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Abstrak
Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpulan data yang pokok. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden yang menggunakan kuesioner. Umumnya
pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi.
Pengambilan data dilakukan dengan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling yaitu simple
random sampling. Teknik pengambilan ini adalah teknik sampling dimana anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama
untuk dijadikan sampel dan sampel diambil secara acak. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode Nomogram Harry King,
sehingga diperoleh 30 orang sampel dari 50 orang populasi. Survei dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden.
Kuesioner yang disebar adalah kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner tersebut pada akhirnya akan menghasilkan
keinginan konsumen pada produk yang akan dirancang. Rekapitulasi kuesioner tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya dengan
cara manual maupun dengan menggunakan Software SPSS.
Kata Kunci: Survei, Kuesioner, Validitas, Reliabilitas

Abstract
Survey research is research that takes a sample from one population and uses a questionnaire as a primary data collection tool.
In surveys, information is collected from respondents who use questionnaires. Generally the notion of survey is limited to research
whose data is collected from a sample or population to represent the entire population. Data is collected by sampling technique.
The sampling technique used is probability sampling, namely simple random sampling. This sampling technique is a sampling
technique where members of the population have the same opportunity to be sampled and samples are taken at random.
Determination of the number of samples using the Harry King Nomogram method, in order to obtain 30 samples from 50
population populations. The survey was conducted by distributing questionnaires to respondents. The questionnaire distributed
was an open questionnaire and a closed questionnaire. The questionnaire will ultimately produce consumer desires on the product
to be designed. The recapitulation of the questionnaire was tested for validity and reliability both manually and using SPSS
Software
.
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Pendahuluan

Pesatnya perkembangan industri menuntut setiap pengusaha industri kecil, menengah dan industri besar agar selalu dapat
berkreasi sebagai upaya peningkatan daya saing terhadap industri kompetitor. Diantaranya yaitu dengan melakukan suatu inovasi
kepada hasil produksi yang dipasarkan dan juga membuat suatu survi pasar sebelumnya, agar minat konsumen diketahui. Pada
zaman sekarang ini banyak industri baru bermunculan dengan memberikan produk yang unggul [1].
Penelitian investigasi merupakan penelitian yang dapat dilakukan untuk memperoleh fakta yang relevan dari masalah yang
ada dan menggali kebenaran untuk mendapatkan fakta [2]. Pemasaran adalah metode penyediaan berbagai informasi,
memperkenalkan produk, barang dan jasa, menarik perhatian konsumen dan bahkan memberikan pandangan pribadi tentang citra
produk [3]. Masalah yang ditemukan dalam teknik survei terkair dengan bagaimana membuat kuesioner yang digunakan karena
memiliki hubungan secara langsung dengan tanggapan responden. Di samping itu dibutuhkan sebuah upaya untuk memberikan
sebuah pengertian kepada responden sehingga respondeng mau memberi tanggapannya dan menyelesaikan kuesioner. Dikarenakan
pentingnya permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka dalam membuat kuesioner yang komprehensif untuk survei galangan
supaya dapat diketahui sumber daya yang dapat digunakan dan lingkup pekerjaan dan pengalaman dari individu yang ambila
bagian sehingga kapasitas produksi per-satuan waktu dari setiap kegiatan dapat ditentukan [4].
Survei pasar ini dilakukan terhadap produk transfer board, agar mengetahui bagaimana keinginan konsumen terhadap produk
transfer board ini.

2.

Metode Penelitian

Penelitian survei dilakukan dengan memilih beberapa sampel dan kuesioner dari populasi sebagai cara pengumpulan data
utama. Selama proses survei, kuesioner yang dibagikan akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Secara
umum, pentingnya survei terbatas pada studi yang mengumpulkan data dari sampel atau populasi untuk mewakili keseluruhan
populasi. Survei pasti berbeda dengan sensus yang menggunakan seluruh data penduduk. Biasanya unit penelitian dan analisis
adalah individu [4]. Yang menjadi perhatian dari suatu produk adalah kebutuhan produk itu sendiri, dimana barang yang dijual
harus jelas dan memiliki kualitas yang bagi supaya setiap pembeli dapat memberi nilai kepada produk tersebut secara mudah [5].
Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan yang dapat
digunakan guna mendapatkan informasi dari responden, baik untuk arti maupun apa yang diketahuinya. Tujuan utama pembuatan
kuisioner adalah untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, hal ini dapat dilakukan dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang
muncul di kuisioner. Jenis kuesioner yang dibagikan adalah kuesioner terbuka serta kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah
kuesioner dimana memungkinkan responden memiliki kesempatan untuk menjawab dengan bebas tanpa batasan. Sedangkan
kuesioner tertutup adalah kuesioner dimana responden hanya memilih jawaban yang diberikan dalam kuesioner tersebut [6]. Pada
kuesioner tertutup terdapat skala penilaian yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik suatu
hala yang didasarkan pada ukuran yang ditentukan, sehingga dapat dibedakan, digolongkan dan diurutkan karakteristik tersebut
[7].
Data yang didapat yang berasal dari kuesioner akan dilihat validitas serta reliabilitasnya. Validitas adalah ukuran dimana
didasarkan pada kecocokan diantara kumpulan data serta data aktual didalam sumber data. Jika data yang dikumpulkan juga valid
maka bisa dikatakan valid. Reliabilitas adalah alat ukur yang berkaitan dengan konsistensi serta stabilitas data, dimana diusulkan
dari proses mengumpulkan data dengan menggunakan alat ini. Misalkan alat yang digunakan adalah kuesioner.
Strategi adalah metode untuk menggapai tujuan jangka panjang. Didalam strategi pemasaran terdapat 3 elemen yaitu
segmentation, targetting, dan positioning. Objek penting dari pemasaran yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permintaan
pasar [8]. Penetapan harga didasarkan pada mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, yaitu harga ditentukan berdasarkan hubungan
sukarela antara penawaran serta permintaan, sehingga tidak ada pihak yang akan rugi. Selain itu, penentuan dampak tempat yang
mudah dijangkau dan terlihat akan memudahkan konsumen dalam memahami, mengamati dan memberikan pemahaman terhadap
produk atau jasa yang ada [9].

3.

Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil brainstorming yang telah dilaksanakan, maka sudah didapatkan bentuk rancangan produk transfer board. Hasil
rancangan akhir produk ditunjukkan di Gambar 1.
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Gambar 1. Hasil Rancangan Akhir Produk Transfer Board

Adapun atribut dari produk transfer board adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fungsi tambahan: Sebagai Meja Makan
Jumlah kaki: 4 buah
Bentuk papan transfer board: Oval
Warna papan transfer board: Coklat Asli Kayu
Motif papan transfer board: Polos
Bahan pegangan transfer board: Kayu
Warna Bantalan: Hitam
Bentuk Bantalan: Bulat
Bentuk Rel: Oval
Ukuran Papan Transfer board: 1000 x 350 mm 2

3.1. Penentuan Jumlah Sampel
Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang dilaksanakan adalah probability sampling yang merupakan simple random
sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi punya kesempatan
yang setara untuk dijadikan sampel, dan sampel dipilih secara acak..
Penentuan jumlah sampel menggunakan Nomogram Harry King dimana rumus menentukan jumlah sampel, yaitu:
n=PxN
(1)
Dimana:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
P = persentase besar sampel
d = tingkat kesalahan yang dikehendaki
Perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan Nomogram Harry King diatas dengan nilai setiap variabelnya yaitu, N =
50, P = 60 %, dan d = 5%.
Sehingga diperoleh, n = 0,6 x 50 = 30. Jadi, sampel yang diperoleh adalah 30 orang

3.2. Uji Validitas
Dalam uji validitas perhitungan yang digunakan yaitu teknik korelasi “Product Moment” seperti berikut:

rxy =

N  XY − ( X )( Y )

N  X

Dimana:
X : Total jawaban responden tiap pertanyaan
Y : Total jawaban pertanyaan tiap responden
N : Total responden
rxy : Koefisien Product Moment

2



− ( X ) 2 N  Y 2 − ( Y ) 2



(2)

Sedangkan untuk menguji validitas ini akan dibutuhkan korelasi Product Moment. Langkah dalam pengujian ini yaitu seperti
berikut:
•
•
•
•

H0 : Kuisioner adalah alat yang valid serta bisa digunakan untuk mengumpulkan data
H1 : Kuisioner adalah alat yang tidak valid
Tingkat signifikan terpilih senilai α = 0,05
Daerah kritis Product Moment dengan α = 0,05 serta N = 30 yaitu r = 0,362
Perhitungan rhitung:
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(30x3463) - (101)(1004)
rhitung =

735

√[(30x375)-(101)2 ][(30x34546)-(1004)2 ]

=

0,4261

• Kesimpulan : dikarenakan rhitung > rtabel maka Ho diterima, maka kuesioner adalah alat yang valid serta bisa berguna untuk
mengumpulkan data.
Hasil perhitungan validitas dari seluruh atribut produk transfer board bisa dilihat di Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas Atribut Produk Transfer Board

Atribut
Bentuk Papan
Warna Produk
Dimensi Produk
Bentuk Rel
Warna Bantalan
Bentuk Bantalan
Motif Papan
Jumlah Kaki
Bahan Pegangan
Fungsi Tambahan

R
0.4261
0.4558
0.4835
0.3759
0.5309
0.5661
0.4625
0.4721
0.4526
0.6267

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3.3. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas pada kuesioner tertutup bisa dihitung dengan cara menggunakan perhitungan sebagai berikut :
Sajkdhsjkh
2

σx =

∑ x2 -

( ∑ x)
n

2

(3)

n

Perhitungan untuk uji reliabilitas kuesioner tertutup produk transfer board dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Nilai Reliabilitas Produk Transfer Board

Atribut
Bentuk Papan
Warna Produk
Dimensi Produk
Bentuk Rel
Warna Bantalan
Bentuk Bantalan
Motif Papan
Jumlah Kaki
Bahan Pegangan
Fungsi Tambahan

𝝈𝒙 𝟐 hitung
1,0100
1,1122
1,1822
1,3433
1,1433
0,9289
1,3567
1,4622
0,8100
1,3122

𝜎𝑏 2 = 𝜎1 2 + 𝜎2 2 + 𝜎3 2 +. . . +𝜎102
= 11,6611
Variansi total =

∑ 𝑌2−

(∑ 𝑌)2
𝑛

=

9972
30

33931−

= 26,5789
∑ σb 2
k
10
11,6611
r = ( ) (1- 2 ) = (
) (1) =0,6236
k-1
σt
10-1
26,5789
Dari perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya data reliable atau bisa dipercayai, dikarenakan nilai koefisien
reliabilitas hasil perhitungan lebih besar daripada koefisien reliabilitas yaitu senilai 0,63.
𝑛

30

3.4. Peta Posisi Produk
Peta posisi produk transfer board dan 3 pesaing lainnya dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada Gambar 2.
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KUADRAN A

KUADRAN B

KUADRAN C

KUADRAN D

Gambar 2. Peta Posisi Produk Transfer Board

Dari peta posisi produk transfer board dapat diketahui bahwa:
•
•
•

4.

Produk Transfer Board kelompok II berada pada kuadran B yang menandakan bahwa produk memiliki tingkat utilitas
(kinerja) dan tingkat performansi (harapan) yang tinggi. Artinya produk Transfer Board Kelompok II Kelas C memiliki
atribut yang diinginkan oleh pelanggan yang dapat memuaskan keinginan pelanggan.
Produk Transfer Board untuk pesaing II dan III berada pada kuadran A yang menandakan bahwa produk pesaing II dan III
dianggap penting oleh pelanggan, hanya saja pada kenyataannya faktor – faktor belum diharapkan oleh pelanggan.
Produk Transfer Board untuk pesaing I berada pada kuadran C yang menandakan bahwa produk Transfer Board pesaing I
dianggap penting oleh pelanggan tetapi belum diharapkan.

Kesimpulan
Dari penelitian yang dilaksanakan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

•

•
•

Teknik sampling yang dilaksanakan seperti probability sampling yang merupakan simple random sampling. Teknik
pengambilan sampel ini yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang anggota populasi punya kesempatan yang setara untuk
dijadikan sampel, dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Dan menggunakan metode Harry King Nomogram untuk
menentukan jumlah sampel, sehingga didapatkan sebanyak 30 responden.
Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat ditemukan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid.
Peta posisi menunjukkan posisi masing – masing produk di mata konsumen, untk produk transfer board berada pada kuadran
B, pesaing II dan III berada pada kuadran A, dan pesaing I berada pada kuadran C.
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