
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 

B. Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 Adapun 

varibel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas, yakni 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat).
4
 Adapun yang menjadi 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu kemasan produk. 
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Kemasan merupakan tempat yang berfungsi sebagai wadah untuk 

membungkus, menyajikan, dan melindungi produk selama proses 

pendistribusian dari produsen hingga ke tangan konsumen serta berfungsi 

untuk mendeskripsikan produk kepada konsumen sekaligus 

meningkatkan nilai dari sebuah produk. 

Adapun indikator untuk mengukur kemasan produk yaitu aspek 

pengamanan, aspek ekonomi, aspek distribusi, aspek komunikasi, aspek 

ergonomi, aspek estetika, aspek identitas, aspek promosi, dan aspek 

lingkungan. Pengukuran dan operasional variabel ini dapat diuraikan 

dengan tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Kemasan Produk (X) 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Kemasan 

Produk 

(X) 

a. Aspek 

pengamanan 

1. Bahan kemasan tidak 

berbahaya (food grade) 

2. Kemasan melindungi 

produk dari cahaya 

matahari 

3. Kemasan higienis 

4. Kemasan 

mempertahankan kualitas 

produk 

Interval 

 b. Aspek 

ekonomi 

Kemasan meningkatkan harga 

jual produk 
Interval 

 c. Aspek 

estetika 

1. Kemasan menarik  

2. Kemasan unik 
Interval 

 d. Aspek 

identitas 

produk 

1. Kemasan memuat merek 

produk 

2. Kemasan memuat 

spesifikasi produk 

3. Kemasan memuat 

keterangan komposisi 

produk 

4. Kemasan memuat 

legalitas produk 

Interval 



 e. Aspek 

promosi 

Kemasan sebagai sarana 

menginformasikan program 

promo produk 

Interval 

 f. Aspek 

lingkungan 

Kemasan dapat terurai  
Interval 

    

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, yakni 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas.
5
 Adapun yang menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu perkembangan usaha.  

Perkembangan usaha dapat diartikan sebagai hasil dari adanya 

upaya yang dilakukan untuk membuat suatu usaha menjadi besar. Upaya 

ini dapat dilakukan melalui pengembangan usaha yang merupakan cara 

yang dilakukan oleh suatu usaha baik dengan atau pun tanpa dukungan 

pihak luar yang bertujuan untuk mencapai perkembangan usaha yang 

dalam hal ini usaha tersebut menjadi lebih besar atau lebih luas dari 

sebelumnya. 

Adapun indikator untuk mengukur perkembangan usaha yaitu 

pertumbuhan penjualan (sales growth), pertumbuhan tenaga kerja 

(employment growth), pertumbuhan pendapatan (income growth), dan 

pertumbuhan pangsa pasar (market share growth). Pengukuran dan 

operasional variabel ini dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel Perkembangan Usaha (Y) 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Perkembangan 

Usaha (Y) 

a. Pertumbuha

n penjualan 

1. Peningkatan jumlah 

unit produk yang 

terjual  

2. Peningkatan 

persentase 

penjualan 

Interval 

 b. Pertumbuha

n tenaga 

kerja 

1. Peningkatan jumlah 

tenaga kerja 

2. Peningkatan 

kapasitas produksi 

Interval 

 c. Pertumbuha

n 

pendapatan 

1. Peningkatan omset  

2. Peningkatan laba Interval 

 d. Pertumbuha

n pangsa 

pasar 

1. Penambahan 

segmen pasar 

2. Perluasan wilayah 

pasar 

3. Penambahan 

saluran distribusi 

Interval 

    

3. Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara 

variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen.
6
 Adapun 

yang menjadi variabel intervening dalam penelitian ini yaitu harga jual. 

Harga jual merupakan nilai suatu produk ketika produk tersebut 

dijual kepada konsumen yang nilainya dapat diukur dengan satuan uang 

dan erat kaitannya dengan kegunaan serta kepuasan produk bagi 

konsumen. Adapun indikator untuk mengukur harga jual yaitu aspek 

ekonomi, aspek tujuan perusahaan, aspek biaya, aspek ukuran bisnis, 

                                                 
6
 Sudaryono. Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers. 2018), hlm. 156 



aspek persaingan, dan aspek karakteristik produk. Pengukuran dan 

operasional variabel ini dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel Harga Jual (Z) 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Harga 

Jual (Z) 

a. Aspek 

ekonomi 

Harga jual produk 

mendatangkan laba 
Interval 

 b. Aspek tujuan 

perusahaan 

1. Harga jual ditetapkan untuk 

memaksimalkan laba 

2. Harga jual ditetapkan untuk 

meningkatkan volume 

penjualan 

3. Harga jual ditetapkan untuk 

mempertahankan 

keberlangsungan usaha 

4. Harga jual ditetapkan untuk 

mendapatkan pelanggan 

5. Harga jual ditetapkan untuk 

mengatasi persaingan 

Interval 

 c. Aspek biaya Harga jual produk menutupi 

biaya operasional 
Interval 

 d. Aspek 

ukuran bisnis 

Harga jual produk sesuai 

dengan harga produk UMKM 

pada umumnya 

Interval 

 e. Aspek 

persaingan 

1. Harga jual produk bersaing 

dengan produk sejenis 

2. Harga produk kompetitif 

Interval 

 f. Aspek 

karakteristik 

produk 

Harga jual sepadan dengan 

kualitas produk Interval 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 



kesimpulannya.
7
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah UMKM 

binaan Inopak Institute di Kota Tasikmalaya yang sudah menggunakan 

kemasan produk terstandar yaitu sebanyak 39 orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
8
 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
9
 Dengan 

demikian, dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah semua 

UMKM binaan Inopak Institute di Kota Tasikmalaya yang sudah 

menggunakan kemasan produk terstandar yaitu sebanyak 39 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
10

 Peneliti memberikan kuesioner tersebut 

kepada responden yang kemudian diisi oleh mereka. Responden dalam 

penelitian ini yaitu semua UMKM binaan Inopak Institute di Kota 

Tasikmalaya yang sudah menggunakan kemasan produk terstandar yaitu 

sebanyak 39 orang.   
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
11

 Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan yaitu kuesioner yang berisi pertanyaan dalam skala 

Guttman. Skala Guttman digunakan jika ingin mendapatkan jawaban yang 

tegas mengenai suatu permasalahan yang ditanyakan. Terdapat dua alternatif 

jawaban dalam skala ini, yakni jawaban “ya” yang merupakan jawaban 

tertinggi dengan skor satu dan jawaban “tidak” yang merupakan jawaban 

terendah dengan skor nol.
 12

 Berikut ini merupakan daftar skor jawaban pada 

skala Guttman. 

Tabel 3.4 

Daftar Skor Jawaban Skala Guttman 

Variabel Alternatif Jawaban Skor 

Kemasan Ya 1 

Produk Tidak 0 

Harga Ya 1 

Jual Tidak 0 

Perkembangan Ya 1 

Usaha Tidak 0 

Agar memudahkan dalam penyusunan instrumen, maka perlu 

digunakan kisi-kisi instrumen yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen yang Diperlukan untuk Mengukur Kemasan 

Produk terhadap Perkembangan Usaha melalui Harga Jual 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Item 

Kemasan 

Produk (X) 

a. Aspek 

pengamanan 

1. Bahan kemasan tidak 

berbahaya (food grade) 
5, 6 

  2. Kemasan melindungi 4 
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produk dari cahaya 

matahari 

  3. Kemasan higienis 2, 3 

  4. Kemasan 

mempertahankan 

kualitas produk 

1 

 b. Aspek 

ekonomi 

Kemasan meningkatkan 

harga jual produk 
15 

 c. Aspek  1. Kemasan menarik  14 

  estetika 2. Kemasan unik 13 

 d. Aspek 

identitas  

1. Kemasan memuat 

merek produk 
8 

 produk 2. Kemasan memuat 

spesifikasi produk 
9 

  3. Kemasan memuat 

keterangan komposisi 

produk 

11 

  4. Kemasan memuat 

legalitas produk 
10 

 e. Aspek 

promosi 

Kemasan sebagai sarana 

menginformasikan 

program promo produk 

12 

 f. Aspek 

lingkungan 

Kemasan dapat terurai 
7 

Perkembangan 

Usaha (Y) 

a. Pertumbuhan 

penjualan 

1. Peningkatan jumlah 

unit produk yang terjual  
5 

  2. Peningkatan persentase 

penjualan 
3, 4 

 b. Pertumbuhan 

tenaga kerja 

1. Peningkatan jumlah 

tenaga kerja 
10 

  2. Peningkatan kapasitas 

produksi 
9 

 c. Pertumbuhan  1. Peningkatan omset  1 

 pendapatan 2. Peningkatan laba 2 

 d. Pertumbuhan 

pangsa pasar 

1. Penambahan segmen 

pasar 
6 

  2. Perluasan wilayah 

pasar 
8 

  3. Penambahan saluran 

distribusi 
7 

Harga Jual (Z) a. Aspek 

ekonomi 

Harga jual produk 

mendatangkan laba 
1 

 b. Aspek tujuan 

perusahaan 

1. Harga jual ditetapkan 

untuk memaksimalkan 

laba 

7 



  2. Harga jual ditetapkan 

untuk meningkatkan 

volume penjualan 

6 

  3. Harga jual ditetapkan 

untuk mempertahankan 

keberlangsungan usaha 

5 

  4. Harga jual ditetapkan 

untuk mendapatkan 

pelanggan 

4 

  5. Harga jual ditetapkan 

untuk mengatasi 

persaingan 

8 

 c. Aspek biaya Harga jual produk 

menutupi biaya 

operasional 

11 

 d. Aspek 

ukuran bisnis 

Harga jual produk sesuai 

dengan harga produk 

UMKM pada umumnya 

9, 10 

 e. Aspek 

persaingan 

1. Harga jual produk 

bersaing dengan produk 

sejenis 

3 

  2. Harga produk 

kompetitif 
2 

 f. Aspek 

karakteristik 

produk 

Harga jual sepadan dengan 

kualitas produk 12 

 

Instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan baik jika dinyatakan 

valid dan reliabel. Oleh karena itu, perlu adanya uji validitas dan uji 

reliabilitas instrumen penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

instrumen penelitian. Instrumen yang valid artinya alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid, yang berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
13

 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara masing-
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masing item pertanyaan dengan skor total menggunakan Pearson Product 

Moment pada aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Jika r tabel < r hitung maka 

item pertanyaan disebut valid.
14

 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil uji validitas instrumen 

variabel Kemasan Produk, Perkembangan Usaha, dan Harga Jual. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kemasan Produk (X) 

No. Item r hitung r tabel 5% (N=30) Kriteria 

1 0,458 0,361 Valid 

2 0,633 0,361 Valid 

3 0,381 0,361 Valid 

4 0,499 0,361 Valid 

5 0,422 0,361 Valid 

6 0,405 0,361 Valid 

7 0,527 0,361 Valid 

8 0,577 0,361 Valid 

9 0,594 0,361 Valid 

10 0,525 0,361 Valid 

11 0,458 0,361 Valid 

12 0,416 0,361 Valid 

13 0,584 0,361 Valid 

14 0,618 0,361 Valid 

15 0,394 0,361 Valid 
Sumber: Output IBM SPSS Statistics 26 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Perkembangan Usaha (Y) 

No. Item r hitung r tabel 5% (N=30) Kriteria 

1 0,540 0,361 Valid 

2 0,605 0,361 Valid 

3 0,661 0,361 Valid 

4 0,371 0,361 Valid 

5 0,603 0,361 Valid 

6 0,884 0,361 Valid 

7 0,654 0,361 Valid 
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8 0,891 0,361 Valid 

9 0,798 0,361 Valid 

10 0,652 0,361 Valid 
Sumber: Output IBM SPSS Statistics 26 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Harga Jual (Z) 

No. Item r hitung r tabel 5% (N=30) Kriteria 

1 0,607 0,361 Valid 

2 0,490 0,361 Valid 

3 0,389 0,361 Valid 

4 0,463 0,361 Valid 

5 0,463 0,361 Valid 

6 0,463 0,361 Valid 

7 0,566 0,361 Valid 

8 0,665 0,361 Valid 

9 0,630 0,361 Valid 

10 0,451 0,361 Valid 

11 0,566 0,361 Valid 

12 0,490 0,361 Valid 
Sumber: Output IBM SPSS Statistics 26 

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua nilai r hitung 

variabel Kemasan Produk, Perkembangan Usaha, dan Harga Jual lebih 

besar dari nilai r tabel, sehingga seluruh item pertanyaan dalam instrumen 

penelitian tersebut dapat digunakan. 

2. Uji Reliabilitas (Keandalan) Instrumen Penelitian 

Item instrumen berupa pertanyaan yang dinyatakan valid 

selanjutnya diuji reliabilitasnya. Suatu instrumen dapat dinyatakan reliabel 

apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner adalah 

stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan 



melalui aplikasi IBM SPSS Statistics 26 dengan menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Jika nilai alpha > 0,60 maka disebut reliabel.
15

 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen 

variabel Kemasan Produk, Perkembangan Usaha, dan Harga Jual. 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Item 

Kemasan (X) 0,760 15 

Perkembangan Usaha (Y) 0,840 10 

Harga Jual (Z) 0,719 12 
Sumber: Output IBM SPSS Statistics 26 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Maka, semua item pertanyaan 

pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

F. Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan analisis data model jalur, data yang diperoleh 

dari kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya harus melewati 

beberapa persyaratan. Untuk melakukan analisis jalur, syarat yang harus 

dipenuhi adalah hubungan antarvariabel dalam model harus linear. Maka, 

langkah pertama yang harus dilakukan yakni analisis regresi. Namun, 

sebelum dilakukan analisis regresi, harus dilakukan uji kenormalan dan uji 

linieritas data terlebih dahulu.
16
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik 

non parametrik.
17

 Dalam melakukan uji normalitas, peneliti 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26 dengan berdasar pada uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 

Berikut ini merupakan kriteria normal dalam uji normalitas data. 

Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

2. Uji Linieritas 

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam 

range variabel independen tertentu.
18

 Uji linieritas dilakukan untuk 

melihat benar atau tidaknya spesifikasi model yang digunakan. Dengan 

uji ini, maka akan diperoleh informasi model empiris sebaiknya linier, 

kuadran, atau kubik. Untuk melakukan uji ini harus membuat asumsi 

bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier.
19

 

Uji linieritas biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan 

dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 26 menggunakan Test for Linearity. 
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Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka kesimpulannya yaitu terdapat 

hubungan linier secara signifikan antara variabel prediktor (X) dengan 

variabel kriterium (Y). Sedangkan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka 

kesimpulannya yaitu tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel 

prediktor (X) dengan variabel kriterium (Y).
20

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari semua responden 

dan sumber data lain terkumpul. Dalam menganalisis data, kegiatan 

didalamnya terdiri dari mengelompokkan data berdasarkan variabel dari 

semua responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan agar rumusan masalah bisa terjawab, serta melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.
 21

 

1. Analisis Data Deskriptif  

Deskriptif data digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu data seperti rata-rata (mean), standar deviasi, 

varians, dsb. Deskripsi data pada penelitian ini digunakan untuk 

menjelaskan masing-masing variabel yaitu kemasan produk (X) 

terhadap perkembangan usaha (Y) dengan harga jual (Z) sebagai 

variabel intervening. 

Teknik analisis data deskriptif dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Perhitungan statistik deskriptif dalam penelitian 
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ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dari data statistik 

tersebut, kemudian dianalisis sebagai berikut.
22

 

a. Mean 

Mean yaitu penjumlahan seluruh nilai sampel dibagi dengan 

banyaknya nilai pada sampel. 

b. Median 

Median adalah titik tengah dari sejumlah nilai setelah nilai-nilai 

tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari 

yang terbesar sampai yang terkecil.  

c. Modus 

Modus yaitu nilai pengamatan yang sering muncul. Artinya titik 

tengah interval yang memiliki frekuensi lebih tinggi atau paling 

banyak dalam distribusi skor.  

d. Deviasi rata-rata 

Deviasi rata-rata yakni rata-rata hitung dari nilai absolut deviasi 

terhadap nilai rata-rata hitung.  

e. Variasi sampel 

Variasi sampel yaitu rata-rata hitung dari kuadrat deviasi rata-rata. 

f. Standar deviasi sampel 

Standar deviasi sampel adalah akar kuadrat dari variasi sampel. 

2. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

a. Penentuan Hipotesis 
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H1 : Diduga terdapat pengaruh langsung antara kemasan produk 

terhadap harga jual pada UMKM olahan makanan binaan 

Inopak Institute di Kota Tasikmalaya. 

H2 : Diduga terdapat pengaruh langsung antara kemasan produk 

terhadap perkembangan usaha pada UMKM olahan makanan 

binaan Inopak Institute di Kota Tasikmalaya. 

H3 : Diduga terdapat pengaruh langsung antara harga jual terhadap 

perkembangan usaha pada UMKM olahan makanan binaan 

Inopak Institute di Kota Tasikmalaya. 

H4 : Diduga terdapat pengaruh tidak langsung antara kemasan 

produk terhadap perkembangan usaha melalui harga jual pada 

UMKM olahan makanan binaan Inopak Institute di Kota 

Tasikmalaya. 

b. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menguji 

hipotesis yaitu dengan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur 

merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Analisis 

jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat 

yang terjadi pada regresi linier berganda jika variabel eksogen 

mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung tetapi 

juga secara tidak langsung.
23
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Pada penelitian ini, analisis jalur digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kemasan produk (X) terhadap perkembangan usaha (Y) 

dengan harga jual (Z) sebagai variabel intervening. Berikut ini 

merupakan keterangan dari model tersebut. 

1) Variabel X berfungsi sebagai variabel eksogen terhadap variabel 

Z. 

2) Variabel Z berfungsi sebagai variabel endogen terhadap variabel X 

sekaligus sebagai variabel eksogen perantara untuk mengetahui 

pengaruh X terhadap Y melalui Z. 

3) Variabel Y berfungsi sebagai variabel endogen 

Dalam ananlisis jalur, sebelum peneliti melakukan analisis 

hubungan sebab akibat, peneliti terlebih dahulu membuat diagram 

jalur yang digunakan guna merepresentasikan permasalahan dengan 

bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang 

menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut.
24

 

a) Diagram jalur                                  

          

  zx     yz 

 

                                     yx 
                     
                     Gambar 3.1  Model Diagram Jalur 

 
Keterangan:  

X: kemasan produk (variabel eksogen) 
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Z : harga jual (variabel eksogen sekaligus variabel endogen) 

Y : perkembangan usaha (variabel endogen) 

 1 : variabel lain di luar X yang mungkin mempengaruhi Z tapi 

tidak dimasukkan dalam model (galat/error) 

 2 : variabel lain di luar Z yang mungkin mempengaruhi Y tapi 

tidak dimasukkan dalam model (galat/error) 

 zx : besarnya koefisien pengaruh langsung X terhadap Z 

 yz : besarnya koefisien pengaruh langsung Z terhadap Y 

 yx : besarnya koefisien pengaruh langsung X terhadap Y 

 z 1 : besarnya koefisien pengaruh langsung penyebab yang tidak 

         diukur yang mempengaruhi Z 

 y 2 : besarnya koefisien pengaruh langsung penyebab yang tidak 

         diukur yang mempengaruhi Y 

b) Persamaan struktural 

Persamaan struktural merupakan persamaan yang 

menyatakan hubungan antarvariabel pada diagram jalur yang 

ada.
25

 Berdasarkan model diagram jalur pada Gambar 3.1 di atas, 

maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut. 

1) Model substruktur 1: Z =  zx +    

2) Model substruktur 2: Y =  yx +  yz +  2 

3) Model substruktur 3: Y = {( zx) x ( yz)} +  yx 
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H. Tempat dan Jadwal Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Kota Tasikmalaya menjadi tempat dalam melakukan penelitian 

ini. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah pelaku UMKM binaan 

Inopak Institute di Kota Tasikmalaya yang sudah menggunakan kemasan 

produk terstandar yaitu sebanyak 39 orang. 

2. Jadwal Penelitian 

Tabel 3.10 

Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan Periode 

  Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

1 SK judul         

2 Studi 

pendahuluan 

        

3 Penyusunan 

proposal 

penelitian 

        

4 Seminar usulan 

penelitian 

        

5 Pelaksanaan: 

a. pengumpulan 

data 

b. pengolahan 

data 

c. penganalisaan 

data 

        

6 Pelaporan: 

a. penyusunan 

laporan 

b. laporan hasil 

penelitian 

        

7 Sidang skripsi         

 


