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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun objek pada penelitian ini adalah konsumen Meubel SHANRILLA 

Kota Tasikmalaya dengan ruang lingkup penelitian mengenai “Pengendalian 

Kualitas, Desain Produk dan Keunggulan Bersaing”. 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

SHANRILLA didirikan di singaparna pada tahun 1988 oleh Bapak H. 

Ujang Sudirman. Pada awalnya perusahaan ini hanya memproduksi kain untuk 

pembuatan kursi. Kemudian pada tahun 1997 Seiring berjalannya waktu, meubel 

SHANRILLA berkembang dengan mendirikan sebuah meubel dengan 

memproduksi sendiri seperti kursi, lemari dsb. Meskipun masih banyak produk-

produk yang lainnya, tetapi produk-produk lain  tersebut bukan produksi sendiri 

melainkan disuplai dari kota lain. 

Sampai saat ini perusahaan meubel SHANRILLA ada 3 cabang yaitu di 

singaparna, mangkubumi (bypass) dan di padayungan yang masing-masing 

dipegang oleh orang kepercayaan bapak H.ujang. 

Perusahaan meubel SHANRILLA dulunya menyuplai barang ke meubel-

meubel lain tetapi sekarang tidak, karena pemilik perusahaan merambah bisnis 

dalam bidang properti seperti membuat perumahan. Jadi meubel SHANRILLA 

menyuplai produk-produknya pada perumahan tersebut 
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3.1.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam kiprahnya untuk menjalankan usaha meubel SHANRILLA 

memiliki struktur organisasi perusahaan. Dimana struktur organisasi tersebut 

di isi oleh tenaga profesional untuk setiap bidangnya. Adapun struktur 

organisasi meubel SHANRILLA adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Meubel SHANRILLA Tasikmalaya(September,2018) 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi meubel SHANRILLA Tasikmalaya 
 

 

3.1.2.1 Uraian Tugas atau Job Description 

Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

 Pimpinan tertinggi perusahaan  

 Pengambil keputusan  

 Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan perusahaan 

Direktur Utama 

Manajer 

Staf Produksi 

Staf Pengirim 
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2. Manager  

 Pengawas distribusi barang dalam perusahaan 

-  Penanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan produksi 

3. Staf Produksi 

- Bertugas Memproduksi Barang Sesuai Jadwal Produksi 

- Melaksanakan Tugas Tugas lain sesuai Perintah dan pesanan 

4. Staf pengirim 

- Mengantarkan produk yg dipesan konsumen ke tempat tujuan 

3.1.3 Potensi Usaha 

Produk produk yang dihasilkan dan dipasarkan adalah : 

1. Kursi / Sofa 

- Berbagai Jenis Motif dan Desain 

2. Lemari 

- Berbagai model 

3. Ranjang  

4. Kasur 

5. Meja makan 

Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja : 30 Orang ( Terdiri dari 20 orang bagian produksi setengah 

jadi dan 10 orang bagian finishing/produk jadi ) 

Kantor Pemasaran 

Kantor Pusat : meubel SHANRILLA Jl. AH. Nasution No.1 (bypass) Kota 

Tasikmalaya Telp (0265)-328130   
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3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, menurut 

Gima Sugima (2008:135): “Penelitian dengan cara mengajukan pernyataan 

kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebut untuk 

kemudian dianalisis secara kritis”. 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami sebagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 

dua, yaitu : 

1. Variabel bebas (independent) atau variabel (X), yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel yang tidak bebas. Yang terdiri dari : 

𝑿𝟏 = Pengendalian Kualitas  

𝑿𝟐 =  Desain Produk 

2. Variabel terikat (dependent) atau variabel (Y), yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang menjadi varibel terikat dalam 

penelitian ini adalah Keunggulan Bersaing 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Ukuran Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pengend

alian 

Kualitas 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan mutu 

untuk 

mempertahankan 

kualitas dari 

produk yang 

dihasilkan  meubel 

SHANRILLA agar 

sesuai dengan 

spesifikasi produk 

yang telah 

ditetapkan 

berdasarkan 

kebijakan 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kemampua

n Proses 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spesifikasi 

yang 

berlaku 

 

 

 

 

 

 

3. Biaya 

Kualitas 

 

 

 Mengurangi 

Faktor 

ketidaksesuaian 
pada saat proses 

produksi 

 Proses produksi 

cepat dan 

berkualitas 

 

 Pengecekan 

produk antara 

yang layak dan 

yang gagal 

 Memodifikasi 

produk gagal 

menjadi sesuatu 

yang baru 

 

 Biaya yang 

dikeluarkan harus 

sesuai dengan 

proses produksi 

 

 Biaya sesuai 

dengan hasil akhir 

produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Desain 

Produk 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Desain produk 

merupakan 

perancangan, 

dimana produk 

furniture yang 

akan dibuat  diriset 

terlebih dahulu, 

kemudian di 

desain agar produk 

tersebut bisa 

memenuhi harapan 

konsumen di satu 

pihak dan 

kemampuan 

perusahaan 

Meubel 

SHANRILLA 

Tasikmalaya 

 

 

 

 

1. Ciri-ciri 

 

 

2. Mutu 

Kesesuaian 

 

 

 

3. Tahan 

Lama 

 

 

4. Kemudaha

n 

Perbaikan 

 

 

5. Model 

 

 

 

 Handmade 

 ukiran 

 

 Harga Sesuai 

dengan kualitas 

 Produk tidak 

menipu 

 

 Produk yang tidak 

mudah rusak 

 Produk tahan lama 

 

 Mudah diperbaiki 

 

 Mudah di 

modifikasi 

 

 Mengikuti trend 

saat ini  

 Sesuai keinginan 

konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keunggu

lan 

Bersaing 

(Y) 

Kemampuan 

Meubel 

SHANRILLA 

Tasikmalaya 

dalam 

memformulasikan 

strategi untuk 

meraih 

keunggulan dalam 

persaingan 

1.Keunikan 

 

 

 

2.Harga/Nilai 

 

 

3.Variasi 

produk/laya

nan 

 

 

 

 

4.Reputasi 

Perusahaan 

 

5.Pengalaman 

Konsumen 

 Mempunyai Ciri 

Khas 

 Bentuk/model 

 

 Terjangkau 

 memuaskan 

 

 Diferensiasi 

produk yang 

ditawarkan 

 Diferensiasi 

layanan yang 

diberikan 

 

 Good Image 

 Tidak 

mengecewakan 

 Kesan Baik 

Konsumen 

terhadap Produk 

 Kesan Baik 

Konsumen 

terhadap layanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Field 

Research, yaitu teknik pengumpulan data yang secara langsung diperoleh dari 

objek yang diteliti dengan cara sebagai berikut: 

a) Kuesioner, menyebarkan daftar pernyataan kepada para perusahaan untuk 

mengidentifikasi tanggapan mereka mengenai variabel yang diteliti 

perusahaan sehingga responden tinggal memilih alternatif dari jawaban yang 

telah disediakan.   

Setiap jenis responden dinilai dengan menggunakan skala sikap yang 

berpedoman kepada skala likert. Sikap-sikap pernyataan tersebut 

memperlihatkan pendapat positif atau negatif. Setiap jenis responden dinilai 

sesuai arah  pernyataan yaitu : 

 Untuk pernyataan positif skala nilai yang dipergunakan adalah 

5-4-3-2-1 

 Untuk pernyataan negatif skala nilai yang dipergunakan adalah 

1-2-3-4-5 

b) Teknik wawancara, yakni teknik ini digunakan sebagai alat pengumpul data 

dengan cara mengadakan komunikasi langsung (wawancara) kepada pihak 

yang terkait  mengenai pernyataan yang menyangkut masalah Pengendalian 

Kualitas, Desain Produk dan keunggulan bersaing. 
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c) Studi Pustaka 

Yaitu mempelajari literatur atau buku yang telah dipublikasikan mengenai 

materi yang diteliti. Selain itu, mengambil literatur yang berkenaan dengan 

materi penelitian melalui penelitian melalui situs-situs di internet. 

3.2.2.1 Jenis Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 bagian, 

yaitu : 

a. Sumber data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara 

langsung dengan pihak Meubel SHANRILLA Tasikmalaya. 

b. Sumber data sekunder 

Data yang dikumpulkan dari pihak lain sebagai sarana untuk kepentingan 

mereka sendiri, data yang sudah ada atau tersedia yang kemudian diolah 

kembali untuk tujuan tertentu, data ini berupa sejarah dan keadaan 

perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan 

topik yang sedang diteliti.  

3.2.2.2 Populasi Sasaran 

Populasi menurut Sugiyono (2006:62) merupakan keseluruhan elemen, 

atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki 

karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini, Perusahaan pada Meubel SHANRILLA 
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Tasikmalaya dengan jumlah rata-rata per bulan adalah 50 orang pada  tahun 2018. 

(Manajer meubel SHANRILLA Tasikmalaya) 

3.2.2.3 Penentuan Sampel 

Menurut Sugiyono (2006:63) sampel adalah bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. Mengutip pendapat Arikunto (2011:80), apabila populasi kurang dari 

100 orang, maka diambil keseluruhannya, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Namun apabila jumlah populasinya lebih dari 100 orang, 

maka sampel diambil sebesar 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Bedasarkan 

pendapat tersebut yang menjadi sampel penelitian ini adalah rata-rata konsumen 

perbulan yaitu sebanyak 50 konsumen. Metode yang digunakan dalam penarikan 

sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik pangambilan sampel non-

probabilitas yaitu penarikan sampel berdasarkan kemudahan (accidental 

sampling). Prosedurnya adalah semata-mata langsung menghubungi unit-unit 

penarikan sampel yang mudah dijumpai. 

3.3 Model Penelitian 

Untuk lebih menjelaskan mengenai pengaruh Pengendalian Kualitas dan 

Desain Produk terhadap keunggulan bersaing, penulis membuat model sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian 

Kualitas (X1) 

Keunggulan 

Bersaing (Y) 

Desain Produk 

(X2) 

 Ɛ 

 

 

Gambar 3.2 

Model Penelitian 
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3.4 Tahapan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Kualitas dan 

Desain Produk terhadap keunggulan bersaing. 

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, data tersebut dikumpulkan 

untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sebelum melakukan analisis 

data, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah 

disebarkan. 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur ini mengukur apa 

yang akan diukur (Suliyanto, 2009:47). Uji validitas dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan melalui total skor dengan 

menggunakan Pearson Product Moment 

Untuk mempermudah perhitungan, uji validitas akan menggunakan 

program SPSS for Windows Versi 16. 

Jika sig.  alpha (0.05), maka pernyataan Reliable. 

Jika sig.  >alpha(0.05), maka pernyataan gugur (tidak Reliable). 

(Husein Umar, 2002: 180) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua 

kali atau lebih (Singarimbun dan Effendi, 2000). Uji reliabilitas bertujuan untuk 
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mengukur gejala yang sama dan hasil pengukur itu reliable. Uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan teknik Cronbach. 

Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan  

program SPSS for Windows Versi 16. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 

Jika sig.  alpha (0.05), maka pernyataan reliabel. 

Jika sig. >alpha(0.05), maka pernyataan gugur (tidak reliabel). 

(Husein Umar, 2002: 125 -127) 

3.4.2 Analisis Deskriptif 

Teknik pertimbangan data dengan analisis deskritif, dimana data yang 

dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut 

seperti: Frekuensi, mean, standar deviasi maupun rangkingnya. Untuk 

menentukan pembobotan jawaban responden dilakukan dengan menggunakan 

skala Likert untuk jenis pernyataan tertutup yang berskala normal. Sikap-sikap 

pernyataan tersebut memperlihatkan pendapat positif atau negatif. Perhitungan 

hasil kuesioner dengan prosentase dan skoring menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 %100x
N

F
X    

 (Sudjana, 2000: 76) 

dimana: 

X = jumlah prosentase jawaban 

   F = jumlah jawaban/ frekuensi 
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   N = jumlah responden 

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan cara 

sebagai berikut:  

Pernyataan KriteriaJumlah 

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
  NJI   

(Sudjana, 2000: 79) 

 

3.4.3 Metode Succesive Interval 

Data yang diperoleh merupakan data ordinal, sehingga untuk menaikkan 

tingkat pengukuran dari ordinal ke interval dapat digunakan metode successive 

interval. Pengubahan data dengan menggunakan alat bantu software Microscoft 

Excel 2013. Statistik 1997. 

3.4.4   Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang 

tepat. Model analisis regresi linier penelitian ini mensyaratkan uji asumsi terhadap 

data yang meliputi: uji multikolinieritas dengan matrik korelasi antara variabel-

variabel bebas, uji heterokedastis dengan menggunakan grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZFRED) dengan residualnya (SRESID), uji normalitas 

menggunakan uji kolmogorov smirnov, dan uji autokorelasi melalui uji Durbin 

Watson (DW test) Suliyanto (2009: 74). 

a. Uji Normalitas 

Normalitas data dapat di tentukan dengan melihat histogram atau pola 

distribusi data normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
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penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari nilai residunya. 

Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Distribusi data dapat dilihat dengan 

membandingkan Zhitung dengan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut: 

- Jika Zhitung (Kolmogorov Smirnov) < Ztabel, atau nilai sign > (𝛼) 0,05 

maka distribusi data dikatakan normal. 

- Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) > Z tabel, atau nilai sign < (𝛼) 

0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal. 

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan 

penyebaran data (titik) pada P-Plot of Regression Standardizer 

Residual variabel independen, dimana: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagional, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagional, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel independen. Metode 



56 

 

 

untuk mendiagnosa adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat 

nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).  

- Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.  

- Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan 

bahwa terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

Scetterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai 

residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan 

heteroskedastisitas, antara lain: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik penyebaran diatas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

yang variabel dependent tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. 

Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel 

dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai 
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variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Dasar pengambilan 

keputusan untuk uji autokerlasi: 

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

-  Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

3.4.5 Analisis regresi berganda 

Untuk mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen menurut Lupiyoadi (2010:199), untuk masalah asosiatif hubungan 

sebab akibat teknik statistik yang digunakan adalah regresi berganda dengan 

rumus sebagai berikut: 

 Y = a + b1 X1 + b1 X2  + e  

  Dimana:: 

Y  = Keunggulan Bersaing 

X1  = Pengendalian Kualitas 

X2 = Desain Produk 

 a = Konstanta 

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu. 

3.4.6 Koefesien Korelasi (r) 

Yakni suatu nilai koefesien yang dapat menyatakan keeratan hubungan 

diantara dua variabel, pernyataan kuat/erat atau tidak kuat/tidak erat hubungan 
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tersebut akan digunakan pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien 

korelasi dan tafsiran korelasi menurut tabel r terlampir. 

3.4.7 Analisis Koefesien Determinasi Dan Non- Determinasi (r2 dan 1- r2) 

Yakni koefesien determinasi ini digunakan untuk menetapkan berapa besar 

dalam satuan persen pengaruh perubahan variabel bebas (X1 dan X2)  terhadap 

perubahan variabel terikatnya (Y). Sedangkan variabel koefesien non determinasi 

digunakan untuk menyatakan pengaruh faktor lainnya selain dari variabel X1 dan 

X2 terhadap variabel Y. 

3.4.8 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari 

regresi. Kriterianya dapat ditentukan dengan berdasarkan uji F atau uji 

nilai signifikansi (sig). Cara yang paling mudah dengan uji sig., dengan 

ketentuan, jika nilai sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan 

berlaku sebaliknya. Jika nilai sig. > 0,05, maka model regresi adalah tidak 

linier.  

Untuk mempermudah dalam penelitian ini digunakan program SPPS. 

Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut: 

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (df)(n-k-1) maka: 

Ho:B1 = 0 Pengendalian Kualitas dan Desain Produk secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing  
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Ha: B2≠ 0 Pengendalian Kualitas dan Desain Produk secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 

Kriteria: 

Ha = jika signifikan Fhitung > (α = 0,05)tabel  maka terima Ha 

Ha = jika signifikan Fhitung≤ (α = 0,05)tabel   maka tolak Ha 

Selanjutnya kriteria ini menunjukan pula bahwa secara simultan 

(Serempak/ bersama-sama) variabel X1 (Pengendalian Kualitas), X2 

(Desain Produk) mempengaruhi atau tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap variabel Y (keunggulan bersaing). 

2. Uji T (Parsial) 

Uji T ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel bebas secara parsial (masing-masing) terhadap variabel terikat. 

Adapun hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Dengan tingkat keyakinan  95% derajat kebebasan (n-k) maka: 

Ho1: βj = 0 tidak ada pengaruh antara Pengendalian Kualitas dengan 

keunggulan bersaing. 

Ha1: βj≠ 0 ada pengaruh antara Pengendalian Kualitas dengan keunggulan 

bersaing. 

Ho2: βj = 0 tidak ada pengaruh antara Desain Produk dengan keunggulan 

bersaing. 
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Ha2: βj≠ 0 ada pengaruh antara Desain Produk dengan keunggulan 

bersaing. 

Kriteria: 

jika thitung > ttabel  maka tolak Ho 

jika thitung < ttabel  maka terima Ho 

Untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini digunakan program 

SPSS 16.0 dan Microsoft Office Excel 2010. 


