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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Perusahaan – Perusahaan Roti di  KotaTasikmalaya 

dengan ruang lingkup penelitian desain produk, desain proses dan kualitas produk 

pada Perusahaan Roti di Kota Tasikmalaya.  

3.1.1 Sejarah Singkat  

Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia. Sejarah roti yang panjang 

konon berawal dari Mesir dan Mesopotamia. Saat mereka menemukan cara lain untuk 

menikmati gandum. Gandum yang awalnya dikonsumsi langsung ternyata dapat 

dilumat bersama air sehingga membentuk pasta. Pasta yang dimasak diatas api 

kemudian mengeras dan dapat disimpan beberapa hari. 

Teknik paling dasar memasak roti seperti ini masih digunakan dibeberapa 

negara walau perkembangan teknik dan jenis roti modern semakin beragam. Sebut 

saja tortila Mexico, roti canai India, Pita di Timur Tengah, dan lain-lain. Roti-roti 

semacam ini dikenal lebih dengan nama istilah roti datar. Sementara ragi roti 

ditemukan saat mereka menyimpan sedikit adonan dari hari sebelumnya dan 

ditambahkan pada adonan yang baru. Kemudian dikembangkan pula jenis gandum 

yang baru yang memungkinkan terciptanya jenis roti yang baru. 
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Dari Mesir inilah bangsa Yunani mengambil teknologi 

pembuatan roti. Teknologi yang kemudian menyebar di seluruh Eropa dan 

menjadikan roti sebagai makanan yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Di 

Roma bahkan roti dan gandum lebih penting ketimbang daging. Saat itu warna roti 

membedakan ‘kelas’ dalam masyarakat. Semakin gelap warna roti yang dikonsumsi 

semakin rendah satus sosialnya. Hal ini dikarenakan tepung putih yang mahal. Tetapi 

jaman sekarang roti berwarna gelap justru lebih mahal karena rasanya yang lebih 

enak dan kandungan gizinya yang lebih tinggi. Saat ini roti sudah menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berbetuk datar, kita bisa menikmati roti beraneka 

bentuk, rasa, dan ukuran. 

3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi merupakan bentuk kerja sama dari sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat unsur-unsur seperti sekelompok 

orang bekerjasama atau pembagian tugas dan adanya tujuan yang dicapai. Perusahaan 

sebagai suatu organisasi yang membutuhkan adanya kepengurusan untuk dapat 

melakukan kegiatan usahanya. Suatu organisasi atau sosial diciptakan dan diterapkan 

apabila didalam terdapat pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi terdapat 

hubungan-hubungan formal yang luas meliputi hubungan orang dengan orang 

maupun fungsi disusun dalam rangka mengatur aliran pekerjaan pemberian 

wewenang dan tanggung jawab untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien maka macam-macam tugas yang ada di organisasi harus di bagi-bagi dan 

http://pandri-16.blogspot.com/2012/02/sejarah-asal-usul-adanya-makanan-roti.html
http://pandri-16.blogspot.com/search/label/Sejarah%20Di%20Bidang%20Teknologi
http://pandri-16.blogspot.com/2012/02/sejarah-asal-usul-adanya-makanan-roti.html
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ditugaskan pada orang-orang tertentu agar terhindar dari  adanya salah pengertian 

antara masing-masing bagian dalam organisasi tersebut. 

 Struktur organisasi yang diterapkan perusahaan – perusahaan Roti di Kota 

Tasikmalaya menggunakan struktur organisasi yang sederhana. Meskipun demikian 

tetap ada pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga semua tidak ditanggung 

sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar struktur organisasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

Sumber : Perusahaan – Perusahaan Roti di Kota Tasikmalaya (2019) 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 

Perusahaan Roti di Kota Tasikmalaya 

  

3.2 Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Menurut Masri 

Singarimbun (2011: 5) metode survey adalah salah satu metode penelitian yang 

menitikberatkan kepada hubungan relasional yang mempelajari hubungan variabel-

variabel yang diteliti, pada umumnya penelitian ini menggunakan sampel yang 

mewakili seluruh populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok. 

Bag. 

Administrasi 
Bag. Keuangan 

Pemimpin 

Bag. Produksi Toko 
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3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain 

Produk dan Desain Proses  serta Kualitas Produk pada Lemona Bakkery 

Tasikmalaya, yang akan dioperasionalisasikan sebagai berikut : 

1. Independent Variable yaitu variabel bebas yang artinya variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya. Disini  yang menjadi variable independennya 

adalah Desain Produk (X1) dan Desain Proses (X2). 

2. Dependent Variable yaitu variable terikat dipengaruhi oleh variabel lain, yang 

menjadi variabel dependent pada penelitian ini adalah Kualitas Produk (Y). 

  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Ukuran Skala 

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

Desain 

Produk (X1) 

 

Desain produk 

adalah proses 

merancang gaya dan 

fungsi produk, 
menciptakan produk 

yang menarik, 

mudah, aman, dan 
tidak mahal untuk 

dipergunakan dan 

servis, serta 
sederhana dan 

ekonomis untuk 

dibuat dan 

didistribusikan oleh 
perusahaan Roti 

Tasikmalaya. 

1. Ciri - Ciri 

 

 

 
2. Kinerja 

 

 
3. Mutu 

Kesesuaian 

 
4. Daya Tahan 

 
5. Daya Uji 

 

6. Kemudahan 
Perbaikan 

 

7. Model 

- Tingkat keunikan 

produk yang 

ditawarkan 

 
- Tingkat keunggulan 

produk 

 
- Sesuai dengan 

keinginan pasar 

 
- Tidak Mudah Basi 

 

- Disukai Konsumen 
 

- Mudah untuk 

diperbaiki 

 
- Mengikuti tren 

terkini 

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

Desain Proses 

(X2) 

proses menseleksi 

input, aliran kerja 

dan metode untuk 

memproduksi barang 
dan jasa, seleksi 

input meliputi 

pemilihan sumber 
daya manusia, bahan 

mentah, alat yang 

masuk dalam proses 

operasi sejalan 
dengan strategi 

Perusahaan Roti di  

Tasikmalaya dan 
kemampuan untuk 

mendapatkan 

sumber-sumber daya 
manusia 

1. Perencanaan 

produksi 
 

 

2. Pengkajian 
kelayakan 

proses 
 

3. Pengkajian 

kemampuan 

proses 
 

 

4. Pengembangan 

peralatan proses 
 
 

 

- Perusahaan 

menentukan produk 

yang akan dibuat 

 
- Melakukan 

pengkajian kelayakan 

proses 
 

- Melakukan 

pengkajian 

kemampuan kapasitas 
produksi 

 

- Perusahaan mampu 
menyediakan alat 

untuk proses produksi 

yang dibutuhkan 

 

Ordinal 

  

5. Rancangan 

proses 
 

 

 

 

 

6. Evaluasi 

produk ulang 

 

- Perusahaan 

melakukan 

perencangan proses 

produksi sesuai 
kebutuhan yang 

digunakan 

 
- Perusahaan 

melakukan evaluasi 

produk sebelum 

dipasarkan 

 

Kualitas 

Produk 

(Y) 

kualitas produk 

adalah suatu 

kondisi dinamis 

yang berhubungan 

dengan barang, 

jasa, manusia, 

produk, dan 

lingkungan yang 

memenuhi atau 

melebihi harapan 

dari Lemona 

Bakery 

Tasikmalaya. 

1. Kinerja 

 

 

2. daya tahan 

 

3. kesesuaian 

 

 

 

4. tampilan 

 

- Produk dan layanan 

memiliki Kualitas 

terbaik 
 

- Produk yang dijual 

tidak Basi 

 
- Produk yang 

ditawarkan sesuai 

dengan keinginan 
konsumen 

 

- Tampilan Roti sangat 
menarik 

 

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

  5. kehandalan 

 

6. Keindahan 
 

 

7. Kualitas yang 

dipersepsikan 

 

8. Kemampuan 

pelayanan 

- Tidak mudah 

menjadi Remah  

 

- Garnish sangat 
Menarik 

 

- Kualitas yang 
ditunjukan sesuai 

dengan harapan 

konsumen 

 
- Para pegawai selalu 

melayani dengan 

baik 

 

 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi lapangan 

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan 

cara : 

a. Kuesioner, menyebarkan daftar pertanyaan kepada konsumen tentang 

penilaiannya mengenai desain produk, desain proses  dan kualitas produk 

yang mana jawabannya telah disediakan sehingga responden tinggal memilih 

alternatif dari jawaban yang telah disediakan. 

b. Teknik wawancara terstruktur : 

Yakni teknik ini digunakan sebagai alat pengumpul data dengan cara 

mengadakan komunikasi langsung (wawancara) kepada pihak perusahaan 
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mengenai pertanyaan yang menyangkut masalah desain produk, desain 

proSes dan kualitas produk. 

c. Studi pustaka 

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara 

mempelajari bahan – bahan bacaan berupa buku-buku manajemen serta 

sumber lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengisian 

kuesioner yang disebarkan kepada Perusahaan – Perusahaan Roti di Kota 

Tasikmalaya mengenai bahan baku, desain produk dan kualitas produk.  

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan dari pihak lain yang mana data tersebut mereka 

jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri, data 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 di atas. 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2012: 90) adalah “wilayah 

generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan – Perusahaan Roti di 

Tasikmalaya  yang melakukan produksi dengan jumlah sebanyak rata – rata 24 

Perusahaan. (Sumber: Diskoperindag Kota Tasikmalaya 2019). 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 98) sampel merupakan suatu bagian dari populasi, 

hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian 

sebagian elemen dari populasi merupakan sampel dengan mengambil sampel peneliti 

ingin menarik kesimpulan yang akan di generalisasi terhadap populasi. Apabila 

populasi kurang dari 100 orang maka sampel diambil secara keseluruhan, sedangkan 

apabila populasi diatas 100 orang, maka sampel diambil 10% - 15% atau 20% - 25% 

dari populasi (Riduwan, 2010:65). 

Dalam penelitian ini mempergunakan pengambilan sampel dengan teknik 

Sampling jenuh, karena populasi kurang dari 100 orang maka teknik sampling yang 

diambil adalah semua anggota populasi sebanyak 24 perusahaan Roti di kota 

Tasikmalaya 

3.3 Model  Penelitian 

Desain Produk dan desain proses sangat penting diperhatikan oleh suatu 

perusahaan guna meningkatkan kualitas produk.  Maka untuk mengetahui gambaran 

isi secara keseluruhan, dibuatlah skema model penelitian seperti pada gambar berikut 

ini:  
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(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Desain Produk 

X2 = Desain Proses 

Y = Kualitas Produk 

ε = Faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Produk 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Alat Pengujian Instrumen 

Sebelum data perolehan dianalisis perlu dilakukan uji terhadap alat 

pengumpulan data melalui Uji Validitas & Uji Reabilitas, sebagai berikut : 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat mengukur apa yang ingin 

diukur. Suatu alat ukur yang valid, mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 

alat ukur yang kurang valid berarti mempunya tingkat validitas yang rendah. 

(Y) 

(X2) 

ρyx1 

ρyx2 

rx1x2 

     ε 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 
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Uji Validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing 

pernyataan melalui total skor, dengan rumus korelasi product moment. 

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan rhitung dengan rtabel yaitu angka 

kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan dengan taraf signifikasi α = 5%. 

Kriteria pengujian : 

Jika rhitung> rtabel, maka pernyataan tersebut valid. 

Jika rhitung < rtabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas (pada lampiran) kepada 24 responden maka 

dapat diketahui bahwa item pernyataan variabel X dan variabel Y dinyatakan 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipakai atau 

dapat diandalkan. Atau menunjukan kosistensi suatu alat ukur dalam mengukur 

gejala yang sama. Dengan menggunakan teknik belah dua untuk menghitung 

reabilitas tersebut maka variable yang ada pada kuesioner tersebut 

dikelompokan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah penjumlahan 

item pertanyaan yang ganjil dan kelompok kedua adalah penjumlahan item 

pertanyaan yang genap. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

rtot = 
2(rn)

1+rn
                 

(Singarimbun dan Efendi, 2011 : 144) 
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Keterangan : 

r tot = Angka reabilitas keseluruhan item 

r n = Angka koefesien belahan ganjil dan belahan genap 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 

Jika r hitung > r tabel, maka pernyataan reliabel. 

Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan gugur (tidak reliabel). 

Untuk mempermudah perhitungan, uji reabilitas akan menggunakan 

program SPSS 20.00. Berdasarkan hasil uji reabilitas menunjukan bahwa 

seluruh instrument penelitian realiable. 

3.4.2 Metode Succesive Interval 

 Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini digunakan Succesive Interval 

Method. Menurut Al-Rasyid (2012 : 12), menyatakan bahwa skala likert jenis ordinal 

hanya menunjukan rangkingnya saja. Oleh karena itu, variable yang berskala ordinal 

terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data yang berskala interval. Adapun 

langkah kerja method of successive interval adalah sebagai berikut : 

a. Perhatikan F (frekuensi) responden (banyaknya responden yang 

memberikan respon yang ada). 

b. Bagi setiap bilangan pada F (frekuensi) oleh n (jumlah sampel), sehingga 

diperoleh Pi = Fi/n. 

c. Jumlahan P (Proporsi) secara berurutan untuk setiap responden, sehingga 

keluar proporsi kumulatif (Pki = Op (1-1) + Pi). 
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d. Proporsi kumulatif (Pk) dianggap mengikuti distribusi normal baku, 

sehingga kita bias menemukan nilai Z untuk setiap kategori. 

e. Hitung SV (Scale value) = nilai skala dengan rumus : 

 𝑆𝑉 =  
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑎𝑡𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡−𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑎𝑡𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡−𝑎𝑟𝑒𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
 

     Nilai-nilai density diperoleh dari tabel ordinal distribusi norma baku. 

f. SV (scale value) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah 

menjadi sama dengan satu (=1)     

3.4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik pertimbangan data untuk menentukan pembobotan jawaban responden 

digunakan untuk menggunakan skala likert untuk jenis pertanyaan tertutup yang 

berskala normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 

Formasi nilai, notasi dan predikat masing-masing jawaban untuk 

pernyataan positif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

5 Sangat setuju SS Sangat tinggi 

4 Setuju S Tinggi 

3 Tidak ada pendapat TAP Sedang 

2 Tidak setuju TS Rendah 

1 Sangat tidak setuju STS Sangat rendah 

 

Tabel 3.3 

Formasi nilai, notasi dan predikat masing-masing jawaban untuk 

pernyataan Negatif 

Nilai Keterangan Notasi Predikat 

1 Sangat setuju SS Sangat Rendah 

2 Setuju S Rendah 

3 Tidak ada pendapat TAP Sedang 

4 Tidak setuju TS Tinggi 

5 Sangat tidak setuju STS Sangat Tinggi 
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Perhitungan hasil kuisoner dengan prosentasi dan skoring menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

%100
N

F
X

 

( Sudjana, 2010:79) 

Dimana : 

X     = jumlah prosentase jawaban 

F     = jumlah jawaban/frekuensi 

N     = jumlah responden 

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel maka dapat 

ditentukan intervalnya, yaitu sebagai berikut : 

Nji = 
yaanPerKriteriaJumlah

TerendahNilaiTertinggiNilai

tan


               

 ( Sudjana, 2010:79) 

3.4.4 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Tujuan 

digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh 

seperangkat variabel X terhadap variabel Y, serta untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel X. Dalam analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara 

bersama – sama. Selain itu juga, tujuan dilakukannya analisa jalur adalah untuk 

menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab 

terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat. 
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Untuk menentukan  besarnya  pengaruh suatu variabel ataupun beberapa 

variabel terhadap variabel lainnya baik pengaruh yang sifatnya langsung atau tidak 

langsung, maka dapat digunakan Analisis jalur. Menurut Suliyanto (2012 : 4) langkah 

– langkah analisis jalur adalah sebagai berikut: 

1. Menggambar diagram jalur. 

2. Menghitung matrik korelasi antar variabel. 

3. Menghitung matrik korelasi antar variabel bebas. 

4. Menghitung matrik invers korelasi antar variabel bebas. 

5. Menghitung koefisien jalur. 

6. Menghitung koefisien determinasi. 

7. Menghitung pengaruh variabel residu. 

8. Menghitung pengaruh secara simultan. 

9. Menghitung pengaruh secara parsial. 

10. Melakukan triming jika diperlukan. 

11. Menghitung pengaruh secara proposional. 

Tabel 3.4 

Formula untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  

antar Variabel Penelitian 

No. Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung 
Jumlah 

Pengaruh 

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

1 X1Y:(yx1)
2  A 

           X1 - X2 –Y 

(yx1)*(rx1x2)*(yx2) 

B 

Total Pengaruh X1 terhadap Y = A + B = C C 
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(1) (2) (3) (4) 

2 X2Y:(yx2)
2  D 

            X2 - X1 – Y  

(yx2)*(r x1x2)*(yx1) 

E 

Total Pengaruh X2 terhadap Y = D + E = F F 

            X1, X2Y G 

Total Pengaruh X1, X2 terhadap Y = G = C + F  

Suliyanto (2012 : 4) 

 Untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini digunakan program SPSS 

for Windows 20.0. 

3.4.5 Analisis Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh yang terjadi yang 

dapat dihitung dengan rumus: 

Kd = r2 x 100% 

(Sugiyono, 2012: 102) 

 Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh faktor lain di luar 

variabel yang diteliti dapat dipergunakan koefisien non determinasi yang dapat dicari 

dengan menggunakan rumus: 

Knd = (1 – r2) x 100% 

(Sugiyono, 2012: 102) 

 Untuk mempermudah perhitungan digunakan SPSS versi 20. 
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3.4.6 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional 

penetapan tingkat signifikan, uji signifikansi, kriteria dan penarikan kesimpulan. 

1. Penetapan Hipotesis Operasional 

a. Secara Simultan 

Ho : x1 =x2= 0 Desain Produk dan Desain Proses secara simultan tidak 

berpengaruh siginifikan terhadap Kualitas Produk. 

Ho : x1x2 0 Desain Produk dan Desain Proses secara simultan 

berpengaruh siginifikan terhadap Kualitas Produk. 

b. Secara Parsial 

Ho1 :  = 0  Desain Produk secara Parsial tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap Kualitas Produk 

Ho1 :  0  Desain Produk secara parsial berpengaruh siginifikan terhadap 

Kualitas Produk. 

Ho2 :  = 0  Desain Proses secara parsial tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap Kualitas Produk. 

Ho2 :  0  Desain  Proses secara parsial berpengaruh siginifikan terhadap 

Kualitas Produk 
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2. Penetapan Tingkat Signifikansi 

 Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) yang merupakan 

tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menunjukkan 

ketiga variabel mempunyai korelasi cukup nyata. 

3. Uji Signifikansi 

a. Secara simultan menggunakan uji F 

b. Secara parsial menggunakan uji t 

4. Kaidah Keputusan 

 Secara simultan 

Tolak Ho jika Fhitung> Ftabel dan terima Ho jika Fhitung Ftabel 

 Secara parsial 

Tolak Ho : jika thitung > ttabel 

Terima Ho : jika thitung  ttabel 

5. Penarikan Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan di atas maka akan 

dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik 

kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. 
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