah 

perusahaan atau 

organisasi 

yang berhasil 

dicapai oleh suatu 

perusahaan. 

2.Pertumbuhan 

pelanggan 

merupakan tingkat 

pertumbuhan 

pelanggan yang 

berhasil oleh suatu 

perusahaan. 

3.Kemampuan laba 

merupakan 

besarnya 

keuntungan 

penjualan produk 

yang berhasil di 

peroleh oleh suatu 

perusahaan 

(2011) 

 

3.3. DATA DAN SUMBER DATA 

Sumber data dibedakan menjadi dua :  

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer 

dalam hal ini adalah Desa Bugo. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data sekunder adalah pengusaha kue dan Roti di Desa 

Bugo. 
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3.4. POPULASI, TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL DAN JUMLAH 

SAMPEL 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) industri kue dan roti di desa Bugo 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang berjumlah 133.  

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sampel menurut 

Sugiyono (2011: 118) adalah bagian atau jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Slovin, yakni: 

n =  N 

1 + (N x e2) 

n =   133 

1 + 133 (0,05)2 

n =       133 

1,33 

 =    99 dibulatkan 100 
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Keterangan: 

n  = Ukuran Sampel 

N  = Populasi 

e = Presentase kelonggaran ketidak terikatan karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih diinginkan (0,1). 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka ukuran sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 100 pemilik usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) industri kue dan roti di desa Bugo Kecamatan 

Welahan Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel dengan non 

probability sampling dengan cara accidental sampling. 

3.4.3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2014) 

3.5. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode dalam pengumpulan data penelitian ini dengan menyebarkan 

kuosioner dalam bentuk formulir kepada pengusaha kue dan roti di Desa 

Bugo. Berdasarkan metode  Non Probability Sampling dengan cara accidental 

sampling. Responden penelitian ini adalah pengusaha kue dan Roti di Desa 

Bugo. 
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3.6.METODE PENGOLAHAN DATA 

Sebelum penelitian ini melakukan analisis data  yang dilakukan adalah 

tahap teknik pengolahan data, adapun teknik pengolahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1. Editing 

Menurut Burhan Bungin (2011) editing adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan sesudah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. 

Kegiatan tersebut menyangkut pemeriksaan kelengkapan angket 

secara menyeluruh. Karena dalam mengumpulan data ini dilakukan 

oleh peneliti melalui metode kuesioner kemungkinan terjadi kesalahan 

atau kekeliruan dalam prosespencetakan yang dilakukan oleh 

pengumpul data atau saat pengisisan kuesioner yang tidak lengkap 

atau tidak konsisten. 

3.6.2. Coding 

Menurut Burhan Bungin (2011), coding adalah proses pemberian 

kode atau identitas  sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis 

berdasarkan ketentuan yang ada yaitu dengan menggunakan Skala 

Likert. 

3.6.3.  Scoring 

Scoring adalah mengubah data yang bersifat kualitatif  kedalam 

bentuk kuantitatif. Data penentuan skor ini diguanakan skala likert 

dengan 5 kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban yang sangat setuju 
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b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban kurang setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

3.6.4. Tabulasi 

Menurut Burhan Bungin (2011),  tabulasi adalah memasukan data 

pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta 

menghitungnya. Setelah selesai proses tabulasi, kemudian dilakukan 

mengolah program komputer SPSS 24.0.  

3.7.METODE ANALISIS DATA 

Menurut Purbayu Budi Santoso dan Ashari ( 2003:5 ) Metode analisis 

kuantitatif merupakan variable atau data yang berupa informasi angka, 

biasanya menggunakan data angka yang diasumsikan berupa nilai yang pasti 

atau bulat. Metode analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memperhitungkan 

atau memperkirakan besar pengaruh secara kuantitatif dari perubahan sesuatu 

atau beberapa kejadian terhadap lainnya. Analilis kuantitatif dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah: Analisis Regresi Berganda 

3.7.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linear 

sederhana, yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan 

dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk 

mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) 

terhadap satu vatiabel terikat (dependen) (Siregar, 2013: 301).  



35 
 

    
 

Menurut J. Supranto (2000: 197), tujuan utama penggunaan 

persamaan regresi adalah untuk memperkirakan nilai dari variabel 

bebas tetentu. Analisis berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan pengaruh antara Variabel orientasi pasar (X1), 

Variabel Nilai Pelanggan (X2), dan variabel Kapabilitas Jejaring 

Usaha (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Pemasaran (Y). 

Dan karena terdapat lebih dua variabel , maka hubungan linier diatas 

dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut:  

Y= a+b1X1 +b2X2+b3X3+e 

Keterangan : 

Y = Kinerja Pemasaran 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Orientasi Pasar  

X2 = Nilai Pelanggan 

X3 = Kapabilitas Jejaring Usaha 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

aplikasi software SPSS versi 24.0 

3.7.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
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membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2017:207). 

3.7.3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien  

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independe  dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Niai yang mendekeksi satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan  hampir semua informasi 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam 

Gozali, 2011:97). 

3.7.4. Pengujian Hipotesis 

3.7.4.1. Uji F (Uji Simultan) 

Uji Anova digunakan untuk mengetahui apakah 

variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk penelitian 

dengan jumlah variabel lebih dari dua, teknik analisis yang 

lebih baik digunakan yaitu menggunakan uji ANOVA. 
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Gambar 3.1. 

Kurva Uji F 

 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel. 

Artinya variabel bebassecara bersama-sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabelterikat. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung > F tabel. 

Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. 

3.7.4.2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-

masing variabel independen. Hipotesis yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Ho = b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan 

darivariabel independen terhadapvariabeldependen.  

b. Ha = b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:  

a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel:  

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel. 

Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat.  
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2. Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel. 

Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Gambar3.2.  

Kurva Uji t 2 arah    

b. Berdasarkan probabilitas 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0,05, maka H0 diterima 45  

2. Jika probabilitas (p-value) < 0,05, maka H0 ditolak 

3.7.4.3. Uji Validitas Dan Realibilitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan 

untuk mengukur panjang, meteran tersebut menjadi tidak 

valid jika digunakan untuk mengukur berat. Intrumen yang 

realibel adalah intrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama (Sugiyono, 2017).   
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3.7.4.3.1. Uji Validitas 

Digunakan untuk mengetahui kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Imam Gozali, 2011:52). 

Teknik yang digunakan untuk uji validitas 

dilakukan dengan korelasi product-moment 

Pearson. Jika nilai rhitung > rtabel berarti item 

dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai rhitung < 

rtabel berarti dinyatakan tidak valid. 

3.7.4.3.2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas sebernyaadalah alat untuk ukur 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam 

Ghozali, 2011).  

3.7.4.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis 
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ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak 

berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik, misalnya regresi logistik regresi ordinal. 

3.7.4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai 

tolerance dan lawanya (2) varince inflation faktor 

(VIF) . kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel indepanden manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainya. Dalam 

pengertian sedarhana setiap variabel independen 

menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres 

terhadap variabel independen lainya. 

Tolarancemengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi  (karena VIF =1/Tolerance). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menetukan 

tingkat korenieritas yang masih dapat ditolerir. 

Sebagai misal nilai tolerance =  0,10 sama dengan 

tingkat kolonieritas 0.95. (Ghozali I., 2011).  
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3.7.4.4.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainya. Hal ini sering 

ditemukan pada runtutan waktu (time series) 

karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok yang sama pada periode 

berikutnya (Ghozali I. ,2011). Ada cara untuk 

mendeteksi ada satu tidaknya autokorelasi. 

3.7.4.4.3. Uji  Heterokesdatisitas 

Uji heterokesdatisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 
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Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokesdatisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskesdastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskesdastisitas. Keabnyakan data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali I. , 

2011). Cara untuk mendekteksi ada atau tidaknya 

heteroskesdatisitas:  

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen)yaitu ZRPED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heterokesdatisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED diamana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

( Y prediksi – Y sesungguhnya ) yang telah 

di-studentized. 

3.7.4.4.4. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel penganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 
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bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Untuk mendeteksi apakah nilai residual 

terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat 

dari hasil Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan 

memenuhi normalitas jika nilai residual yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Imam Gozali, 

2011:160). 

3.8.Roadmap Penelitian 

Tabel 3.4. 

Roadmap Kegiatan Penelitian 

No Waktu Pelaksana Langkah-langkah yang diperlukan 

1. 1 Oktober 2018 s/d 12 

oktober 2018 

-Mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang 

hasilnya negatif. 

2. 13 oktober 2018 -Bimbingan dengan dosen pembimbing (Diskusi 

artikel/jurnal) 

-Menentukan objek penelitian 

3.  14 Oktober 2018 s/d 25 

Oktober 

-Observasi obyek yang di teliti 

-Mengumpulkan data yang di dapat dari 

pengusaha-pengusaha kue dan roti 

-Mencari fenomena masalah dari objek yang di 

pilih dari bukti yang di dapat  

4. 26 Oktober 2018 -Membuat judul dengan acuan jurnal 

5. 27 Oktober 2018 -Pengajuan judul pertama ke dosen pembimbing 

dan ACC judul 

-Pengisian form pengajuan judul  

-Pengajuan judul ke Kaprodi 

6. 30 Oktober 2018 -Pemberitahuan pengambilan form judul ke 

Kaprodi 

7. 6 November 2018 -Proses pembuatan proposal skripsi BAB 1-III 

8.  7 November 2018 Bimbingan proposal skripsi tahap pertama ke 

dosen pembimbing 

9. 9 November 2018 s/d 

18 November 2018 

-Revisi Proposal skripsi 

10. 19 November 2018 -Bimbingn proposal skripsi tahap kedua 

11. 20 November 2018 s/d -Proses revisi proposal skripsi 



44 
 

    
 

11 Desember 2018 

12. 12 Desember 2018 -Bimbingan proposal skripsi tahap ketiga 

13. 26 Desember 2018 -Revisi BAB III dan Indikator 

14. 12 Januari 21019 -Revisi Penulisan 

15. 21 Januari 2019 -ACC proposal skripsi oleh dosen pembimbing 

16. 23 Maret 2019 - Revisi BAB IV dan V 

17. 25 Maret 2019 - ACC Skripsi  

 


