
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 
 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik diperlukan urutan langkah 

penelitian yang baik pula. Pada penelitian ini, tahun-tahap yang akan dilakukan 

dapat dilihat pada flow chart berikut :  

Mulai                           

                  Studi Pendahuluan 

- Observasi 

- Wawancara

- Kuisioner 

Indentifikasi Masalah

Menentukan Tujuan 

Populasi dan Sampel 

- Ukuran Sampel 

- Teknik Sampling 

Penyusunan Kuesioner 

- Identifikasi Variabel

- Defenisi Operasional Variabel

- Skala Pengukuran Variabel 

Pre Test Kuesioner 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Valid dan 

Reliabel 

Pengumpulan Data 

- Data Kualitatif 

- Data Kuanttatif 

- Data Primer 

- Data Skunder 

A

Tidak

Ya

 

 3.1 Flow Chart Penelitian  
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Selesai 

A

Pengolahan Data

- Editing 

- Proses Coding

- Proses Scoring 

- Tabulasi 

- SPSS

Analisa 

- Analisa Cluster untuk Segmentasi 

- Analisa Targeting 

- Analisa Positioning 

- Analisa Korelasi 

Kesimpilan dan Saran 

 

Gambar 3.2 Flow Chart Penelitian Lanjutan  

 

3.1  Studi Pendahuluan  

 Studi pendahuluan meliputi survey lapangan yang dilakukan untuk 

menyelidiki kondisi perusahaan dan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan 

tersebut dan studi literatur untuk mendalami teori-teori yang mendukung 

penelitian.  

 

3.2  Identifikasi Masalah  

 Proses identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan lapangan dan 

mengamati data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, dimana 

dari hasil pengamatan diidentifikasi adanya permasalahan pada perusahaan yaitu 

masih rendahnya omset penjualan, kurangnya strategi pemasaran dan keterbatasan 

modal dalam usaha karena usaha ini merupakan usaha baru. Untuk itu perlu 

dilakukannya strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif baik berdasarkan 

analisis segmentasi, target dan penempatan posisi.  



III-3 
 

3.3  Menentukan Tujuan Penelitian  

 Setelah mengetahui dengan tepat apa saja permasalahan yang ada dan 

aspek-aspek yang terkait, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menentukan segmenting, targeting dan positioning. Bagi 

perusahaan, bagaimana pengaruh variabel bauran pemasaran (7P) terhadap 

keputusan pembelian dan bagaimana analisis strategi bauran pemasaran (7P) yang 

efektif untuk meningkatkan penjualan berdasarkan analsis segmenting, targeting 

dan positioning di Rumah Makan Ampera Bude.  

 

3.4  Populasi dan Sampel   

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa populasi atau sampel. 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang 

akan  diteliti  dalam  populasi  disebut  unit  analisis  atau  elemen  populasi.  

Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya (Hasan, 

2002). 

Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  diambil  melalui  cara-cara 

tertentu  yang  juga  memiliki  karakteristik  tertentu,  jelas  dan  lengkap  yang 

dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang diteliti dalam sampel 

disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tetapi 

mungkin juga tidak (Hasan, 2002). 

 

3.4.1  Ukuran Sampel    

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelanggan atau 

konsumen Rumah Makan Ampera Bude yaitu orang-orang yang yang membeli 

produk makanan. Maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Karena jumlah pupolasi tidak diketahui secara pasti maka untuk menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya maka ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah convience sampling. Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang 

dibutuhkan dapat digunakan rumus sebagai berikut :    
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  (
    

  
)2 

 

 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel  

Z : Tingkat keyakinan yang dalam penentuan sampel 95% = 1,96 

e  : Kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi, disisni ditetapkan 

sebesar 10% 

 Sehingga dengan menggunakan rumus ini diperoleh jumlah sampel 

minimun yaitu :  

   (
    

      
)2 

          

 Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh sampel yang akan diteliti yaitu 

sebanyak 96,04 maka peneliti membulatkan menjadi 97 orang.  

 

3.4.2 Teknik Sampling  

 Teknik sampling merupakan cara yang digunakan dalam penggambilan 

sampel penelitian. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling, yaitu merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga layak 

dijadikan sampel (Noor, 2011). Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti 

adalah responden yang sudah pernah mengkonsumsi produk makanan yang ada di 

Rumah Makan Ampera Bude.  

 

3.5  Penyusunan Kuesioner  

 Penyusunan kuesioner atau instrumen penelitian bukanlah hal yang 

mudah, karena instrumen yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat atau 

kriteria. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah 

kuesioner, yaitu mulai dari identifikasi variabel-variabel penelitian, defenisi 

operasional variabel, dan menentukan skala pengukuran variabel.  
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3.5.1  Identifikasi Variabel  

 Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Variabel  Sub Variabel Indikator 

Segmentasi 

Geografi Alamat Tempat Tinggal  

Demografi 

Jenis Kelamin 

Umur 

Pendidikan Terakhir  

Pekerjaan 

Pendapatan Perbulan 

Jumlah Pembelian  
1 kali, 2-3 kali, 4-5 kali, dan 

berkali-kali 

Psikografi Gaya Hidup 

Bauran Pemasaran 

Produk 

Rasa  

 

Ragam Menu  

Kebersihan  

Harga 

Harga Murah  

Sesuai dengan Kualitas Produk 

Harga bersaing dengan Rumah 

Makan yang lain 

Diskon harga 

Promosi 

Daya ingat tempat 

Intensitas Promosi 

Pemasangan spanduk dan brosur 

Rekomendasi dari orang lain  

Lokasi/Tempat 

Strategis 

Jarak dan kemudahan 

menjangkau 

Mudah Terlihat dan ditemukan  

Orang/Karyawan 
Sikap 

Penampilan 

Proses Kecepatan Pelayanan 

Phyisical Evidence 

(Bentuk Fisik) 

Tempat tunggu yang nyaman 

Desain gerai/gerobak 

Keputusan Pembelian 

Menyukai Produk  

Kepuasan Konsumen 

Melakukan pembelian ulang  

Mengajak orang lain unuk 

membeli  
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3.5.2  Defenisi Operasional Variabel  

1. Variabel Geografi  

Variabel geografi meliputi alamat tempat tinggal responden saat ini, yaitu 

nama jalan, kelurahan dan kecamatan. 

2. Variabel Demografi  

a. Jenis kelamin  

Jenis kelamin responden dikelompokan menjadi 2 kelompok , yaitu 

laki-laki dan perempuan 

b. Umur  

Variabel umur adalah responden sekarang, yang dibagi menjadi 

beberapa kelompok yaitu:  13-19 tahun, 20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-

35 tahun, dan >36 tahun.  

c. Pendidikan  

Pendidkan responden adalah pendidikan terakhir yang pernah 

diselesaikan oleh responden yang dibagi menjadi beberapa kelompok 

yaitu: SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Sarjana, (D3/S1) dan Pasca 

Sarjana.  

d. Pekerjaan  

Pekerjaan atau profesi responden dibagi menjadi pelajar/mahasiswa, 

karyawan (PNS, TNI/POLRI, Swasta), wiraswasta, dan profesional 

(Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan) dan lain-lain. 

e. Pendapatan perbulan  

Pendapatan responden adalah besarnya pendapatan setiap bulan yang 

diperoleh oleh setiap responden yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

yang dibagi menjadi < Rp500.000, Rp500.000-Rp1.000.000, 

Rp1.000.000-Rp3.000.000, Rp3.000.000-Rp5.000.000 dan 

>Rp5.000.000 
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3. Variabel Tingkah Laku   

Variabel tingkah laku mencakup status pengguna yaitu sudah berapa kali 

responden menggunakan atau membeli produk makanan yang dibagi 

menjadi kelompok pembeli 1 kali, 2-3 kali, 4-5 kali dan berkali-kali. 

4. Variabel Psikografi  

Variabel psikografi mencakup gaya hidup responden yang digambarkan 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang dinilai oleh responden yaitu sebagai 

berikut:  

1) Menyukai menu makanan yang bervariasi (P1) 

2) Besar porsi makanan seimbang dengan harga (P2) 

3) suka mencoba manu makanan yang baru (P3) 

4) sering mengajak keluarga untuk makan bersama (P4) 

5)  Sering membawakan nasi bungkus untuk keluarga (P5) 

6) Cita rasa menu yang disajikan selalu sama setiap saya membeli (P6). 

7) Saya suka ke Ampera/resto-resto (P7) 

5. Bauran Pemasaran  

a. Variabel Produk (X1) 

Variabel produk dibagi menjadi beberapa yaitu : 

1) Kualitas rasa produk (X1.1) 

2) Desain kemasan produk (X1.2) 

3) Keragaman menu (X1.3) 

4) Kebersihan (X1.4) 

b. Harga (X2) 

1) Harga murah (X2.1) 

2) Harga sesuai dengan kualitas produk (X2.2) 

3) Harga bersaing dengan merk lain (X2.3) 

4) Diskon harga (X2.4) 

c. Promosi (X3) 

1) Kekuatan daya ingat tempat (X3.1) 

2) Intensitas promosi (X3.2) 

3) Promosi lewat spanduk dan brosur  (X3.3) 
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4) Rekomendasi dari orang lain (X3.4) 

d. Lokasi (X4) 

1) Strategis (X4.1) 

2) Jarak dan kemudahan menjangkau (X4.2) 

3) Mudah terlihat dan ditemukan (X4.3) 

e. Orang/ karyawan  (X5) 

1) Sikap (X5.1) 

2) Penampilan (X5.2) 

f. Proses (X6) 

1) Kecepatan pelayanan (X6.1) 

g. Bentuk fisik (X7) 

1) Tempat tunggu yang nyaman (X7.1) 

2) Desain gerai/ gerobak (X7.2) 

6. Variabel keputusan pembelian (Y) 

a. Menyukai produk makanan yang khas (Y1) 

b. Merasa puas dengan produk dan pelayanan (Y2) 

c. Melakukan pembelian secara terus menerus (Y3) 

d. Mengajak orang lain untuk membeli (Y4) 

 

3.5.3  Skala Pengukuran Variabel  

 Dari sejumlah variabel yang telah diidentifikasikan dapat menjadi dasar 

penilaian terhadap strategi segmenting, targeting dan positioning, dibuatkan 

angket sebagai instrumen penelitian, dimana setiap item variabel segmentasi dan 

variabel bauran pemasaran pada angket akan diukur secara ordinal (tingkatan) 

menggunakan skala likert dengan lima tingkatan yaitu : Sangat Setuju (SS) diberi 

skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (ST) diberi 

skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 
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3.6  Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Sebelum sebuah kuesioner disebarkan maka terlebih dahulu dilakukan pre 

test kuesioner untuk menentukan apakah kuesioner tersebut layak untuk 

disebarkan atau tidak. Maka dalam penelitian ini dilakukan pre test kuesioner 

yang disebarkan kepada 30 orang responden untuk selanjutnya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk melihat kelayakan butir-

butir pertanyaan dalam kuesioner dapat mendefenisikan suatu variabel. Uji 

validitas dilakukan pada setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan rtabel 

df=n-2 dengan tingkat kesalahan 0,05. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk 

menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. 

Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan. 

Pengambilan kesimpulannya yaitu jika r hitung > r tabel maka butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas untuk 

setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas untuk Item Pertanyaan Gaya Hidup 

Item 

Pertanyaan 

Gaya Hidup 

(P) 

R-Hitung 

Uji Validitas 

R-Hitung 

Uji 

Reliabilitas 

R-Tabel Df=n-2 

Probabilitas 

0,05 

Keputusan 

Valid Reliabel 

P1 0,395 0,737 0,361 YA YA 

P2 0,385 0,737 0,361 YA YA 

P3 0,368 0,737 0,361 YA YA 

P4 0,387 0,737 0,361 YA YA 

P5 0,523 0,737 0,361 YA YA 

P6 0,680 0,737 0,361 YA YA 

P7 0,483 0,737 0,361 YA YA 
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017) 

 

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk variabel 

segmentasi gaya hidup adalah valid dan reliabel karena nilai r hitung > r tabel. 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Bauran Pemasaran  

Item 

Pertanyaan 

Gaya Hidup 

(P) 

R-Hitung 

Uji Validitas 

R-Hitung 

Uji 

Reliabilitas 

R-Tabel Df=n-2 

Probabilitas 

0,05 

Keputusan 

Valid Reliabel 

X1.1 0,579 0,925 0,361 YA YA 

X1.2 0,782 0,925 0,361 YA YA 

X1.3 0,535 0,925 0,361 YA YA 

X2.1 0,602 0,925 0,361 YA YA 

X2.2 0,538 0,925 0,361 YA YA 

X2.3 0,450 0,925 0,361 YA YA 

X2.4 0,441 0,925 0,361 YA YA 

X3.1 0,428 0,925 0,361 YA YA 

X3.2 0,640 0,925 0,361 YA YA 

X3.3 0,683 0,925 0,361 YA YA 

X3.4 0,474 0,925 0,361 YA YA 

X4.1 0,780 0,925 0,361 YA YA 

X4.2 0,455 0,925 0,361 YA YA 

X4.3 0,649 0,925 0,361 YA YA 

X5.1 0,441 0,925 0,361 YA YA 

X5.2 0,688 0,925 0,361 YA YA 

X6.1 0,441 0,925 0,361 YA YA 

X7.1 0,405 0,925 0,361 YA YA 

X7.2 0,721 0,925 0,361 YA YA 
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017) 

 

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk variabel bauran 

pemasaran adalah valid dan reliabel karena nilai r hitung  > r tabel. 

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Gaya Hidup 

(P) 

R-Hitung 

Uji Validitas 

R-Hitung 

Uji 

Reliabilitas 

R-Tabel Df=n-2 

Probabilitas 

0,05 

Keputusan 

Valid Reliabel 

Y1 0,752 0,790 0,361 YA YA 

Y2 0,461 0,790 0,361 YA YA 

Y3 0,586 0,790 0,361 YA YA 

Y4 0,624 0,790 0,361 YA YA 
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017) 
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3.7  Pengumpulan Data  

3.7.1  Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dibagi berdasarkan dua 

kategori, yaitu data berdasarkan sifatnya dan data berdasarkan sumbernya yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Data Berdasarkan Sifatnya  

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikategorikan kedalam data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a.  Data Kuantitatif  

Yaitu data yang dapat diukur dan berupa angka-angka. Data kuantitatif 

dalam penellitian ini antara lain : data gaya hidup dan perilaku 

konsumen dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diberi angka 

pada masing-masing jawaban dan data karakteristik responden seperti 

usia dan pendapatan.  

b. Data Kualitatif  

Yaitu data yang berupa angka-angka atau data yang tidak dapat 

dihitung. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini antara lain data 

karakteristik responden seperti nama, alamat, jenis kelamin, status, 

pendidikan dan pekerjaan. 

2. Data Berdasarkan Sumbernya  

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

dikategorikan kedalam data primer dan skunder yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti melalui wawancara dan kuesioner yang 

diberikan kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang 

meliputi data demografi responden, seperti : usia, jenis kelamin, 

status, pekerjaan, dan pendapat, kemudian data geografi, data gaya 
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hidup, dan persepsi konsumen terhadap produk Rumah Makan 

Ampera Bude berdasarkan variabel-variabel bauran pemsaran 7P. 

b. Data Skunder  

Dta skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

dari tulisan atau dokumentasi, jurnal, dan terutama yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah, antara lain: data profil 

perusahaan, data penjualan. 

 

3.7.2  Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode 

yaitu : 

1. Metode Kuesioner  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan atau peryataan kepada responden yang dalam hal 

ini adalah masyarakat yang sudah pernah mengkonsumsi produk Rumah 

Makan Ampera Bude. Metode kuesioner ini digunakan untuk 

mengumpulkan data primer.  

2. Pengamatan (observasi) 

Adalah metode pengamatan langsung ke sasaran penelitian sistematis 

sesuai dengan fenomena-fenomena yang dikehendaki dengan maksud 

untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh 

dengan metode angket. Misalnya: keadaan atau kondisi fisik perusahaan 

seperti karyawan, lingkungan kerja, proses produksi. Metode ini juga 

digunakan untuk analisis eksternal perusahaan seperti kondisi pesaing, 

lingkungan, dan ekonomi. 

3. Data-data Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumentasi (data-data), 

arsip tentang segala sesuatu yang erat kaitanya dengan permasalahan yang 

diteliti. Misalnya tentang jumlah usaha makanan.  
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3.8 Pengolahan Data  

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam pengolahan data ini meliputi : 

1. Editing / Pemeriksaan  

Tahap awal pengolahan data adalah melakukan edit terhadap data yang 

telah dikumpulkan dari hasil survey di lapangan. Pada prinsipnya proses 

editing data memiliki tujuan supaya data yang akan dianalisis telah akurat 

dan lengkap. 

2. Proses Coding 

Proses Coding merupakan proses pengubahan data kualitatif menjadi 

angka dengan mengklasifikasikan jawaban yang ada menurut kategori-

kategori yang penting (pemberian kode). 

3. Proses Scoring  

Proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan 

membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan 

atau opini responden.  

4. Tabulasi 

Menyajikan data yang diperoleh dalam tabel sehingga diharapkan pembaca 

dapat melihat hasil penelitian dengan jelas. 

5.  Setelah proses tabulasi selesai, kemudian data dalam tabel tersebut akan 

diolah dengan bantuan software statistis SPSS 16. 

 

3.9 Metode Analisis Data  

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka kemudian 

dilakukan analisis strategi bauran pemasaran. Analisis yang dilakukan meliputi 

analisis segmentasi menggunakan analisis klaster, analisis Targeting, analisis 

Positioning dan analisis korelasi. 

3.9.1 Analisis Klaster  

Analisis Cluster digunakan mengklasifikasikan atau mengelompokkan 

objek (responden, atribut, dan merek) kedalam kelompok yang relatif homogen 
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yang disebut cluster. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih 

cluster yang memiliki kemiripan dengan yang lainnya (Simamora, 2005). 

Penelitian ini menggunakan metode K-Means Cluster Analysis sebagai 

solusi untuk pengklasifikasian karakteristik dari konsumen Rumah Makan 

Ampera Bude. Alasan penggunaan algoritma K-Means diantaranya ialah karena 

algoritma ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, 

sehingga algoritma ini relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek 

dalam jumlah besar. Selain itu algoritma K-Means ini tidak terpengaruh terhadap 

urutan objek. (Ediyanto, 2013). 

Algoritma K-Means merupakan algoritma teknik clustering yang berulang-

ulang. Algortma ini dimulai dengan penentuan banyaknya jumlah klaster yang 

ingin dibentuk, misal ditentukan ada 2 ckuster, atau 3 ckuster. Kemudian tetapkan 

nilai-nilai K secara random, untuk sementara nilai tersebut menjadi pusat dari 

klaster atau biasa disebut dengan centroid. Hitung jarak setiap data yang ada 

terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus yang sudah ada disediakan 

sehingga diketemukan jarak yang paling dekat dari data dengan centroid. 

Klasifikasi setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid. Lakukan 

langkah tersebut sampai nilai centroid tidak berubah (stabil). Untuk 

mempermudah dalam melakukan analisis cluster ini maka penulis menggunakan 

bantuan program SPSS.  

Hasil analisis akan terbentuk beberapa klaster. Konsumen yang memiliki 

karakteristik yang mirip dalam setiap variabel akan berada pada satu cluster yang 

sama. Masing-masing cluster akan memiliki karakteristik responden yang berbeda 

berdasarkan variabel demografi, geografi, gaya hidup dan status pengguna. 

Setelah itu dilakukan proses profiling yang dipergunakan dalam menganalisis data 

hasil penelitian ini adalah crosstab (tabulasi silang). Hasil crosstab akan 

menunjukan karakteristik konsumen dalam masing-masing cluster. 

 

3.9.2 Analisis Targeting  

Analisis Targeting dilakukan setelah terbentuk segmen-segmen dari 

analisis klaster berdasarkan variabel demografi, geografi, dan tingkahlaku. 
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Penetapan terget pasar ini dilakukan berdasarkan empat faktor yaitu : responsive, 

potensi penjualan, pertumbuhan memadai, dan jangkauan media. Pasar sasaran 

harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran yang 

dikembangkan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, 

semakin besar nilainya. Pertumbuhan pasar harus memadai, pasar tidak dapat 

dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh berlahan-lahan sampai akhirnya meluncur 

dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Jangkauan media, pasar sasaran 

dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan pasarnya. 

 

3.9.3 Analisis  Positioning  

 Setelah target sasaran ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah 

merancang posisi produk Rumah Makan Ampera Bude dipikiran konsumen. 

Perancangan posisi ini dilakukan berdasarkan atribut produk, yaitu dengan 

menonjolkan ciri atau karakteristik khusus yang menjadi kekuatan dari Rumah 

Makan Ampera Bude. Pemilihan atribut yang akan dijadikan dasar positioning 

ditentukan dari penilaian konsumen terhadap produk Rumah Makan Ampera Bude 

yang diketahui dari penyebaran kuesioner.  

 

3.9.4 Analisis Korelasi  

 Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

bauran pemasaran produk, harga, promosi, lokasi, orang, dan bentuk fisik dengan 

keputusan pembelian produk Rumah Makan Ampera Bude adalah dengan 

menggunakn korelasi product moment dari Karl Pearson. Kegunana dari korelasi 

ini yaitu untuk menguji dua signifikasi dua variabel atau lebih, mengetahui kuat 

lemah hubungan, dan mengetahui besar retribusi. Dalam penelitian ini analisis 

korelasi pearson digunakan untuk menjelaskan derajat hubungan antara variabel 

bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) dengan nilai : -1 ≤ rs ≤ 1, 

dimana :  

a. Bila nilai rs = -1 atau mendekati -1, maka korelasi kedua variabel 

dikatakan sangat kuat dan negatif artinya sifat hubungan dari kedua 
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variabel berlawanan arah, maksudnya jika nilai X naik maka nilai Y 

akan turun atau sebaliknya.  

b. Bila nilai rs = 0 atau mnedekati 0, maka korelasi dari kedua variabel 

sangat lemah atau tidak terdapat korelasi sam sekali. 

c. Bila nilai rs = 1 atau mendekati 1, maka korelasi dari kedua variabel 

sangat kuat dan positif, artinya hubungan dari kedua variabel yang 

diteliti bersifat searah, maksudnya jika nilai X naik maka nilai Y juga 

naik atau sebaliknya.  

Adapun kriteria penilaian korelasi menurut (Sugiono, 2002) yaitu : 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399  Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat  

 (Sumber : Sugiono, 2002) 

 

3.10  Kesimpulan dan Saran  

Hasil terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil suatu 

kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian memberikan saran kepada pihak-

pihak terkait, yaitu pihak usaha Rumah Makan Ampera Bude, peneliti selanjutnya 

dan pembaca. Kesimpulan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini.   

 

 

 

 


