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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai Januari 

2016. Penelitian ini dilakukan dikota Pekanbaru yaitu berada di 4 kecamatan 

terpilih yaitu: Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan 

Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya. 

 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1.  Jenis Data Penelitian  

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pimer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data kiusioner terdiri dari: Profil responden, 

frekuensi konsumen minuman susu fermentasi, bentuk susu fermentasi yang di 

konsumsi, jenis minuman susu fermentsi yang di konsumsi, tempat mendapatkan 

susu fermentasi, keuntungan bagi masyarakat mengkonsumsi susu fermentasi, 

alasan mengkonsumsi susu fermentasi. Data sekunder diperoleh dari hasil 

wawancara di empat Kecamatan yaitu:  Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan 

Raya, Bukit Raya. Data sekunder juga di peroleh dari Badan Pusat Statistik, buku, 

jurnal dan laporan penelitian yang  digunakan sebagai literatur. 

3.2.2. Jenis dan Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey/pengamatan langsung dilapangan menggunakan pendekatan deskriptif. 

Menurut Whitney (1960) dan Natsir (1999) metode deskriptif adalah pencarian 

data  fakta dengan interpretasi yang tepat.  



31 
 

Sedangkan survey adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh 

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, dalam 

metode survei ini juga dilakukan evaluasi serta perbandingan-perbandingan 

terhadap hal-hal yang telah dikerjakan dalam menangani situasi atau masalah 

serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan dimasa mendatang (Natsir, 1999). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pembagian kuesioner kepada 

responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). 

3.2.3.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah masyarakat yang mengkonsumsi susu 

fermentasi di Kota Pekanbaru keseluruhan terdapat 12 kecamatan yakni 

kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan, Rumbai, 

Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir. 

Kecamatan yang dijadikan sampel penelitian adalah 4 Kecamatan yaitu sebagai 

berikut: Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Bukit Raya. Data jumlah 

penduduk Kota Pekanbaru setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kota Pekanbaru 

No Nama Kecamatan Laki- laki Perempuan Jumlah 
penduduk 

1 Tampan  100.656 93.675 194.331 
2 Paying sekaki 51.993 47.177 99.170 
3 Bikit raya 54.628 51.533 106.01 
4 Marpoyan damai 72.864 68.705 141.569 
5 Tenayan raya 74.067 68.452 142.519 
6 Lima puluh 21.819 22.163 43.982 
7 Sail 11.464 11.492 22.956 
8 Pekanbaru kota 13.953 13.106 27.059 
9 Sukajadi 24.347 24.989 49.336 
10 Senapelan 18.819 19.364 38.183 
11 Rumbai 37.220 36.011 73.231 
12 Rumbai pesisir 37.685 35.285 73.231 

 Jumlah 519.515 491.952 1.011.467 
Sumber: BPS Kota Pekanbaru  (2014) 

 

Dari Tabel 3.1 di atas bahwa penduduk kota Pekanbaru setelah 

dikelompokkan menurut jenis kelamin laki laki berjumlah 519.515 dan 

perempuan 491.952 dari total penduduk kota Pekanbaru keseluruhannya 

berjumlah 1.011.467 pada tahun 2014. Pemilihan lokasi penelitian di empat 

kecamatan tersebut karena merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak di kota Pekanbaru. Adapun jumlah sampel untuk responden yang 

digunakan adalah sebanyak 200 orang dan disetiap kecamatan 50 orang jumlah ini 

dianggap mewakili keseluruhan masyarakat yang mengkonsumsi susu fermentasi 

di kecamatan tersebut, usia responden 15-57 tahun usia itu adalah produktif. 

Baclay dalam Rosmaida, (1996) menyatakan dengan rentan usia 15- 57  tahun 

adalah usia produktif sedangkan penduduk dibawah 15 tahun atau di atas 57 tahun  

adalah usia tidak produktif. 
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3.2.4. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data dan 

dibahas secara deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian data  fakta dengan 

interpretasi yang tepat (Whitney, 1960 ; Natsir, 1999). Data deskriptif tersebut 

akan dibahas dalam literatur ilmiah untuk merumuskan preferensi konsumen 

terhadap susu fermentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


