
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

 

 Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan semakin hari 

semakin meningkat hal ini karena manfaat dan dampak dari mengkonsumsi buah-

buahan seperti buah jambu air. Jambu Air selain memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, 

buah ini juga memiliki potensi agribisnis. Tidak sulit untuk mendapatkan buah Jambu 

Air ini karena selain di pasar tradisional buah ini juga dipasarkan di pasar modern. 

Jambu Air yang memiliki nilai jual tinggi biasanya Jambu Air yang di jual atau 

dipasarkan di pasar modern karena adanya kemasan Jambu Air yang dikemas dengan 

rapi dan bersih. Tersedianya produk buah Jambu Air di pasar modern membuat 

konsumen lebih cenderung belanja di pasar modern karena kualitas buah lebih bagus 

dan lebih hygienis. Data yang diambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan pembelian yang meliputi proses pengenalan, pencarian  

informasi, evaluasi (penilaian) dan seleksi terhadap produk yang akan digunakan atau 

dibeli oleh konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian  

buah Jambu Air itu sendiri adalah motivasi, harga, lokasi, packaging, pendapatan, 

pendidikan, konsumen dan umur. Analisis data yang digunakan adalah Analisis 

Deskriptif, Analisis Crosstab dan kemudian Analisis Regresi Logistik. Kerangka 

pemikiran terdapat pada Ilustrasi 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 4. Kerangka Pemikiran 

 

1.2. Hipotesis  

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga secara serempak dan parsial 

motivasi, harga, lokasi, packaging, pendapatan, tingkat pendidikan, dan umur 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian buah Jambu Air  di pasar modern kawasan 

semarang tengah. 

 

3.3. Waktu dan lokasi pelaksanaan 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 10 Desember 2016 sampai 25 Januari 2017. 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu penentuan lokasi penelitian yang 
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dipilih berdasarkan pertimbangan khusus yaitu pasar modern yang menjual produk 

Jambu Air. Lokasi pelaksanaan penelitian meliputi Hypermart, Carrefour dan Gelael 

dari 5 pasar modern yang ada di kawasan Semarang Tengah. Denah lokasi penelitian 

bisa dilihat pada Lampiran 1. Penelitian ini dilakukan di Semarang Tengah karena 

wilayah tersebut merupakan pusat kota Semarang dan pusat pasar modern di Semarang 

berada di kawasan Semarang Tengah. Pemilihan pasar modern tersebut memiliki 

beberapa alasan yaitu merupakan 3 pasar modern terbesar di kawasan Semarang 

Tengah menyediakan produk Jambu Air dan banyak dikunjungi masyarakat. 

 

3.4. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 

 

 Metode penelitian ini menggunakan metode survei yaitu metode untuk 

mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi atau sejumlah 

besar responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah dengan menggunakan metode multistage sampling. Multistage sampling 

adalah cara penarikan sampel dengan menggunakan dua metode atau lebih. Metode 

pengambilan sampel tahap pertama adalah quota sampling, yaitu menetapkan kuota 

atau jumlah tertentu untuk sampel berdasarkan karakteristik tertentu (Kuncoro, 2009). 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 120 orang untuk 3 pasar 

modern yaitu Hypermart, Carrefour dan Gelael dan jumlah responden di masing-

masing pasar modern yaitu 40 orang. Penentuan ini dilakukan berdasarkan syarat 

minimal sampel data terdistribusi normal statistik adalah 30 sampel (Umar, 2000). 



Penentuan lokasi penelitian di ketiga pasar modern adalah secara purposive yaitu atas 

dasar pertimbangan bahwa ketiga lokasi penelitian merupakan pasar modern terbesar 

di Semarang Tengah, selain itu pasar modern tersebut menjual buah Jambu Air. 

 Metode pengambilan sampel yang kedua yaitu Accidental Sampling. Metode 

Accidental Sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan responden yang 

kebetulan ada atau dijumpai saat pengambilan data penelitian (Nawawi, 2001). 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membeli buah Jambu Air, 

masyarakat yang pernah membeli buah jambu air dan masyarakat yang membeli buah-

buahan di pasar modern tersebut.  

 

3.5.      Metode Pengumpulan Data 

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

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada konsumen dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. 

Kuesioner pada penelitian menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah 

kuesioner yang jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya 

memilih sesuai dengan pendapat mereka (Wasis, 2008). Pengumpulan data primer 

yang dilakukan di 3 pasar modern di kawasan Semarang Tengah pada rentang waktu 

antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Data sekunder diperoleh 

dari instansi-instansi terkait dengan penelitian serta dari literatur dan sumber 

pendukung lainnya. Kuesioner penelitian terdapat pada Lampiran 2. 



3.6.      Analisis Data  

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, ditabulasi dan analisis data. 

Analisis data ada 2 macam yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

Analisis data kualitatif berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian dan 

analisis data kuantitatif berdasarkan angka dan perhitungan dengan metode statistik 

(Subagyo, 1997). Variabel motivasi, harga, packaging, dan lokasi menggunakan 5 

Skala Likert, dengan skor sebagai berikut 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= 

netral, 4= setuju dan 5= sangat setuju. Variabel motivasi dilakukan proses konversi dari 

skala 1= sangat tidak setuju sampai skala 5= sangat setuju. Proses konversi 

menggunakan konversi Z score dengan rumus:  

𝑍 =
𝑋𝑖 − �̅�

𝑆𝐷
 

Keterangan : 

Z   = Z score 

xi  = Skor 

x̅    = Rata – rata populasi 

SD = Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

 

Z scrore sendiri adalah skor standard berupa jarak skor seseorang dari mean 

kelompoknya dalam satuan deviasi yang berfungsi untuk mengambil sampel dalam satu 

set data atau untuk menentukan berapa jumlah standar deviasi di atas atau di bawah 

mean (Nazir, 2005). Berdasarkan jumlah standar deviasi skala motivasi pada penelitian 

ini adalah 1= tinggi dan 0 = rendah. Variabel keputusan pembelian di kategorikan 

menjadi 2 jawaban yaitu 1= membeli dan 0 = tidak membeli.  



 

3.6.1.   Analisis Deskriptif 

 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2005). Analisis deskriptif digunakan untuk 

melihat karakteristik konsumen yang memutuskan melakukan pembelian buah Jambu 

Air di pasar modern kawasan Semarang Tengah. Data mengenai karakteristik 

konsumen dan proses pengambilan keputusannya diperoleh melalui kuesioner yang 

diberikan kepada responden yaitu kuesioner tertutup. Data tersebut dikelompokkan ke 

dalam tabel berdasarkan jawaban dari responden, kemudian data tersebut dianalisis 

untuk melihat hasil yang diperoleh. Karakteristik konsumen buah Jambu Air di pasar 

modern kawasan Semarang Tengah yang dianalisis adalah usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. 

 

3.6.2.   Analisis Crosstab 

 

Analisis crosstab adalah suatu metode analisis berbentuk tabel, dimana 

menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain. Analisis crosstab menyajikan data dalam bentuk 

tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Dengan demikian, ciri crosstab adalah adanya 

dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan secara deskriptif data untuk 



penyajian crosstab pada umumnya adalah data kualitatif, khususnya yang berskala 

nominal. Korelasi bertujuan untuk mengetahui dua hal  pada hubungan antar dua 

variabel. Pertama, apakah kedua variabel tersebut memang mempunyai hubungan yang 

signifikan. Kedua, jika terbukti hubungan adalah signifikan, bagaimana arah hubungan 

dan seberapa kuat hubungan tersebut (Santoso dan Tjiptono, 2001).  

 

3.6.3.   Analisis Regresi Logistik  

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi 

logistik. Regresi logistik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mencari hubungan variabel respon yang bersifat dichotomous (berskala nominal atau 

ordinal dengan lebih dari dua kategori) atau polychotomous (mempunyai skala nominal 

atau ordinal dengan lebih dari dua kategori) dengan satu atau lebih variabel prediktor 

dan variabel respon bersifat kontinyu atau kategorik (Field, 2005). 

Regresi logistik (logit) digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

respon yang berupa data dikotomik atau biner dengan variabel bebas yang berupa data 

berskala interval dan atau kategori. Logit memungkinkan untuk prediksi hasil diskrit 

yang sebagian besar dikotomi sebagai variabel dependen dengan berbagai jenis 

variabel independent seperti kontinyu, diskrit, dikotomis mengambil dua atau lebih 

nilai yang mungkin. Logit menjadi pilihan alternatif alat statistik untuk memecahkan 

masalah variabel dikotomis dari pada faktor pengelompokan menggunakan analisis 

diskriminan. Firdaus dan Farid (2008) menyatakan bahwa regresi logistik menjadi 



pilihan model bagian analisis regresi dengan variabel dependent yang binary dan 

mampu mengakomodir dari semua jenis data. Persamaan umum regresi logistik dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Hair, 2006) : 

ln
p

1-p
 [] = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4 + β5X5+ β6X6+ β7 X7  ................   1) 

 

Peluang untuk membeli Jambu Air diketahui dari persamaan 2. Pada penelitian ini 

perhitungan dilakukan dengan mengambil contoh kriteria variabel independen dari 

skala terendah, skala sedang, dan skala tertinggi. 

 

P =
eβ0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7  

1+ eβ0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7 
  .................. 2) 

 

Adapun hipotesis statistik yaitu:  

H0:  0 berarti tidak ada pengaruh X terhadap Y 

H1:  0 berarti ada pengaruh X terhadap Y 

Keterangan : 

P  = Keputusan pembelian buah Jambu Air (ya/tidak) 

β 0  = Konstanta regresi 

β1,2,3,...7  = Koefisien regresi 

X1  = Variabel motivasi  (Skor) 

X2  = Variabel Harga (Skor) 

X3  = Variabel Lokasi (Skor) 

X4  = Variabel Packaging(Skor) 

X5  = Variabel Umur (Skor) 

X6  = Variabel Tingkat Pendidikan (Skor) 

X7  = Variabel Pendapatan (Skor) 

e  = Tetapan e 



 

3.6.3.1. Uji Model  

 

Uji kelayakan model dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2005).  

Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai 

-2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit 

dengan data. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian Sum of 

Square Error pada model regresi sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan 

model regresi semakin baik (Ghozali, 2005). 

 

3.6.3.2. Uji Simultan (Overall Test) 

 

Pengujian signifikansi model dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel penjelas terhadap variabel respons di dalam model secara bersama-sama 

(overall). Statistik uji silmultan atau uji G adalah uji rasio kemungkinan maksimum 

yang (likelihood ratio test) yang digunakan untuk menguji peranan variabel penjelas 

secara serentak dengan hipotesis: 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen) 



H1 : βi ≠ 0 (terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

 Rumus statistik uji G adalah: 

G = 2ln [
(nilai likelihood tanpa variabel penjelas)

nilai likelihood dengan variabel penjelas
] 

Hipotesis ditolak jika p-value<α, yang mengartikan bahwa variabel independen secara 

serentak mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

 

3.6.3.4. Uji Parsial 

 

 Pengujian koefisien parameter secara parsial dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Wald. Hipotesis yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai 

berikut:  

H0 : β1 = β2... = βi = 0 (variabel dependen ke-i tidak mempunyai pengaruh secara nyata 

terhadap variabel dependen) 

H1 : βi ≠ 0 (variabel dependen ke-i mempunyai pengaruh secara nyata terhadap 

variabel dependen) 

Rumus dalam statistik uji Wald adalah: 

W = 
β1

SE (β1)

 

 



Keterangan: 

β1 = penduga β1 

SE (β1) = penduga galat baku dari β1 

 

Hipotesis H0 akan ditolak jika p-value < α, yang mengartikan bahwa variabel 

independen ke-i secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

 

3.6.3.5. Pseudo R2 (Nagelkerke) 

 

Nilai R2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R Square (R2) pada regresi berganda. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai Nagelkerke’s R2 menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel 

terikat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas 

variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukan oleh nilai 

Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai 

R Square pada regresi berganda (Ghozali, 2005). 

 

Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

 

a. Keputusan pembelian merupakan jumlah pembelian konsumen dalam kurun waktu 

satu bulan. Skala pengukuran keputusan pembelian : 1= membeli dan 0= tidak 

membeli. 



b. Motivasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu 

kekuatan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Skala Pengukuran motivasi : 1= tinggi dan 0= rendah 

c. Harga, yaitu jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk  

memperoleh buah jambu air. Skala pengukuran harga : 1= sangat tidak setuju, 2= 

tidak setuju, 3= netral, 4= setuju dan 5= sangat setuju.  

d. Lokasi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

pemilihan toko atau penyedia barang dan jasa yang mereka inginkan. Skala 

pengukuran lokasi : 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju dan 

5= sangat setuju 

e. Packaging adalah pengemasan buah Jambu Air yang menggunakan Styrofoam yang 

siap dijual kepada konsumen. Skala pengukuran packaging : 1= sangat tidak setuju, 

2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju dan 5= sangat setuju 

f. Pendapatan merupakan penerimaan rata-rata keluarga per bulan yang didapatkan 

dari suatu pekerjaan. Pendapatan rata-rata keluarga dibagi ke dalam 5 kelompok 

yaitu 1= sangat rendah (<Rp1.000.000), 2= rendah (Rp1.000.001-Rp 2.500.000), 3= 

cukup (Rp 2.500.001 - Rp 4.000.000), 4= tinggi (Rp 4.000.001 - Rp 5.000.000) dan 

5= sangat tinggi ( > Rp 5.000.000). 

g. Tingkat pendidikan adalah adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang 

dikembangkan. Tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-

tingkatan tertentu, yaitu pendidikan dasar awal selama 9 tahun yang meliputi SD 



dan SMP, sementara pendidikan lanjut adalah pendidikan menengah (SMA) dan 

pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang 

diselenggarakan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan dibagi menjadi 5 kelompok 

meliputi 1= tidak tamat SD, 2= SD, 3= SMP, 4= SMA/SMK, 5= S1/S2. 

h. Usia adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh 

seseorang. Usia responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu 1= kurang 

dari 25 tahun, 2= 26-33 tahun, 3= 34-41 tahun, 4= 42-49 tahun dan 5= > 50 tahun. 

i. Pasar modern adalah pasar dengan ciri-ciri  barang yang dijual dengan harga pas, 

tidak ada proses tawar menawar serta penjual dan konsumen tidak melakukan 

transaksi secara langsung.   

 


