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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pikiran 

Kualitas produk merupakan hal yang perlu diperhatikan karena kualitas 

produk dapat menentukan permintaan produk tersebut di pasaran. Semakin baik 

kualitas produk maka semakin besar volume permintaan. Kualitas produk beras 

premium memiliki berbagai variasi. Apabila kualitas beras yang dijual bagus maka 

permintaan akan meningkat karena semakin bagus kualitas beras akan menaikkan 

minat masyarakat membeli beras tersebut. Kualitas beras yang bagus akan 

menghasilkan nasi yang lezat sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli 

beras tersebut. Harga juga memiliki pengaruh terhadap permintaan. Sebelum 

membeli beras biasanya masyarakat akan mempertimbangkan harga sesuai dengan 

kemampuan ekonominya. Semakin murah harga beras yang dijual maka permintaan 

akan meningkat. 

 
3.2. Waktu dan Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 – Januari 2017 di 

Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu yang beralamat di Jl. Sarwo 

Edi No. 2 Magelang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi adalah ketertarikan 

peneliti pada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu karena Perum 

Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu merupakan salah satu Bulog Sub 

Divisi Regional dengan manajemen gudang terbaik. Perum Bulog Sub Divisi 
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Regional Wilayah V Kedu menjual beras premium untuk kepentingan komersil. 

Sampai saat ini belum pernah dilakukan studi yang dimaksudkan untuk 

menganalisis volume permintaan beras premium Perum Bulog Sub Divisi Regional 

Wilayah V Kedu. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan (Nawawi, 2003).  

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2010). 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan 

dengan materi penelitian, dilakukan dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, 

hasil penelitian, dan sebagainya. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber 

data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sumber data 

sekunder adalah dokumen-dokumen yang telah ada di Perum Bulog Sub Divisi 

Regional Wilayah V Kedu yaitu data time series. Berhubung ada variasi kualitas, 

harga dan volume setiap bulannya maka diambil data beras premium yang terjual 
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dengan volume tertinggi dalam setiap bulannya sebagai pasangan dalam analisis 

regresi. Dengan demikian, ada 12 data dalam setiap tahun dan data diambil selama 

3 tahun. Volume penjualan sebagai indikator volume permintaan karena volume 

permintaan sama dengan volume penjualan 

 

3.4. Analisis Data 

Data tentang kualitas, harga dan volume penjualan beras premium 

ditabulasikan dan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif. Perhitungan 

menggunakan Microsoft Excel 2013 dan SPSS 16. 

Pengujian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa diduga kualitas beras dan 

harga berpengaruh terhadap volume permintaan beras premium di Perum Bulog 

Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu diuji menggunakan Regresi Linear Berganda 

secara serempak dan parsial dengan menggunakan program SPSS. Persamaan 

regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Ŷ = a + b1 X1 + b2 X2  .................................................................................. (1) 

 

Keterangan: 

Y  = Volume permintaan (Kg) 

b = koefisien regresi 

X1 = Kualitas (Skor) 

X2 = Harga (Rupiah) 

 

Analisis regresi dilanjutkan jika memenuhi asumsi Y normal. Asumsi 

normalitas data yang digunakan pada regresi linear berganda terdistribusi normal. 
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Oleh karena itu, perlu dilakukan uji normalitas data untuk membuktikan asumsi 

tersebut. Data diuji dengan menggunakan Kolgomorov-Smirnov Test.  

Ho : F(z) – S(z) = 0 (Data terdistribusi normal) 

Hl : F(z) – S(z) ≠ 0 (Data tidak terdistribusi normal) 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah: 

a. Jika nilai asymp. Sig ≥ 0,05 maka terima Ho, maka data dikatakan 

terdistribusi normal. 

b. Jika nilai asymp. Sig < 0,05 maka terima Hl, maka data dikatakan tidak 

terdistribusi normal. 

 

Uji Serempak (Uji F) 

Ho : b 1 2  = 0, Kualitas (X1) dan harga (X2) secara serempak tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap volume permintaan (Y). 

Ha : b1 2  ≠ 0, Kualitas (X1) dan harga (X2) secara serempak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap volume permintaan (Y). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a. Jika Sign. F ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. Jika Sign. F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 
Uji Parsial (Uji-t) 

Ho : bi = 0, Kualitas (X1) dan harga (X2) secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap volume permintaan (Y). 
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Ha : bi ≠ 0, Kualitas (X1) dan harga (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap volume permintaan (Y). 

i   = 1, 2 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a. Jika Sig. ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa diduga harga berpengaruh lebih besar 

dari kualitas terhadap volume permintaan beras premium di Perum Bulog Sub 

Divisi Regional Wilayah V Kedu diketahui dari koefisien b2 lebih besar dan 

signifikan dari koefisien b1. Uji signifikansinya melalui uji parsial b2 dari 

persamaan regresi (1) diatas dengan taraf signifikansi 5%.  

Setelah persamaan regresi diperoleh, dilakukan uji asumsi klasik untuk 

memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Normalitas Error  

Normalitas error dapat dilakukan dengan melihat scatter plot. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011a). Untuk menguji 

keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson 

test. Pengambilan keputusan ada tidaknya dalam uji Durbin-Watson test      

(Algifari, 2010). 
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Tabel 2. Syarat Penarikan Kesimpulan Hasil Uji Durbin Watson 

Durbin-Watson Kesimpulan 

0 < DW < dL 
dL < DW <du 

du < DW < (4 – du) 
(4 – du) < DW < (4 – dL) 

DW > ((4 – du) 

Ada autokorelasi positif 
Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi negative 

Sumber: Ghozali, 2011a 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model    

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut  

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011a). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai  

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. 

Deteksi ada atau tidaknya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y yang 

telah di-studentized). 

4) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011a). 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 



20 
 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 
3.5. Konsep Variabel dan Pengukurannya 

1. Beras adalah butiran padi yang telah dibuang kulitnya dinyatakan dalam satuan 

kilogram. 

2. Kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa dalam 

hal ini kualitas produk dalam waktu 3 tahun dinyatakan dengan kualitas 

premium Kristal dengan skor 2 dan premium kualitas Super dengan skor 1. 

Kriteria beras ditabelkan sebagai berikut. 

 
Tabel 3. Kriteria Penilaian Beras Premium 

No Komponen mutu Satuan 

Kelas mutu 

Premium 

Kristal Super 

1 

2 
3 

4 

Kadar air (maks) 

Derajat sosoh (min) 
Butir menir (maks) 

Butir patah (maks) 

% 

% 
% 

% 

14 

95 
0 

5 

14 

95 
1 

10 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

3. Kadar air adalah jumlah kandungan air dalam butir beras yang dinyatakan 

dalam satuan persen (%) dari beras basah (wet basis). 

4. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa dan aleuron 

serta lembaga dari butir beras diukur dalam satuan persen (%). 

5. Butir menir adalah butir beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,25 bagian butir 

beras utuh dinyatakan dalam persen (%). 
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6. Butir patah adalah beras yang sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran 

lebih dari 0,25 beras utuh tetapi kurang dari 1 beras utuh dinyatakan dalam 

persen (%). 

7. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk 

atau jasa dinyatakan dalam rupiah per kilogram dalam 3 tahun. 

8. Volume permintaan adalah jumlah beras yang terjual di Perum Bulog Sub 

Divisi Regional Wilayah V Kedu, diperoleh dari catatan volume penjualan dan 

dinyatakan dalam satuan berat kilogram selama 3 tahun dan diperinci menjadi 

36 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




