
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Teoritis 

Gula kelapa adalah jenis gula yang dibuat dari nira kelapa yang di pekatkan 

dengan cara dipanaskan diatas tungku pemanas. Gula kelapa keberadaan 

keberadaanya sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena fungsinya yang 

tidak dapat tergantikan oleh gula jenis lain pada jenis masakan tertentu seperti 

baceman dan gudheg. Fungsi gula kelapa sebagai bahan baku pada beberapa 

industri makanan seperti industri kecap, enting-enting, nopya dan industri rumahan 

lainya juga tidak dapat digantikan oleh jenis gula lain. Gula kelapa yang beredar di 

pasaran pada saat ini pada umumnya berbentuk setengah elips yang dicetak  

menggunakan tempurung kelapa, ada pula yang berbentuk silindris yang dicetak 

menggunakan cetakann dari  potonga batang bambu dengan berbagai macam 

ukuran.  

Dalam mengkonsumsi gula kelapa konsumen memilih gula kelapa dengan 

ciri tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. 

Untuk itu dalam melakukan pembelian konsumen akan memperhatikan atribut-

atribut yang melekat pada produk guka kelapa yang akan dikonsumsi. Atribut yang 

melekat pada gula yang menjadi fokus penelitian yaitu bentuk, warna dan ukuran 

gula kelapa yang beredar di pasaan. Untuk mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen, dibutuhkan dukungan informasi pasar yang akurat secara lengkap dan 

rinci mencakup preferensi konsumen. Preferensi konsumen gula kelapa dikaji 



menggunakan analisis konjoint, dan kemudian juga dilakukan analisis deskriptif 

untuk mengetahui apakah ada kaitanya antara karakteristik responden dengan gula 

kelapa yang dikonsumsi. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

 

 Dengan mengkaji preferensi konsumen, dapat diketahui segala informasi 
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gula kelapa dapat menghasilkan produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan 
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konsumen. Dengan terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen maka nilai 

penjualan produk akan semakin meningkat, dengan peningkatan jumlah penjualan 

produk maka tingkat pendapatan produsen gula kelapa juga akan meningkat. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Pasar Godean yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

  

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. 

Metode survey dipilih karena dengan metode ini dapat memperoleh gambaran yang 

objektif mengenai suatu populasi. Metode survei merupakan pengumpulan data 

(informasi) dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

dengan menggunakan bantuan kuesioner (Dantes, 2012). 

 

3.4. Metode Penentuan Lokasi 

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Godean, Kecamatan Godean, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ini 

ditentukan dengan metode Purposive (sengaja). Purposive yaitu metode penentuan 

lokasi dengan cara menentukan lokasi yang memenuhi kriteria tertentu yang sesuai 

dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008). Alasan dengan sengaja memilih lokasi 

di Pasar Godean, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 



Istimewa Yogyakarta karena Pasar Godean memiliki hari pasaran Pon pada 

penanggalan Jawa. Pasar Godean juga merupakan salah satu dari enam pasar besar 

yang ada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten 

Sleman memiliki enam pasar yang masuk dalam kategori besar, yakni antara lain 

Pasar Sleman, Pasar Pakem, Pasar Tempel, Pasar Godean, Pasar Gamping dan 

Pasar Prambanan (Republika, 2018). Gula kelapa yang ada di Pasar Godean juga 

beraneka ragam baik secara bentuk serta lokasi pembuatanya. Dengan dua alas an 

ini diharapkan pasar ini dapat mewakili daerah lainya. 

 

3.5. Metode Penentuan Responden 

Metode pengambilan data diperoleh dari wawancara langsung kepada para 

konsumen gula kelapa yang ada di Pasar Godean dengan bantuan kuisioner yang 

telah disusun. Sampel diambil dengan menggunakan metode accidental sampling 

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan 

sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan maka orang tersebut dapat 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008). Responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsumen gula kelapa yang ada di Pasar Godean yang 

membeli gula kelapa untuk digunakan sendiri. Responden dengan jumlah sebanyak 

100 orang konsumen gula yang dikonsumsi untuk sendiri didapatkan menggunakan 

rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90% dan nilai galat (e) 10%. Rumus 

Slovin berikut (Enterprise, 2014):  

n = 
N

1+n × e2
 



 = 
353.664

1+3536,64
 

    = 99,79 ≈ 100 responden  

Keterangan:  

n : jumlah sampel  

N : jumlah keluarga di Kabupaten Sleman  

e : tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini penulis menggunakan analisis konjoin sebagai analisis 

utamanya. Analisis konjoin adalah analisis yang paling umum yang diterapkan 

terhadap riset pasar dan studi pengembangan poduk dengan tujuan memperoleh 

nilai kegunaan yang dapat mewakili kepentingan setiap aspek produk. Metode 

analisis lainnya yang digunakan untuk menunjang hasil penelitian adalah metode 

Korelasi. Analisis Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

(Santoso, 2010).   

 

3.6.1. Analisis Konjoint 

 Analisis konjoint juga dapat digunakan untuk memperoleh nilai 

kepentingan relatif sehingga dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang 

atribut apa yang paling dipertimbangkan konsumen dalam memilih sebuah produk.  

Tujuan umum dari dilakukannya analisis ini adalah menilai preferensi konsumen 

gula kelapa di Pasar Godean. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui atribut yang melekat pada produk apakah yang paling penting dan 



kombinasi atribut seperti apakah yang paling disukai oleh konsumen. Langkah-

langkah analisis konjoin sebagai berikut (Taroreh et al., 2015) : 

1) Desain Analisis Konjoin  

Metode konjoin yang digunakan adalah traditional conjoint sedangkan 

metode presentasi yang digunakan dalam analisis ini adalah full-profile. 

Selanjutnya dibuat profil dengan bantuan aplikasi SPSS. Atribut dan level didesain 

secara orthogonal dan menghasilkan kombinasi plan card yang akan digunakan 

sebagai profil. Atribut dan level tersebut diolah dengan aplikasi SPSS dan 

menghasilkan stimuli (kartu profil) yang dijadikan sebagai kuesioner. 

 

Tabel 2. Atribut dan Taraf Pada Gula Kelapa 

 

Atribut  Taraf  Keteranga 

Bentuk 

 

Ukuran 

 

Warna 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Setengah elips 

Silindris 

Besar (> 10 cm) 

Sedang (< 10 cm) 

Coklat tua 

Coklat muda 

 

2) Asumsi Analisis Konjoin  

Konsumen harus memberikan nilai (skor) dari masing-masing profil yang 

ada dan dari data tersebut selanjutnya dapat ditentukan apa yang akan menjadi 

preferensi konsumen dilihat dari beberapa nilai dan utilitas yang muncul setelah 

dilakukan olah data menggunakan SPSS. Penilaian ini menggunakan skala Likert 

seperti berikut: 

 

Tabel 3. Skala Likert 

 

Pernyataan Skor 



Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Secara umum, model dasar analisis konjoin dapat direpresentasikan dengan 

mengikuti rumus berikut (Malhotra, 2004).  

𝑈(𝑋) = ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑘𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

Keterangan: 

U(X)   = Utility total  

αij  =  Part worth atau nilai kegunaan dari atribut ke-i (i, i=1,2,... m) taraf ke-j 

(j, j=1,2,..., ki)  

ki  =  Jumlah taraf dari atribut ke-i 

m  =  Jumlah atribut  

xij  = Dummy variable atribut ke-i taraf ke-j. (bernilai 1 bila taraf yang berkaitan 

muncul dan 0 bila tidak) 

3) Estimasi Model Konjoin  

Data yang didapatkan merupakan data numerik yang selanjutnya diolah 

dengan bantuan aplikasi SPSS. Selanjutnya, angka korelasi Kendall tau dan Pearson 

R digunakan dalam menentukan kehandalan profil serta mengukur predictive 

accuracy.  

 

3.6.2. Uji Korelasi 



Analisis Korelasi digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara usia responden, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan 

golongan pendapatan dengan jumlah konsumsi gula kelapa perbulan. Analisis 

Korelasi pada penelitian ini menggunakan Analisis Korelasi Spearman, yaitu data 

tidak terdistribusi normal (Hasan, 2010). Rumusnya adalah sebagai berikut :  

           Rumus analisis Korelasi Pearson adalah sebagai berikut : (Sugiyono, 2008)  

rs =1-
6 ∑ di

2

n(n2-1)
 

Keterangan: 

rs      =  Koefisien Korelasi  

∑ di
2

= Varians total 

n     = Jumlah sampel  

           Analisis Korelasi memiliki pedoman atau kriteria untuk menentukan tinggi  

rendahnya koefisien Korelasi (Sugiyono, 2008). 

 

3.7. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. Gula kelapa adalah jenis gula yang dibuat dari nira kelapa yang di pekatkan 

dengan cara dipanaskan di atas tungku pemanas.  

2. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang yang melekat pada suatu 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. 

3. Gula kelapa dengan bentuk setengah elips adalah bentuk gula kelapa yang 

dicetak  menggunakan tempurung kelapa. 



4. Gula kelapa berbentuk silindris adalah bentuk gula kelapa yang dicetak 

menggunakan cetakann dari potonga batang bambu 

5. Gula kelapa berukuran besar adalah gula yang memiliki diameter lebih dari 

10 cm, sedangka gula kelapa yang berukuran sedang adalah gula yang 

memiliki diameter kurang dari 10 cm. 

6. Preferensi konsumen adalah sikap suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap produk yang beredar di pasaran. 

7. Karakteristik konsumen gula kelapa dibedakan berdasarkan jenis kelamin, 

usia, jumlah anggota keluarga, pendapatan responden, dan frekuensi 

konsumsi gula. 

8. Proses pengambilan keputusan dalam membeli gula kelapa antara lain 

alasan pembelian, tingkat kepentingan, tingkat loyalitas konsumen dan 

evaluasi pasca pembelian. 

 

 

 


