Desain Riset Bisnis
Sumber :
Adi Pratomo, Aurangzeb, dam sumber lainnya

• Salah satu komponen riset adalah penggunaan
metode yang ilmiah. Agar metode yang ilmiah ini
dapat dilaksanakan dengan relatif mudah dan
terarah, maka dibutuhkan suatu desain yang
sesuai dengan tujuan riset/penelitian yang akan
dilakukan
• Desain riset merupakan bagian dari keseluruhan
metode riset yang berupa rancangan bentuk atau
dengan cara bagaimana suatu riset (penelitian)
akan dilaksanakan

Desain Penelitian
Yang Harus Disiapkan
Dibagi menjadi 4 (menurut Suchman)
 Desain bentuk penelitian *
 Desain sampel
 Desain Instrumen
 Desain Analisis
 Desain Administrasi

Desain Bentuk Penelitian






Berdasarkan
Berdasarkan
Berdasarkan
Berdasarkan
Berdasarkan

hasil / alasan
analisisnya
bidang yang diteliti
tempat penelitiannya
kedalaman analisisnya

Bentuk/Jenis Penelitian


Penelitian dapat digolongkan berdasarkan hasil /
alasan yang diperoleh :
• Basic Research (Penelitian Dasar):







mempunyai alasan intelektual, dilakukan dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan.
Bersifat abstrak dan umum.
Untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam
atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada.
Contoh :
• Penelitian tentang perkembangan Perbankan di Indonesia.

• Applied Reseach (Penelitian Terapan) :









mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui;
bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik,
efektif, efisien.
Bersifat konkret dan spesifik.
Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi
yang digunakan untuk memecahkan masalah.
Menerapkan teori tertentu untuk memecahkan suatu
permasalahan di kehidupan nyata.
Contoh :
• Penelitian untuk menguji suatu produk perbankan.

Jenis Penelitian (2)


Dilihat dari sudut pandang pendekatan
analisisnya :
• Penelitian Kuantitatif




Menekankan analisisnya didasarkan pada data-data
numerikal (angka) yang diolah dengan metode
statistika.
Melakukan pengujian (retest) terhadap teori yang
sudah ada, sehingga hasilnya bisa berupa
penguatan, bantahan, atau modifikasi terhadap teori
tersebut.

• Penelitian Kualitatif




Menekankan analisnya didasarkan pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis
terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang
diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.
Menghasilkan suatu konsep, teori atau metode
penelitian.

Desain untuk riset Kuantitatif dan
Kualitatif






Penelitian kualitatif umumnya sulit diberi
pembenaran secara matematik, karena
lebih kepada penyampaian perasaan atau
wawasan yang datanya diambil
berdasarkan sampel.
Hasil dari penelitian kualitatif bisa
menyediakan informasi penting, yang
kemudian bisa diteliti lebih lanjut melalui
riset kuantitatif.
Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan
pada data yang dapat dihitung untuk
menghasilkan penaksiran kuantitatif yang
kokoh.

Jenis Penelitian (3)


Berdasarkan Bidang yang diteliti:
• Penelitian Sosial :


Secara khusus meneliti bidang sosial seperti
bidang ekonomi, perbankan, pendidikan,
hukum, dsb;

• Penelitian Eksakta :


Secara khusus meneliti bidang eksakta
seperti bidang Kimia, Fisika, Teknik,
Teknologi Informasi, dsb;

Jenis Penelitian (4)


Berdasarkan Tempat Penelitian :
• Field Research (Penelitian Lapangan / Kancah):
 Penelitian yang dilakukan langsung di
lapangan;
• Library Research (Penelitian Kepustakaan) :
 Penelitian yang dilaksanakan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan) dari
penelitian sebelumnya;
• Laboratory Research (Penelitian Laboratorium) :
 Penelitian yang dilaksanakan pada tempat
tertentu / lab , biasanya bersifat eksperimen
atau percobaan;

Jenis Penelitian (5)


Berdasarkan kedalaman analisisnya (taraf)
:
• Penelitian Deskriptif




Melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi,
menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik
Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah ,
dalam bentuk tabel atau grafik, tidak terlalu dalam,
seperti analisis persentase dan kecenderungan
(trend).

• Penelitian Inferensial





Analisis hubungan antar variabel dengan pengujian
hipotesis.
Kesimpulan penelitian lebih dari data kuantitatif.
Dalam mengambil kesimpulan dapat
memperhitungkan faktor peluang kesalahan.

Macam-macam desain riset Yg Lain
Menurut Selltiz,
 Desain Eksploratori
• Riset yang dilakukan untuk mencari ideide atau hubungan-hubungan yang baru
• Riset ini bertitik tolak dari variabel,
bukan fakta.
• Desain riset ini bisa dianggap sebagai
langkah pertama yang diharapkan dapat
dipakai untuk merumuskan persoalan
dimana pemecahannya dapat memakai
jenis riset yang lain.



Desain Deskriptif
• Bertujuan untuk menguraikan sifat atau
karakterisitik dari suatu fenomena
tertentu.
• Kesimpulan yang dihasilkan atas data
yang ada tidak terlalu dalam.
• Hanya mengumpulkan fakta dan
menguraikannya secara menyeluruh dan
teliti sesuai persoalan yang akan
dipecahkan.



Desain kausal
• Berguna untuk menganalisis




hubungan-hubungan antara satu variabel
dengan variabel lainnya
Bagaimana suatu variabel mempengaruhi
variabel lainnya.

• Sifat hubungan variabel :




Simetris
Asimetris
Timbal-balik

• Simetris :


Bila dua variabel berfluktualisasi bersamaan
tetapi diantara keduanya tidak ada
hubungan.

• Asimetris :


Hubungan yang terjadi akibat dari variabel
bebas terhadap variabel tidak bebasnya

• Timbal-balik


Terjadi apabila dua variabel saling
mempengaruhi atau memperkuat satu sama
lain.

Desain Sampel
• Dalam merencanakan pemakaian data,
diperlukan penentuan populasi dan
desain sampel yang representatif sesuai
dengan tujuan penelitian.
• Pemilihan teknik sampling.

Populasi

Sampel







Untuk mengatasi masalah dalam
pemakaian data yang mengalami kendalakendala, maka dapat dipergunakan
SAMPEL.
Sampel merupakan bagian kecil dari
suatu populasi
Populasi merupakan suatu wilayah
generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai
karakteristik tertentu dan mempunyai
kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi anggota sampel.

1. Menentukan ukuran sampel
menurut Slovin


Menggunakan rumus :

n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang
masih dapat ditolerir atau diinginkan
misalnya 2%

2. Menentukan ukuran sampel
menurut Gay


Ukuran minimum sampel yang dapat
diterima bedasarkan pada desain
penelitian yang digunakan, yaitu :
• Metode deskriptif, minimal 10% populasi
untuk populasi yang relatif kecil min 20%
• Metode deskriptif-korelasional, minimal 30
subyek
• Metode ex post facto (kausal komparatif),
minimal 15 subyek per kelompok
• Metode eksperimental, minimal 15 subyek per
kelompok

3. Menentukan ukuran sampel
menurut Kracjie




Sama dengan Slovin, hanya untuk
α sebesar 5% dan jumlah populasi N
mulai dari sebesar 10 sampai
100.000.
Prinsipnya sama dengan Slovin dan
besar sampel yang dihasilkan hampir
sama besar.

4. Menentukan ukuran sampel
menurut Harry King


Harry king menghitung jumlah
sampel menggunakan nomogram
dan jumlah populasi maksimum
2000 dengan α bervariasi sampai
dengan 15%

Teknik Pengambilan Sampel


Tiga hal pokok penting dalam pengambilan
sampel dari populasi :
• Populasi yang terhingga dan yang tidak
terhingga
• Pengambilan sampel secara probabilitas dan
non probabilitas
• Pengambilan sampel dengan membagi
populasi menjadi beberapa bagian (sub
populasi) dan pengambilan sampel langsung
dari populasi yang tidak dibagi menjadi
beberapa sub populasi.

1. Pengambilan Sampel
Probabilitas / Acak






Suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana
setiap anggota populasi mempunyai peluang
yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Tetapi semakin besar populasi, akan semakin
sulit.
Ada tiga cara pengambilan sampel dengan
metode ini :
1. Simple random Sampling (Undian, Tabel
Bilangan Acak, Sistematis/Ordinal)
2. Stratified random sampling (cara stratifikasi)
3. Cluster sampling (cara kluster)

2. Pengambilan sampel Non
Probabilitas / Non Acak






Pengambilan sampel dengan cara ini akan
membuat semua elemen populasi belum
tentu memiliki peluang yang sama untuk
dipilih menjadi anggota sampel.
Besarnya peluang anggota populasi untuk
terpilih sebagai sampel tidak diketahui.
Akibatnya tidak dapat menghitung
besarnya error dalam estimasi terhadap
karekteristik populasi.

2. Pengambilan sampel Non
Probabilitas / Non Acak









Cara keputusan (judgment sampling)
Cara kuota (Quota sampling)
Cara Dipermudah (Convinience
sampling)
Cara bola salju (Snowball sampling)
Area Sampling
Purposive Sampling
Kombinasi

Desain Instrumen

Khususnya Untuk Penelitian Dengan Data Primer

• Desain instrumen sebagai alat
pengumpul data, perlu dievaluasi
terlebih dahulu sehingga data yang akan
didapat sesuai dengan apa yang
dibutuhkan
• Rancangan Kuesioner, Variabel
Penelitian, Skala data

Rancangan Kuesioner




Disusun sebagai representasi dari
variabel penelitian yang ada,
sehingga data untuk variabel tsb
tersedia
Disusun dengan memperhatikan
etika tertentu (Bahasa yang baik,
Sederhana, dan Universal ilmiah)

Membuat Kuesioner








Merupakan suatu bentuk instrumen
pengumpulan data yang sangat fleksibel
dan relatif mudah digunakan.
Data yang diperoleh merupakan data
faktual, sehingga hasilnya bergantung
pada subjek penelitian sebagai responden.
Peneliti dapat mengupayakan peningkatan
reliabilitas dengan cara penyajian kalimatkalimat yang jelas dan dismpaikan dengan
strategi yang tepat.
Dalam membuat kuesioner ada beberapa
hal yang harus diperhatikan :

Kelemahan Kuesioner
• Jawaban yang diberikan responden bisa
direkayasa atau responden tidak sepenuh
hati dalam menjawab pertanyaan
• Daftar pertanyaan cenderung tidak
fleksibel
• Pengumpulan sampel tidak dapat dilakukan
bersama-sama dengan daftar pertanyaan
• Daftar pertanyaan yang lengkap sulit
dibuat.

Desain Analisis
• Berhubungan dengan hipotesis.
• Hasil akhir dari analisis diharapkan
dapat menyerupai apa yang dilukiskan
dalam hipotesis. Serta hasilnya mampu
menjawab pertanyaan dan tujuan
penelitiannya
• Desain analisis memerlukan alat-alat
analisis, seperti pemakaian metode
statistika.  Deskriptif maupun Inferen

Komponen Inti Kuesioner
(Menurut Emory)









Adanya subyek, yaitu individu atau lembaga yang
melaksanakan riset
Adanya ajakan, yaitu permohonan dari periset kepada
responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan
obyektif pertanyaan maupun pernyataan yang
tersedia.
Adanya petunjuk pegisian kuesioner, dimana petunjuk
yang tersedia harus mudah dimengerti
Adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta
tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi
tertutup ataupun terbuka. Dalam membuat pertanyaan
ini jangan lupa memberikan isian untuk identitas
responden.

Langkah-langkah Penyusunan
Instrumen (Kuesioner)










Menentukan Variabel-variabel Penelitian dan data
yang dibutuhkan
Menjabarkan variabel ke dalam sub-variabel,
dimensi, atau indikator
Bila memang ada, jabarkan indikator tersebut
dalam sub-indikator
Menjabarkan indikator ke dalam bentuk butirbutir pertanyaan
Meneempatkan butir pertanyaan dalam lembar
kuesioner secara ‘benar’

Contoh Dng Tema :

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN STRATEGI RELATIONSHIP
MARKETING DAN SERVICE QUALITY DENGAN KEPUASAN TERHADAP
LOYALITAS BANK XYZ CABANG DEPOK

Untuk mengukur variabel Relationship Marketing, penulis
menggunakan dimensi menurut Bruhn (2003) dalam
Japarianto, Laksmono dan Khomariyah (2007) sebagai berikut
:
1.Harmony, dimensi ini mengukur hubungan baik antara
pelanggan dengan Hypermart Depok melalui MCC.
2.Acceptance, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai keuntungan memanfaatkan MCC dalam berbelanja
di Hypermart Depok.
3.Participation Simplicity, dimensi ini mengukur kepuasan
pelanggan mengenai kemudahan prosedur dalam menjadi
anggota MCC.

Untuk mengukur variabel Service Quality, penulis menggunakan
dimensi menurut Zeithaml (1999) dalam Lupiyoadi-Hamdani (2006)
sebagai berikut:
1. Tangibles, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
2.
3.
4.
5.

mengenai penampilan karyawan Hypermart rapih dan
menarik.
Reliability, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai pemberian bon yang sesuai dengan jumlah
pembelian.
Responsiveness, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai karyawan Hypermart Depok membantu menangani
kesulitan yang dihadapi pelanggan mengenai MCC.
Assurance, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai karyawan Hypermart Depok yang melayani dengan
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.
Empathy, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai karyawan Hypermart Depok yang memberikan
perhatian khusus.

Untuk mengukur variabel kepuasan pelanggan (customer satisfaction),
penulis menggunakan dimensi menurut Hanan & Karp dalam Samuel
(2006) yang disebut juga dengan istilah “ The Big Eight “ , sebagai
berikut:
a. Product Related Factors :
1. Value to price relationship, Dimensi ini mengukur kepuasan
pelanggan mengenai manfaat produk yang ditawarkan
sesuai dengan harga yang dibayarkan.
2. Product quality, Dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai kualitas produk Hypermart Depok.
3. Product features, Dimensi ini mengukur kepuasan
pelanggan mengenai Hypermart Depok menyediakan
banyak pilihan produk.
4. Reliability, Dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai Hypermart Depok yang mengutamakan
keandalan dari produk yang ditawarkan.

Untuk mengukur variabel kepuasan pelanggan (customer satisfaction),
penulis menggunakan dimensi menurut Hanan & Karp dalam Samuel
(2006) yang disebut juga dengan istilah “ The Big Eight “ , sebagai
berikut:
b. Service R elated Factors:
1. Sales Experience, Dimensi ini mengukur kepuasan
pelanggan mengenai Hypermart Depok memiliki reputasi
yang baik dalam pelayanan maupun penjualan produk.
2. Response to and remedy of problems, Dimensi ini
mengukur kepuasan pelanggan mengenai karyawan
Hypermart Depok cepat tanggap terhadap masalah yang
dihadapi pelanggan.
3. Warranty, Dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan
mengenai Hypermart Depok melayani pengembalian harga
atau produk yang rusak setelah pembelian.
4. Convinience of acquisition, Dimensi ini mengukur kepuasan
pelanggan mengenai kenyamanan dan kemudahan dalam
berbelanja di Hypermart Depok.

Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah Loyalitas
pelanggan dengan dimensi menurut Zeithaml (1996) dalam
Samuel (2006), sebagai berikut:
1. Say positive things, Dimensi ini mengukur mengenai
pelanggan yang akan menceritakan hal-hal positif setelah
berbelanja di Hypermart Depok dengan menggunakan
MCC.
2. Recommend friends, Dimensi ini mengukur mengenai
pelanggan yang akan merekomendasikan MCC kepada
rekan setelah mengetahui keuntungan berbelanja di
Hypermart Depok dengan memanfaatkan MCC.
3. Continue purchasing, Dimensi ini mengukur mengenai
keinginan pelanggan untuk tetap berbelanja d Hypermart
Depok dengan memanfaatkan MCC.

Contoh angket/kuesioner
• Model terbuka/format bebas

Strategi Pemasaran apakah yang
Bapak/Ibu pergunakan untuk
memasarkan produk-produk
perbankan yang ada ?
_____________________________
_

• Model tertutup/format pasti


Check-off question

Mana yang menjadi produk
unggulan Bank Bapak/Ibu ?







Tabungan
Giro
Deposito
SMS-Banking
Internet Banking
Credit Card



Contoh angket/kuesioner
• Model tertutup/format pasti


Yes/No question

Apakah semua nasabah boleh
memanfaatkan fasilitan internet
banking?
 Ya
 Tidak, bila tidak sebutkan siapa saja yang
berhak : ________________________

________________________

• Model tertutup/format pasti


Opinion question

Berilah ranking dalam presentase jumlah
waktu yang Bapak/Ibu habiskan untuk
kegiatan di perbankan :
___%
___%
___%
___%

kegiatan lapangan
melayani nasabah
mengembangkan produk perbankan
rapat



Choice question

Bagaimana pendapat saudara tentang
komputerisasi yang akan diterapkan di Bank
anda. Lingkarilah satu dari 5 (lima) jawaban
yang tersedia :
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

sangat tidak setuju
tidak setuju
kurang setuju
setuju
sangat setuju



Skala question

Berikan tanda silang pada kolom yang saudara aggap
paling dapat mewakili pendapat anda mengenai akses
on line di Bank Bapak/Ibu:
No

Faktor internet

1.

Kecepatan akses

2.

Stabilitas koneksi

3.

Kebebasan akses

4.

security
Catatan :

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

sangat tidak puas
tidak puas
cukup puas
puas
sangat puas

1

2

3

4

5

Skala Pengukuran Data


Skala pengukuran terdiri dari empat
macam :
• Skala Nominal ( 1. Pria, 2. Wanita )
• Skala Ordinal (1. STS, 2. TS, 3. CS,
4. S, 5. SS)
• Skala Interval (Suhu)
• Skala Rasio (Produksi, Penjualan,
Kredit, DPK)

Jenis Penelitian

Sampel

Skala
pengukuran

Alat statistik

Deskriptif

Satu sampel

Nominal

Binomial atau Chi
kuadrat

Deskriptif

Satu sampel

Ordinal

Run Test

Deskriptif

Satu sampel

Interval / Rasio

T-Test

Komparatif

Dua sampel
berpasangan

Nominal

Mc. Nemar

Komparatif

Dua sampel
berpasangan

Ordinal

Sign-Test / Wilcoxon
Matched Pairs

Komparatif

Dua sampel
berpasangan

Interval / rasio

T-Test

Komparatif

Dua sampel
independen

Nominal

Fisher / Chi kuadrat

Komparatif

Dua sampel
independen

Ordinal

Median-Test, Mann
Whitney, U-Test,
Kolmogorov Smirnov,
Run Wald-Wolvowiltz

Komparatif

Dua sampel
independen

Interval / rasio

T-Test

Jenis Penelitian

Sampel

Skala
pengukuran

Alat statistik

Komparatif

K sampel berpasangan Nominal

Cochran Q

Komparatif

K sampel berpasangan Ordinal

Friedman

Komparatif

K sampel berpasangan Interval / rasio

Anova

Komparatif

K sampel independen Nominal

Chi Kuadrat

Komparatif

K sampel independen Ordinal

Median Extention,
Kruskal walls

Komparatif

K sampel independen Interval / rasio

Anova

Asosiatif

Nominal

Koefisien kontigensi

Asosiatif

Ordinal

Koefisien spearman
Rank

Asosiatif

Interval / rasio

Korelasi pearson
product moment,
korelasi parsial,
korelasi berganda,
regresi

Desain Administrasi
• Pelaporan hasil riset setidaknya telah
didesain sesuai dengan standar yang
umum berlaku.
• Urutan penulisan merupakan
penjabaran dari langkah-langkah riset
sehingga akan mempermudah bagi
peneliti sendiri dan pembaca untuk
mengetahui isi riset yang dihasilkan.

Metode Penelitian

Kaitan Desain Penelitian Dengan Penyusunan Tesis

Objek Penelitian
 Data dan Variabel Penelitian
 Metode Pengumpulan Data
 Alat Analisis


Objek Penelitian






Jelas, di sisi mana penelitian akan
dilakukan (Contoh : Meneliti dari sisi
institusi perbankannya atau dari sisi
nasabahnya
Buat Kerangka Samplingnya
Tentukan Sampelnya
Berikan alasan ilmiahnya

Data dan Variabel Penelitian







Kebutuhan data primer dan atau sekunder
Konsisten dengan tema/judul
penelitiannya (terwakili)
Setiap Variabel yang ada, harus tercermin
dalam proxi dan indikator ukuran yang
jelas dan berdasarkan teori yang ada
Dapat digambarkan keterkaitan variabel2
tersebut dalam sebuah model tertentu

Metode Pengumpulan Data


Pengumpulan data Primer
• Pengamatan
• Percobaan
• Wawancara
• Penyebaran Kuesioner



Pengumpulan data Sekunder
• Pemanfaatan sumber-sumber data yang
ada

Alat Analisis Yang Digunakan


Analisis Deskriptif
• Tabel
• Grafik
• Penjelasan



Analisis Inferen
• Pengujian Hipotesis
• Pengujian Lainnya

