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Pengertian Riset
• Penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan

informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan (Cooper &
Emory)

• Penyelidikan sistematis, terkendali, empiris dan kritis tentang
fenomena-fenomena alam yang dipandu oleh teori dan hipotesis-
hipotesis mengenai hubungan yang diduga terdapat pada
fenomena-fenomena tersebut (Kerlinger).

• Kegiatan mengorganisasi dan menyelidiki secara ilmiah dan
sistematis suatu masalah, berdasarkan data, kritis, obyektif  yang
dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau pemecahan
dari pertanyaan tersebut (Sekaran).



Mengapa Melakukan Riset?

• Penelitian memberikan sebuah pengetahuan dan keterampilan
yang diinginkan guna pengambilan keputusan yang cepat,
sehingga dapat menghadapi lingkungan yang berubah dengan
cepat

• Kebutuhan informasi dari hasil riset sebagai problem solving
maupun strategi bersaing



The Value of  Acquiring Research
Skills

• Supaya dapat mengumpulkan informasi yang
cukup banyak sebelum mengambil keputusan

• Untuk melakukan riset pada level yang tinggi
• Untuk memahami desain penelitian
• Untuk mengevaluasi dan memutuskan kembali

berbagai masalah yang terbaru
• Untuk membangun karir sebagai seorang

peneliti yang handal
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Tujuan Riset

1. Pelaporan (reporting) suatu pencatatan atau
ringkasan yang sederhana, dan hanya ada sedikit
inferensi/kesimpulan

2. Diskripsi (discription) mencari jawaban
(melukiskan) atas pertanyaan tentang apa, siapa,
bilamana, dimana, dan kadang-kadang mengapa
dan bagaimana, mendefinisikan suatu subyek,
atau menciptakan profit dari suatu peristiwa,
orang dan masalah
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Tujuan Riset

3. Penjelasan (explanation): lebih luas dari diskripsi, memberi
alsan-alasan (mengapa dan bagaimana) terhadap suatu
fenomena dan didasarkan pada teori atau hipotesis

4. Perkiraan (prediction): lebih lanjut cari penjelasan,
menentukan kecenderungan terhadap fenomena/kondisi,
yang mungkin dapat terjadi di waktu yang berbeda.

5. Pengendalian (control): hasil logis dari perkiraan, melakukan
langkah-langkah terhadap kemungkinan terjadinya
fenomena/kondisi yang sama di waktu/tempat yang
berbeda.
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Definisi Riset Pemasaran
• Fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan dan masyarakat dengan

pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran,
membuat, memperbaiki dan mengevaluasi tindakan pemasaran,
memonitor kinerja pemasaran, serta memperbaiki pengertian
pemasaran sebagai sebuah proses (AMA)

• Identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi serta penggunaan
informasi secara sistematis dan obyektif  untuk membantu manajemen
membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan
penyelesaian masalah (serta peluang) dalam bidang pemasaran
(Malhotra)

• Fungsi pemasaran yang spesifik dalam menyediakan informasi untuk
keputusan pemasaran (Wrenn et al)



Fokus Riset Pemasaran (1)
• Fokus riset pemasaran pengambilan keputusan pemasaran

(bagaimana seharusnya secara efektif  dan efisien menggunakan
riset sebagai alat pengambilan keputusan)

Langkah1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4
Mengenali
adanya
masalah
(peluang)

Mendefinisikan
sumber
masalah
(peluang) yang
tepat

Identifikasi
alternatif
dalam
penyelesaian
masalah

Pemilihan
alternatif
dalam
penyelesaian
masalah

Informasi pemasaran

Riset pemasaran
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Fokus Riset Pemasaran (2)

• Fokus yang keliru menghasilkan:
a. Gagal dalam mengumpulkan informasi nyata yang dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan
b. Mengumpulkan informasi namun yang tidak dibutuhkan dalam
konteks pengambilan keputusan

• Fokus dasar dari riset pemasaran yaitu mengurangi ketidakpastian atau
kesalahan dalam pengambilan keputusan pemasaran (langkah 3 & 4
dalam proses decision making)
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Informasi Riset Pemasaran

• Informasi bersifat strategi dan taktis
Strategi sukses tidaknya organisasi ex) masuk industri baru (SWOT
 strategi bersaing), informasinya SWOT, pangsa pasar, pertumbuhan
pasar
Taktis informasi mendalam (spesifik) ex) informasi harga, desain,
kualitas pesaing

• Kesalahan pemilihan sifat informasi akan menghasilkan
informasi yang salah dalam pengambilan keputusan
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Klasifikasi Riset Pemasaran

Riset potensi pasar
Riset pangsa pasar
Riset citra
Riset karakteristik pasar
Riset penjualan
Riset peramalan
Riset trend bisnis

RISET
PEMASARAN

RISET
PENYELESAIAN

MASALAH

RISET
IDENTIFIKASI

MASALAH

Riset segmentasi
Riset produk
Riset harga
Riset harga
Riset promosi
Riset distribusi/lokasi
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Riset Pemasaran

• Riset identifikasi masalah membantu mengidentifikasi masalah yang
tidak selalu jelas kelihatan tetapi ada atau mungkin muncul pada masa
mendatang. Riset ini membantu memberikan informasi lingkungan
pemasaran dan membantu identifikasi masalah yang akan muncul.

• Riset penyelesaian masalah memberikan solusi bagi masalah atau
peluang yang telah teridentifikasi.

• Kedua model riset dapat berjalan seiring atau digabung
• Bermanfaat secara konseptual dan praktis



Proses Riset Pemasaran

Definisi
masalah

Pengemban
gan
pendekatan
masalah

Pengemban
gan desain
riset

Pengumpul
an data

Penyiapan
dan analisis
data

Penyiapan
dan
presentasi
laporan

Definisi
masalah
dengan tepat
(riset
pendahuluan
:
FGD,intervi
ew,data
sekunder)

Formulasi
tujuan, model
analitis,
pertanyaan
riset, hipotesis
dan informasi
yang
dibutuhkan

1. Informasi
2. Metode

pengumpula
n data

3. Pengukuran
dan skala

4. Desain
kuesioner

5. Sampling
6. Metode

analisis data

Metode
Alat
Surveyor

Edit, kode,
verifikasi
Pengujian
statistik:
interpretasi
output

Penyusunan
laporan bagi
stakeholders
Komunikasi
hasil lewat
presentasi
hasil
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Outcome Riset

Relevan dengan masalah manajemen
Apakah riset
mengikuti
prosedur
/metode yang
ilmiah

Ketentuan Ya Tidak

Ya Hasil relevan dan
dipercaya

Hasil dipercaya namun
tidak relevan

Tidak Hasil relevan namun
tidak dipercaya

Hasil tidak dipercaya
serta tidak ada
relevansinya



Jenis Riset (Berdasarkan jenis data)

• Kuantitatif
• Kualitatif
• Gabungan (mix method)
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Ciri Penelitian Ilmiah
• Purposiveness (fokus tujuan, masalah relevan/jelas, perlu/penting) misalnya

penjualan tidak sesuai investasi iklan efektivitas iklan
• Rigor (hati-hati, akurat dan derajat pasti) misalnya indikator yang baik, alat ukur

yang baik
• Testability  (diuji kebenarannya) misalnya hipotesis dapat dibuktikan dengan alat

statistik
• Replicability (hasil yang sama jika situasi sama, metode sama jika tidak sama hasilnya

melahirkan research gap) misal intensitas promosi thd penjualan (berbeda hasil),
adanya moderasi daya beli

• Precision and confidence (hasil mendekati realita, kemungkinan benar tinggi) misal
signifikan 1-5%, misal estimasi penelitian A hasil produksi sekitar 20-55, penelitian
B sekitar 30-40, kenyataannya hasil produksi setahun 25, mana mendekati?

• Objectivity (data aktual, bukan subjektif)
• Generalisability (aplikasi lebih luas)
• Parsimony (kerumitan penelitian/variabel penelitian) misalnya 3 variabel

menjelaskan variasi 30%, penambahan variabel 10 variabel menjelaskan 32%,
sedangkan penambahan 5 variabel menjelaskan 58%.



Pertanyaan Manajemen

Dipilih yang utama diantara berbagai masalah
manajemen yang perlu dipecahkan/dijawab
melalui penelitian

Pemilihan topik/tema:
Significance of  topic: topik penting diselidiki
Interested topic: topik menarik minat diselidiki
Manageable topic: topik mudah dikendalikan
Obtainable data: data mudah diperoleh



Pengantar
Marketing Research Activities

(Churchill Jr., GA. (2000))

Business/Economic and Corporate Research:
1. Industry/market characteristics and trends
2. Acquisition/diversification studies
3. Market share analysis
4. Internal employee studies (morale,

communications, etc.)

(strategic or tactic?)



Pengantar

Pricing
1. Cost analysis
2. Profit analysis
3. Price elasticity
4. Demand analysis: market potential, sales

potential, sales forecasts
5. Competitive pricing analysis



Pengantar

Product
1. Concept development and testing
2. Brand name generation and testing
3. Test market
4. Product testing of  existing products
5. Packaging design studies
6. Competitive product studies



Pengantar

Distribution:
1. Plant/warehouse location studies
2. Channel performance studies
3. Channel coverage studies
4. Export and international studies



Pengantar
Promotion
1. Motivation research
2. Media research
3. Copy research
4. Advertising effectiveness prior (during) to marketplace

airing
5. Competitive advertising studies
6. Public image studies
7. Sales force compesation studies
8. Sales force quota studies
9. Sales force territory structure
10. Studies of  premiums, coupons, deals, etc.



Pengantar

Buying Behavior
1. Brand preference (attitudes)
2. Product satisfaction
3. Purchase behavior
4. Purchase intentions
5. Brand awareness
6. Segmentation studies
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Masalah Riset Pemasaran

• Mendefinisikan masalah pernyataan umum dan
mengidentifikasi komponen-komponen spesifik/khusus masalah
riset pemasaran

• Hati-hati! Definisi masalah yang tidak memadai merupakan
sumber utama kegagalan riset (waktu, tenaga dan biaya).



Latar Belakang Masalah

Alasan atau pertimbangan penelitian:
• Fenomena manajemen/bisnis
• Research gap/kesenjangan riset
• Kesenjangan teori



Latar Belakang Masalah

Memuat pentingnya masalah dipecahkan atau
penelitian dilakukan:

• Telaah teori/pustaka singkat yang relevan
• Kondisi subyek penelitian
• Rujukan kondisional (teori dan kondisi)
• Keterbatasan penelitian terdahulu



Proses Mendefinisikan masalah
Tugas Riset

Diskusi dengan decision
maker (syntom or

problem)

Wawancara dengan
pakar (pengetahuan dan

pengalaman pakar)

Data sekunder
(infomasi dunia usaha,

publikasi riset komersial)

Riset kualitatif
(FGD, wawancara)

Konteks lingkungan masalah (faktor yang mempengaruhi masalah seperti infomasi masa lalu)

Langkah 1: Definisi Masalah

Masalah Keputusan Manajemen (apa yang harus dilakukan/tindakan, fokus gejala)

Masalah Riset Pemasaran (informasi apa yang dibutuhkan, informasi, fokus penyebab dasar)

Langkah 2: Pendekatan Menyelesaikan Masalah (sasaran-output)

Langkah 3: Desain Riset

Landasan
teoritis/bukti

objektif

Model analitis: verbal,
persamaan matematis,

grafis

Pertanyaan riset:
operasional

variabel

Hipotesis: proposisi
yang perlu
dibuktikan

Spesifikasi informasi
yang dibutuhkan

dalam riset



Kerangka Teoritis: Menjawab masalah

Pengertian
Model konsep dari suatu teori atau memperoleh logika
pengertian yang saling berhubungan diantara beberapa faktor
penting pada masalah penelitian

Pengertian Teori
Kumpulan konsep, konstruk, dan variabel yang berkaitan satu
dengan yang lain secara sistematis, yang dinyatakan untuk
menjelaskan dan memperkirakan fenomena/fakta, teori bukan
lawan dari fakta



Fungsi Teori

1. Menjelaskan
2. Meramalkan/memprediksi
3. Pengendalian



Tinjauan literatur

Buku pelajaran/text book
Laporan penelitian (tidak dipublikasikan)
Proceeding/temu ilmiah
Scientific reading/majalah ilmiah mis handbook
Tesis/disertasi
Jurnal



Tinjauan literatur/teori

1. Menjelaskan secara umum (sifatnya piramida terbalik,
perbandingan berbagai pendapat ahli/tokoh)

2. Menjelaskan secara terperinci (khusus berdasarkan
masalah/variabel yang diangkat)
Meliputi:
Definisi masalah/variabel
Faktor-faktor masalah



Kerangka berpikir

1. Berdasarkan faktor-faktor, ditelusuri keterkaitan secara teoritis
antara faktor penyebab dan dampaknya.

2. Penjelasan dinamika hubungan antar masalah/variabel
3. Diturunkan menjadi hipotesis atau landasan bagi hipotesis



Tony Wijaya - Riset Pemasaran

Desain riset
• Cetak biru (blue print) atau bingkai kerja untuk melaksanakan proyek

riset pemasaran. Desain riset berisi prosedur penting untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyusun atau
memecahkan masalah riset pemasaran

• Desain riset terdiri dari komponen:
a. Menspesifikasikan informasi yang dibutuhkan
b. Mendesain fase riset (eksploratif,deskriptif  dan kausal)
c. Menyusun prosedur pengukuran dan skala
d. Penentuan sampling
e. Pengembangan metode analisis data
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Klasifikasi Desain Riset Pemasaran
DESAIN RISET
PEMASARAN

Desain riset
konklusifDesain riset

eksploratif

Riset deskriptif Riset kausal

Multi cross
sectional

Single cross
sectional

Rancangan
longitudinal

Rancangan
cross sectional



Perbandingan Desain
Keterangan Eksploratif Konklusif
Tujuan Memperoleh wawasan dan pemahaman Menguji hipotesis

Karakteristik Informasi lebih abstrak

Proses riset tidak terstruktur

Informasi didefinisikan
secara jelas
Proses riset terstruktur

Metode analisis Kualitatif Kuantitatif

Temuan Sementara Kesimpulan

Hasil Ditindaklanjuti konklusif Pertimbangan dalam
pengambilan kepuusan



Perbandingan Desain
Keterangan Eksploratif Deskriptif Kausal
Tujuan Menemukan gagasan

dan wawasan
Menjelaskan
karakteristik dan
fungsi

Menentukan hubungan
sebab akibat

Karakteristik Informasi lebih abstrak

Fleksibel

Tahap awal riset

Formulasi hipotesis

Terstruktur

Manipulasi variabel bebas

Pengendalian variabel

Metode Kualitatif Kuantitatif: survey Kuantitatif: survey,
eksperimen
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Desain eksploratif
• Mengeksplorasi masalah untuk memperoleh wawasan dan pemahaman
• Maksud riset ekploratif  sebagai berikut:

a. memformulasikan/mendefinisikan masalah dengan tepat
b. mengidentifikasi alternatif  rangkaian tindakan
c. mengembangkan hipotesis
d. menspesifikasi variabel untuk pengujian lebih lanjut
e. mendapatkan pemahaman langsung pada masalah
f. membuat prioritas riset selanjutnya
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Desain eksploratif
• Menggunakan metode sebagai berikut:

a. Survey pakar
b. Pilot study
c. Data sekunder yang dianalisis secara kualitatif
d. Riset kualitatif  (wawancara, FGD)
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Desain deskriptif
• Menguraikan sesuatu (karakteristik) dengan asumsi memiliki informasi

awal mengenai permasalahan
• Maksud riset deskriptif  sebagai berikut:

a. menguraikan karakteristik kelompok pemasaran yang relevan
b. menyusun estimasi perilaku sampel dari populasi
c. menentukan persepsi karakteristik produk
d. menentukan keterkaitan sejumlah variabel pemasaran (tabulasi
silang)
e. membuat prediksi yang spesifik

• Desain riset deskriptif  memerlukan spesifikasi yang jelas mengenai:
who, what, when, where, way dan way
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Desain deskriptif
• Menggunakan metode sebagai berikut:

a. Survey
b. Panel
c. Data sekunder yang dianalisis secara kuantitatif
d. Observasi
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Desain deskriptif
• Cross sectional: desain riset yang menggumpulkan

informasi dari sampel dalam sekali waktu (saat tertentu)
a. Single cross sectional (1 sampel)
b. Multi cross sectional (> 1 sampel)

• Longitudinal: desain riset yang menggumpulkan
informasi dari sampel yang sama dalam beberapa waktu
(berulang)
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Kelebihan & Kekurangan

Keterangan Cross sectional Longitudinal

Kelebihan Sampling representatif Mampu mendeteksi perubahan
Jejak rekam data (akurasi)

Kekurangan Menyesatkan mengenai perubahan
dalam kurun waktu tertentu

Sampel yang menurun (sulit
mempertahankan jumlah
sampel awal)
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Desain kausal
• Mengidentifikasi hubungan sebab akibat fenomena pemasaran
• Maksud riset kausal sebagai berikut:

a. memahami variabel penyebab (independen) & variabel akibat
(dependen)
b. mengidentifikasi sifat hubungan antara variabel penyebab
(independen) & variabel akibat (dependen)
c. ada peran aspek kontrol/manipulasi situasi seperti lingkungan
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Desain kausal
• Menggunakan metode sebagai berikut:

a. Survey
b. Eksperimen
c. Data sekunder yang dianalisis secara kuantitatif


