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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas petani 

gula semut sebagai mitra dengan PT Mega Inovasi Organik. Loyalitas merupakan 

hal yang sangat diperlukan dalam menjalin kerjasama. Loyalitas didasarkan pada 

tingkat kepuasan dan kepercayaan petani gula semut terhadap PT Mega Inovasi 

Organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas petani gula semut yaitu 

harga jual, kualitas pelayanan dan kemudahan. Faktor-faktor tersebut dianalisis 

menggunakan uji regresi linier berganda, sehingga didapatkan output akhir 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap loyalitas petani. Adapun 

kerangka pemikiran secara sistematis adalah sebagai berikut : 
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3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode survai. Metode 

penelitian survai (suvey research) adalah bentuk pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada sekelompok orang. Respon yang diberikan 

digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan kategori orang-orang 

yang diwakili oleh responden (West dan Turner, 2008).  

3.3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani mitra PT Mega Inovasi Organik 

yang berada di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yaitu 403 petani yang 

tersebar dalam 10 kelompok tani di 3 desa, diantaranya desa Tlogokotes, 

Hargorojo dan Somorejo. Jumlah sampel yang akan dijadikan responden 

diperoleh menggunakan rumus Slovin. Menurut Insani dan Nurmalina (2014) 

rumus slovin adalah sebagai berikut : 

n = 
 

     e 
 

dimana: 

n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi 

e  = persen kesalahan sampel yang masih dapat ditolerir  

Toleransi kesalahan sampel yang masih ditolerir adalah 10 persen dan 

jumlah petani gula semut di Kecamatan Bagelen adalah sejumlah 403 petani maka 

jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar 80,11 responden. Jumlah 80,11 

responden dibulatkan menjadi 81. Oleh karena itu, jumlah sampel sebanyak 81 

responden dianggap telah mewakili atau telah memenuhi syarat minimal yang 
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telah ditentukan. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3. Pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan jumlah anggota setiap kelompok tani, seperti pada Tabel 3.  

Tabel 3. Jumlah Sampel Penelitian Berdasarkan Kelompok Tani 

 

No Kelompok Tani Populasi Sampel 

  ---------------------Jiwa------------------- 

1 KWT Sari Legen 23 5 

2 KWT Putri Wana Kersa 51 10 

3 KWT Rukun Lestari 70 14 

4 KWT Sari Manggar Manis 45 9 

5 KWT Sajeng Mulyo 49 10 

6 KWT Margo Mulyo 27 5 

7 KWT Sami Lancar 45 9 

8 KWT Soka Jaya 34 7 

9 KWT Sumber Rejeki 18 4 

10 KWT Nira Inti Boga 41 8 

Jumlah 403 81 

 

3.4. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampling kuota (quota 

sampling), dimana setiap kelompok sudah ditentukan terlebih dahulu jumlahnya 

dan pengambilan dilakukan secara langsung kepada sampel yang ada. Sampling 

kuota (quota sampling) merupakan teknik untuk menentukan sampel berasal dari 

populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan 

(Siyoto dan Sodik, 2015). 

 

3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dan 

PT Mega Inovasi Organik yang berada di Kulon Progo. Penentuan lokasi 
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penelitian ditentukan sengaja dengan pertimbangan Kecamatan Bagelen 

merupakan sentra usahatani gula semut mitra PT Mega Inovasi Organik. 

Pengumpulan data dilakukan pada 24 Desember 2017 sampai dengan 15 Januari 

2018. 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara 

dengan alat bantu kuesioner. Menurut Nawawi (2012) kuesioner adalah suatu alat 

pengumpul informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab 

oleh responden. Pengambilan data dikuatkan menggunakan metode observasi atau 

pengamatan langsung pada obyek penelitian.  

3.7. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berpedoman pada 

kuesioner yang diberikan kepada responden. Data sekunder diperoleh secara tidak 

langsung atau dari sumber kedua, yaitu dapat berasal dari instansi-instansi terkait. 

3.8. Uji Instrumen Penelitian 

3.9.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 
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validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Rani, 2013). 

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-

masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua 

skor pertanyaan. Jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r tabel 

maka pertanyaan tersebut valid, sebaliknya jika koefisien korelasi yang diperoleh 

lebih kecil dari tabel r maka pertanyaan tersebut tidak valid (Selang, 2013). 

 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Rani, 2013). Uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha, 

dimana suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau 

alpha sebesar 0,60 atau lebih (Selang, 2013). 

 

3.9. Uji Prasyarat Analisis 

Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik. Pemenuhan asumsi 

klasik dimaksudkan agar dalam pengerjaan model regresi tidak menemukan 

masalah-masalah statistik. Selain itu, model regresi yang dihasilkan dapat 

memenuhi standar statistik sehingga parameter yang diperoleh logis dan masuk 

akal. Terdapat tiga asumsi yang harus dilakukan terhadap data yang akan diuji 

dengan model regresi, yaitu uji autokorelasi, uji multikoliniearitas, dan uji 

heteroskedastisitas (Gani dan Amalia, 2015). Selain uji asumsi klasik, uji 
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normalitas juga diperlukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Uji normalitas merupakan syarat untuk melakukan uji t dan uji F 

(Hamdi dan Bahruddin, 2014). 

3.9.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai data 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Jika distribusi data residual adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya 

(Engko, 2008). Uji normalitas menggunakan pendekatan Uji Sampel Kolmogorov 

Smirnov dengan kriteria: jika p>0,05 menunjukkan bahwa sebaran data 

berdistribusi normal dan sebaliknya jika p<0,05 sebaran data tidak normal 

(Suartika et al., 2013). 

3.9.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan menganalisis matriks 

korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai toleransi 

(tolerance value) serta nilai variance inflation factor (VIF). Nilai toleransi yang 

rendah dan nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi 
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(Engko, 2008). Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF 

lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas 

(Andriani, 2016). 

3.9.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya kesamaan variansi residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dalam suatu 

model regresi yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas 

atau teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumby Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas (Nifsiannoor, 2009). 

3.9.4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya) pada persamaan regresi linier. Jika ada korelasi, 

maka dikatakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (Riana dan Prastiwi, 2011). 

Pengambilan keputusan yaitu apabila nilai DW terletak antara batas atas atau 

upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol atau 

tidak ada korelasi positif (Rumintjap dan Muis, 2014). 
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3.10. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif-kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran data yang diperoleh, yaitu mendiskripsikan hasil analisis regresi. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan diukur dengan menggunakan 

metode skor. Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel diukur 

menggunakan skala likert 4 poin. Skala likert merupakan skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). Skala likert yang digunakan adalah: 

SS = Sangat Setuju  

S = Setuju   

KS = Kurang Setuju  

TS = Tidak Setuju   

Menurut Hadi (1991) dalam Dwitariani (2015), penggunaan skala likert 4 

poin mengacu pada beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, pemberian kategori 

tengah memberikan arti ganda atau multiinterpretable. Kedua, tersedianya 

kategori jawaban tengah menimbulkan kecenderungan jawaban tengah (central 

tendency effect) bagi auditor yang memiliki keraguan dalam menanggapi 

pernyataan. Ketiga, jika disediakan kategori jawaban tengah akan menghilangkan 

banyak informasi dari para auditor. 

Kriteria penilaian variabel ditentukan dengan menentukan interval kelas 

harapan atau interval ideal dengan rumus Fauziah (2012) sebagai berikut: 
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dimana 

I = Interval kelas dari total skor 

NT = Nilai tertinggi dari total skor 

NR = Nilai terendah dari total skor 

K = Kelas 

Penelitian ini menggunakan 7 pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban pada 

setiap variabel. Maka total skor tertinggi adalah 28, sedangkan total skor terendah 

adalah 7, sehingga interval skor yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

    
   -  

 
 = 5,25 

Berdasarkan interval kelas tersebut sebesar 5,25 maka kriteria penilaian 

variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Kriteria Penilaian Variabel Penelitian 

No Total skor Kriteria 

1  7,00 – 12,25 Sangat rendah 

2 12,26 – 17,50 Rendah 

3 17,51 – 22,75 Tinggi 

4 22,76 – 28,00 Sangat tinggi 

 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Model persamaan Regresi Linier Berganda 

menurut Engko (2008) adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y = loyalitas (skor) 
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X1 = harga jual (skor) 

X2 = kualitas pelayanan (skor) 

X3 = kemudahan (skor) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

e = residual 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel dependen pada tingkat 

kesalahan 5%.  

Ho : b1 = b2 = b3 = 0, artinya variabel independen secara serempak tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha : b  ≠ b  ≠ b3 ≠ 0, artinya variabel independen secara serempak berpengaruh 

terhadap variabel dependen 

Kriteria pengambilan keputusan :  

Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai sighit ≤ 0,05 

Ha ditolak dan Ho diterima jika nilai sighit > 0,05 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial atau untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ho : b1 = 0; b2 = 0; b3 = 0, artinya variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha : b  ≠ 0; b  ≠ 0; b3 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

Kriteria pengambilan keputusan :  

Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai sighit ≤ 0,05 

Ha ditolak dan Ho diterima jika nilai sighit > 0,05 
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3.11. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran Variabel 

3.11.1. Loyalitas  

Loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan 

untuk setia dan memperbaiki, baik pada pekerjaannya, kelompok, atasan maupun 

pada perusahaan. Loyalitas diukur dengan mengukur tingkat kepuasan dan tingkat 

kepercayaan petani terhadap PT Mega Inovasi Organik. Dua indikator tersebut 

diukur menggunakan skala likert sehingga loyalitas merupakan hasil penjumlahan 

dari kedua elemen. Indikator diukur menggunakan skala likert empat kategori, 

yaitu: 

Sangat setuju (SS) : Skor 4 

Setuju (S)  : Skor 3 

Kurang Setuju (KS) : Skor 2 

Tidak Setuju (TS) : Skor 1 

Selanjutnya, indikator dikategorikan berdasarkan kelasnya 

Sangat rendah : Skor  7,00 – 12,25 

Rendah  : Skor 12,26 – 17,50 

Tinggi  : Skor 17,52 – 22,75 

Sangat tinggi  : Skor 22,76 – 28,00 

 

3.11.2. Harga Jual 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan atas suatu barang atau jasa, 

sedangkan harga jual merupakan satuan moneter yang ditukarkan sebagai ganti 

produk yang dijual. Variabel harga jual merupakan persepsi petani terhadap harga 

jual gula semut. Variabel diukur menggunakan skala likert empat kategori, yaitu: 
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Sangat setuju (SS) : Skor 4 

Setuju (S)  : Skor 3 

Kurang Setuju (KS) : Skor 2 

Tidak Setuju (TS) : Skor 1 

Selanjutnya, variabel dikategorikan berdasarkan kelasnya 

Sangat rendah : Skor  7,00 – 12,25 

Rendah  : Skor 12,26 – 17,50 

Tinggi  : Skor 17,52 – 22,75 

Sangat tinggi  : Skor 22,76 – 28,00 

 

3.11.3. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Variabel kualitas 

pelayanan diukur berdasarkan persepsi petani mitra terhadap pelayanan yang 

didapatkan selama bermitra dengan PT Mega Inovasi Organik. Variabel diukur 

menggunakan skala likert empat kategori, yaitu: 

Sangat setuju (SS) : Skor 4 

Setuju (S)  : Skor 3 

Kurang Setuju (KS) : Skor 2 

Tidak Setuju (TS) : Skor 1 

Selanjutnya, variabel dikategorikan berdasarkan kelasnya 

Sangat rendah : Skor  7,00 – 12,25 

Rendah  : Skor 12,26 – 17,50 

Tinggi  : Skor 17,52 – 22,75 

Sangat tinggi  : Skor 22,76 – 28,00 

3.11.4. Kemudahan 

Kemudahan sesuatu yang tidak menjadi hambatan untuk melakukan 

transaksi, sehingga petani ingin bermitra. Variabel kemudahan diukur berdasarkan 
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persepsi petani terhadap kemudahan yang didapatkan selama bermitra 

menggunakan skala likert empat kategori, yaitu: 

Sangat setuju (SS) : Skor 4 

Setuju (S)  : Skor 3 

Kurang Setuju (KS) : Skor 2 

Tidak Setuju (TS) : Skor 1 

Selanjutnya, variabel dikategorikan berdasarkan kelasnya 

Sangat rendah : Skor  7,00 – 12,25 

Rendah  : Skor 12,26 – 17,50 

Tinggi  : Skor 17,52 – 22,75 

Sangat tinggi  : Skor 22,76 – 28,00 


