
Mulai

Selesai

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian dapat dilihat dari flowchart

di bawah ini:

Perumusan Masalah

Pembuatan Kuisioner
- Identifikasi Variabel
- Susunan Kuisioner
- Skala

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Populasi dan Sampel
Menentukan jumlah sampel berdasarkan

populasi

Pengolahan Data : Marketing Mix (7P)

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Penyebaran dan pengambilan kuisioner

Tujuan Penelitian

Studi Pendahuluan
- Survey Lapangan
- Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian

Data Valid
dan Reable

Ya

Tidak
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3.2 Studi Pendahuluan

3.2.1 Survey Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang informasi-

informasi yang diperlukan untuk menentukan permasalahan. Mengamati langsung

CV. Akhmadmaxi berdasarkan wawancara. Dari survey lapangan serta

wawancara dapat diketahui adanya informasi mengenai permintaan konsumen

yang tidak stabil tiap bulan nya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

3.2.2 Studi Literatur

Setelah permasalahan yang ada ditemukan, kemudian dilakukan studi

literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang ditemukan di perusahaan.

Studi literatur dilakukan untuk mencari teori-teori yang mendukung

kelengkapan penulisan tugas akhir. Pelaksanaannya adalah dengan

mengumpulkan data atau infomasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir

ini yang berbentuk studi pustaka. Jenis literatur yang dipelajari dan digunakan

sebagai acuan antara lain buku-buku yang relevan dengan tema yang diambil serta

pengambilan referensi dari media internet.

3.3 Profil Perusahaan

3.3.1 Sejarah Berdiri

CV.Akhmadmaxi pada tanggal 1 Juni 2012 Bergerak di Bidang jasa

Multimedia yaitu (Fotografi, Sinematografi, Profil, Year Book, dan jasa

multimedia lainnya. CV. Akhmadmaxi terletak di Jl. Kapling I No.36B Gobah

Pekanbaru. CV Akhmadmaxi terbagi atas 2 Divisi,

yaitu :

1. Akhmadmaxi Photography yang bergerak di bidang Wedding,

Prewedding, dan layanan foto lainnya seperti foto wisuda dan keluarga.

2. MUG CREATIVE yang bergerak di bidang pembuatan Buku Tahunan ,

Profil perusahaan, Foto Produk.

CV.Akhmadmaxi dipimpin oleh Bapak Akhmadmaxi selaku pemilik

perusahaan. Akhmadmaxi memiliki 14 orang karyawan, yang terdiri dari 1 orang
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Accounting & 4 orang Fotografer, 4 orang Videografer, 3 orang Editor, 2 orang

kru Lighting.

3.3.2 Visi dan Misi

CV.Akhmadmaxi mempunyai visi dan misi yang menjadi pedoman dari

setiap gerak langkah organisasi, yaitu:

1. Visi Bank Mandiri “Capture your prestigious moment”

2. Misi Bank Mandiri :

a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar

b. Mengembangkan sumber daya manusia professional

c. Menuangkan setiap moment dalam sebuah gambar dia dan bergerak.

3.3.3 Profil

CV.Akhmadmaxi berdiri pada tanggal 1 juni 2012. Sebelumnya

Akhmadmaxi memiliki nama perusahaan MUG CREATIVE yang dibentuk pada

tahun 2009. MUG CREATIVE bergerak di bidang jasa pembuatan buku tahunan

sekolah, universitas, profil perusahaan.

Pada tanggal 1 Juni 2012, MUG CREATIVE mengalami pergantian nama

menjadi AKHMADMAXI PHOTOGRAPHY. Akhmadmaxi terbagi menjadi 2

divisi, yaitu Akhmadmaxi dan MugCreative. Akhmadmaxi menerima pelayanan

jasa foto Wedding, foto Prewedding, dan pelayanan foto lainnya seperti foto

keluarga dan wisuda. MugCreative tetap bergerak dibidang jasa pembuatan buku

tahunan (sekolah & universitas), Profil Perusahaan, Foto produk, dan sebagainya.

3.3.4 Struktur Organisasi

Perkembangan CV.akhmadmaxi ibarat kembang yang sedang bertumbuh.

Tentu saja laju pertumbuhannya perlu terus menerus dirawat supaya tetap harum,

dipupuk dan dikembangkan agar tidak layu dan gugur dihempas oleh ketatnya

persaingan bisnis. Oleh karena itu, reorganisasi dan restrukturisasi adalah pilihan

yang tidak dapat dihindari guna mempertajam dan memfokuskan segmen

pasarnya.

Sejak didirikan pada tahun 2012, tim Akhmadmaxi ini telah berhasil

meremuskan struktur organisasi. Berikut Struktur organisasi CV.Akhmadmaxi.
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi CV.Akhmadmaxi

3.4
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3.4 Identifikasi Masalah

Setelah melakukan survey pendahuluan, maka dapat ditentukan latar

belakang dari masalah dan dapat merumuskan pokok permasalahan. Terutama

masalah yang berhubungan dengan judul yang akan diangkat dengan  kepercayaan

konsumen sebagai fokus utama. Mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah

melakukan strategi pemasaran Marketing Mix (bauran pemasaran) pada usaha

fotografi tersebut.

3.5 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan dari

penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah bauran

pemasaran (produk, saluran distribusi, harga, promosi, orang, proses, serta bukti

fisik) berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam memilih jasa fotografi

CV. Akhmadmaxi?

3.6 Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang

ada pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran

pemasaran (produk, saluran distribusi, harga, promosi, orang, proses, serta bukti

fisik) terhadap kepercayaan konsumen dalam memilih jasa fotografi CV.

Akhmadmaxi.

3.7 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta informasi yang dibutuhkan terdapat

macam pengumpulan data yaitu :

Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dilapangan,

yang sumbernya dari responden, dimana merupakan hasil wawancara

dengan responden dari hasil kuesioner.
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2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah profil

perusahaan, struktur organisasi CV. Akhmadmaxi.

3.8 Pembuatan  Kuisioner

Kuisioner digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer. Kuisioner

ini akan diisi oleh responden. Adapun tahapan dalan pembuatan kuisioner adalah

sebagai berikut:

1. Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel adalah mempelajari dan menganalisa kondisi dari

permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Variabel X ialah 7P

(product/produk, place/tempat, price/harga, promotion/promosi,

people/orang terkait pelayanan, physical evidence/bukti fisik,

process/proses). Variable Y yaitu terhadap kepercayaan konsumen .

2. Susunan Kuisioner

Pada penyusunan kuisioner dalam penelitian ini memiliki tiga komponen

utama yaitu:

1. Demografi responden

2. Pertanyaan mengenai Marketing Mix (7P)

3. Kepercayaan konsumen (3 Dimensi Kepercayaan)

dimana komponen tersebut dapat mewakili pertanyaan yang diharapkan

dapat menjawab tujuan yang ingin dicapai. Komponen bagian dari

kuisioner dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Demografi responden

Demografi responden adalah berisi tentang data diri atau latar belakang

dari responden. Demografi diisi oleh responden itu sendiri.

Adapun bentuk dari demografi responden yang akan dibuat pada kuesioner

adalah sebagai berikut:
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1. Nama : __________________

2. Jenis Kelamin :

a. Pria b. Wanita

3. Usia :

a. < dari 17 tahun

b. 17 – 25 tahun

c. 25 – 30 tahun

d. > dari 30 tahun

4. Pekerjaan :

a. Pegawai Negeri b. TNI/Polri

b. Pelajar/Mahasiswa d. Wiraswasta

e. Lain-lain

5. Dari manakah informasi tentang akhmadmaxi Photography anda

peroleh :

a. Teman / Saudara

b. Media Sosial

c. Iklan. Sebutkan..........

d. lain-lain. Sebutkan…..

6. Pendapatan :

c. < Rp. 1.000.000

d. Rp. 1000.000 - Rp.5.000.000

c. >Rp. 5.000.000

2. Atribut

Faktor yang menjadi patokan dalam penelitian ini adalah 7P (product,

place, price, promotion, people, physical evidence, process) pertanyaan

mengenai variabel X, dan kepercayaan konsumen pertanyaan mengenai

variabel Y. Keseluruhan faktor tersebut menjadi patokan dalam

menentukan atribut. Berikut adalah atribut yang telah ditentukan:
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Tabel 3.1 bentuk atribut mengenai Marketing Mix (7P)

Dimensi Pertanyaan
Skala

Pengukuran

Produk

Produk foto dan video cukup variatif/bervariasi (Berdasarkan presentasi dan
produk sampel di CV.Akhmadmaxi dari yang pernah dikerjakan sebelumnya)

Skala likert

Kualitas foto yang dihasilkan berkualitas (Berdasarkan presentasi dan produk
sampel di CV.Akhmadmaxi dari yang pernah dikerjakan sebelumnya)
Kualitas video yang dihasilkan berkualitas (Berdasarkan presentasi dan produk
sampel di CV.Akhmadmaxi dari yang pernah dikerjakan sebelumnya)
Alat alat yang digunakan sangat memenuhi standar (Berdasarkan Presentasi)
Disain produk yang ditawarkan sangat menarik dan sesuai selera konsumen
masing-masing (Berdasarkan presentasi dan produk sampel di CV.Akhmadmaxi
dari yang pernah dikerjakan sebelumnya)
Konsep foto yang beragam dan kreatif (Berdasarkan Presentasi)
banyak nya varian produk yang dihasilkan

Lokasi
Lokasi Akhmadmaxi Photography mudah dijangkau

Skala likert
Sarana transportasi menuju Akhmadmaxi mudah ditemukan

Harga

Harga yang ditawarkan Akhmadmaxi sesuai dengan kebutuhan yang anda
inginkan

Skala likert
Harga jual yang ditetapkan telah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan
(Berdasarkan sampel dan presentasi)
Dibanding dengan jasa fotografi dan sinematografi lainnya CV. Akhmadmaxi
Photography harganya lebih kompetitif dan sesuai dengan kualitas yang
dihasilkan

Promosi
Perusahaan melakukan promosi penjualan melalui discount harga

Skala likertIklan yang disebar melalui brosur sesuai dengan kenyataan
Iklan dibuat agar konsumen mengetahui keberadaan CV.Akhmadmaxi

Orang Sikap dan perilaku karyawan yang ramah tamah dalam melayani pelanggan Skala likert

Karyawan mempresetasikan dengan baik dan jelas

Bukti Fisik
Gedung yang tersedia mudah dijangkau dan ditemukan

Skala likert
Pencitraan yang dicapai dengan penampilan yang menarik oleh karyawan

Proses Jasa Langkah-langkah yang dilakukan telah sesuai proses jasa Skala likert

Sumber: data primer diolah
3. Skala

Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan

tertutup, dimana kategori yang digunakan oleh skala likert berupa analisis tingkat

kepentingan dengan lima kategori sebagai berikut:

Tabel 3.3 Contoh Kategori Penilaian Jawaban Menurut Skala Likert

Skala Kategori Evaluasi Konsumen

1 Sangat tidak setuju
2 tidak setuju
3 Netral
4 Setuju
5 sangat setuju

`
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3.9 Uji Validitas dan Reabilitas

Setelah kuisioner dibuat, tahap berikutnya yang dilakukan adalah

penyebaran kuisioner kepada responden CV. Akhmadmaxi setelah itu dilakukan

uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui kuisioner layak untuk disebarkan

kepada responden atau belum dan jika belum perlu diperbaiki lagi karena pada

penelitian ini yang menjadi alat untuk mengumpulkan data primer adalah

kuisioner untuk bauran pemasaran. Sebelum kuisioner dinyatakan valid dan

reliabel maka perlu dilakukan uji terlebih dahulu yaitu dengan metode pre test.

Untuk jumlah yang akan diuji tidak pedoman yang pasti, tetapi kebanyakan

penelitian pre test responden diuji dengan adalah sebanyak 15 responden, dan

jumlah ini sudah mencukupi. Untuk menentukan jumlah responden dalam

melakukan uji validitas dan reabilitas maka peneliti menyebarkan 15 eksmplar

kuisioner. Dan hasilnya adalah valid terlihat pada lampiran.

Validitas adalah alat ukur  yang menunjukkan seberapa jauh  alat  ukur itu

bisa mengukur apa yang seharusnya bisa diukur.  Teknik  yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menggunakan korelasi product moment, yaitu dengan

membandingkan koefisien korelasi (rx,y) dengan r-tabel. Suatu alat ukur

dinyatakan valid apabila nilai r (x,y) lebih besar daripada r-tabel.

Adapun rumus untuk mendapatkan koefisien korelasi adalah sebagai

berikut:

Dimana:

r = koefisien korelasi

X = variabel nilai sampel independen

Y = variabel skor rata-rata

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran

kuesioner yang digunakan relatif konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali

atau lebih pada responden yang berbeda. Reliabilitas kuesioner berkaitan dengan

skor hasil pengukuran terbebas dari kesalahan pengukuran. Metode yang

digunakan untuk pengujian reliabilitas dalam penelitian ini ditentukan
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berdasarkan nilai Croanbach’s Alpha yang didapat dengan bantuan Software

SPSS 17.0 for Windows.

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien

reliabilitas, maka digunakan kriteria berikut:

1. kurang dari 0,2 : hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan.

2. 0.20 - < 0.40 : hubungan yang kecil (tidak erat).

3. 0.40 - < 0.70 : hubungan cukup erat.

4. 0.70 - < 0.90 : hubungan yang erat (reliabel).

5. 0.90 - < 1.00 : hubungan sangat erat (sangat reliabel).

6. 1.00 : hubungan yang sempurna

Dari hasil pengolahan data menghasilkan nilai Croanbach’s Alpha sebesar

0,774 dapat dinyatakan hubungan yang erat (reliabel) karena berada pada kisaran

0.70 - < 0.90. Metode pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas biasanya

menggunakan batasan 0,6. Menurut Sukan reliabilitas kurang dari 0,6 adalah

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Priyatno,

2012).

3.10 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang,

objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya

(Sunyoto, 2012) Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah

banyaknya konsumen yang telah memilih CV. Akhmadmaxi sebanyak 50

konsumen.

2. Sampel

Besarnya anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik

tertentu agar kesimpulan yang berlaku untuk populasi dapat dipertanggung

jawabkan (Sunyoto, 2012)

Agar sampel pada penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat

ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus

Slovin sebagai berikut :
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Keterangan : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (presisi)

karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih dapat ditolerir

Dalam penelitian ini diketahui banyaknya konsumen pengguna jasa CV.

Akhmadmaxi 50 konsumen, dan nilai “e” ditetapkan sebesar 5 % (0,05).

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas maka diketahui jumlah

sampel (n) adalah :

n = 44 sampel

3.11 Penyebaran dan Pengambilan Kuisioner

Kuisioner yang telah disusun disebarkan kepada orang-orang yang akan

menggunakan Akhmadmaxi (sudah fix). Kuisioner yang telah disebarkan diambil

kembali dari tangan konsumen pengguna jasa.

3.12 Pengolahan  Data

Analisis  statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis

regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi berganda

adalah  teknik  statistik   yang  digunakan  untuk  menguji  ada  tidaknya

pengaruh marketing  mix(bauran  pemasaran)  terhadap  keputusan

konsumen/nasabah pengguna jasa Akhmadmaxi Photography.

Rumus yang digunakan adalah : (Umar,Husein 2000)
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dimana :

Y = Pengambilan Keputusan
a = Nilai konstanta

= Koefisien Regresi
X1 = Produk

X2 = Promosi

X3 = Lokasi/tempat

X4 = Proses

X5 = Bukti Fisik

e = error

Untuk  melihat  bermakna  tidaknya  koefisien  regresi  secara  parsial

maka peneliti akan menggunakan uji t. Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel,

maka dikatakan  signifikan, yaitu  terdapat  pengaruh  antara  variabel  bebas

yang  diteliti dengan variabel terikatnya.  Sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil dari

t-tabel maka dapat dikatakan tidak signifikan.

Langkah  berikutnya  adalah  melihat  apakah  variabel  bebasnya  secara

bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  bermakna  terhadap  semua  variabel

tidak bebasnya. Untuk itu perlu dilihat besarnya F ratio ( uji F ratio ) bermakna

atau tidak. Apabila dari hasil perhitungan F-hitung lebih besar dari F-tabel maka

dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara

serentak.  Sebaliknya,  jika  F-hitung  lebih  kecil  dari  F-tabel  maka  variabel

bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. Selain  itu  perlu  juga  dicari

besarnya  koefisien  determinasi  (  r2) secara parsial  untuk  masing-masing

variabel  bebas.  (r2)  digunakan  untuk  mengetahui sejauh  mana  sumbangan

masing-masing  variabel  bebas,  dengan  asumsi  variabel lainnya  konstan

terhadap  variabel  terikat.  Semakin  besar  nilai  (r2)  maka  akan semakin besar

variasi sumbangannya terhadap variabel terikat.

Pada model regresi linier berganda ini akan dilihat pula besarnya

kontribusi untuk  variabel  bebas  secara  bersama-sama  terhadap  semua  variabel

tidak bebasnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Jika

(R2) yang  diperoleh  mendekati  1  (satu)  maka  dapat dikatakan  semakin  kuat

model tersebut menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Sebaliknya jika (R2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.13 Analisa

Setelah diperoleh hasil pembahasan, maka dilakukan analisa terhadap hasil

yang bertujuan untuk mengetahui data yang di dapat akan diteliti dulu

karakteristik dari responden tersebut. Kemudian untuk mengetahui apakah data itu

valid dan reliabel digunakan dalam penelitian ini atau tidak digunakan uji

validitas dan uji reliabilitas. Dilanjutkan analisis dengan menghitung sejauh mana

kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan konsumen.

3.14 Penutup

Pada bagian ini, berisikan kesimpulan mengenai hasil dari keseluruhan

kegiatan yang telah dilakukan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan

data. Selain itu, bagian ini juga memuat saran pada perusahaan.


