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ABSTRAK

he recognition of batik as a world heritage results in the raising image of 
batik both in Indonesia and abroad. This recognition has bettered all batik T businesses, including the batik SMEs in Wijirejo, Pandak, Bantul.

Batik market competition must be overcome by doing a lot of innovations in 
models and monitoring the development of trends. Model changes in the fabric industry 
is absolutely necessary. According to the trend development in society, one model of 
batik will not last long.

Before performing other marketing approaches, the market or segment that is 
targeted has to be clear first. One of the causes of business failure is the failure of the 
entrepreneurs in defining the market targetted. Therefore, the company should be able 
to apply the right target market segmentation. Market segmentations demand correct 
attentions. 

This research is aimed to provide an instrument to capture the facts about batik 
market segmentations for batik SMEs in Wijirejo, Pandak, Bantul. Instrument testing is 
conducted by using the method of Pearson Product Moment and Cronbach Alfa.

Keywords: market segmentation, Instrument questionnaire, Cronbach Alfa, Pearson 
Product Moment.



A. Latar Belakang

Batik Indonesia secara resmi diakui 

UNESCO dengan dimasukkan ke dalam 

Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-

benda Warisan Manusia (Representative 

List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite 

Antar-Pemerintah (Fourth Session of the 

Intergovernmental Committee) tentang 

Warisan Budaya Tak-benda di Abu 

Dhabi.(Surya,2009)

Dengan diakuinya batik sebagai 

warisan dunia mengakibatkan mening-

katkan pamor dan citra batik di dalam 

negeri maupun di luar negeri. Hal ini 

mengakibatkan bergeliatnya kembali 

usaha batik baik bagi pengrajin batik, 

pelaku wisata yang bergerak dibidang 

batik, museum batik, industri batik skala 

besar maupun industri batik rumahan.

Wijirejo Pandak Bantul dikenal 

masyarakat luas karena merupakan sentra 

kerajinan batik khas Bantul. Kerajinan 

Bat ik  yang d iker jakan beberapa 

masyarakat di Wijirejo merupakan turun 

temurun dari pendahulunya yang bekerja 

di kota Jogja sebagai karyawan toko batik 

dan membuka usaha batik sendiri. Batik 

yang dihasilkan oleh pengrajin batik di 

Wijirejo banyak digunakan oleh instansi 

instansi pemerintah maupun swasta 

untuk seragam . Batik yang diproduksi di 

Wijirejo beraneka ragam mulai dari batik 

tulis asli, batik cap, batik campuran 

(kombinasi) tulis dan cap. (Rifqi,2013)

Banjir batik buatan China dan batik 

printing menghantam perajin batik tulis. 

Pasalnya, batik printing dan China dijual 

dengan harga murah sekali, sedangkan 

batik tulis karena pengerjaan yang lama 

dan menggunakan kain berkualitas 

harganya lebih mahal. (Ivan,2015)

Ketatnya persaingan pasar batik harus 

disiasati dengan melakukan banyak 

inovasi model dan memantau perkem-

bangan selera masyarakat. Koleksi batik 

dengan berbagai harga juga mampu 

memberikan banyak pi l ihan bagi 

masyarakat. Saat ini pasaran batik khas 

Bantul berkembang sangat pesat, bahkan 

sudah mampu merambah pasar seluruh 

Indonesia. Tidak hanya itu, produk batik 

sudah menembus pasar luar negeri, 

terutama negara di Asia. Tingginya 

permintaan konsumen akan produk batik 

ditengarai akibat harganya sangat 

bervariasi. Namun yang paling utama, 

menjaga pasaran batik dengan melakukan 

inovasi model. Perubahan model dalam 

industri kain mutlak dilakukan. Karena 

sesuai trend di masyarakat, sebuah model 

batik tidak akan bertahan lama. 

Konsumen punya kecenderungan memilih 

batik terbaru ketimbang koleksi lama. 

(Agus, 2013)

Dalam ilmu pemasaran, sebelum 

melakukan berbagai macam promosi atau 

pendekatan pemasaran lainnya, pasar 

atau segmen yang dibidik harus jelas lebih 

dahulu. Salah satu penyebab dari 

kegagalan bisnis yang terjadi adalah 

gagalnya pengusaha mendefinisikan 

pasar yang dituju. Jumlah konsumen 

sangat banyak, sehingga dari pada 

bersaing di semua segmen, perusahaan 

perlu mengidentifikasi segmen pasar yang 

dapat dilayani paling efektif, yaitu dengan 

melakukan penelitian segmentasi.
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Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh 

pihak pengusaha dalam memilih dan 

menetapkan strategi  pemasaran.  

Dipandang dari selera konsumen yang 

semakin selektif dan teliti dalam memilih 

produk,  maka perusahaan harus 

mengembangkan dan menciptakan ide-

ide baru yang dapat memperoleh pasar 

potensial yang menguntungkan. Untuk itu 

perusahaan harus mampu menerapkan 

segmentasi pasar yang tepat sasaran. 

Karena dengan adanya sementasi pasar 

maka perusahaan dapat memusatkan 

perhatiannya sesuai dengan segmen-

segmen yang dituju. 

Segmentasi pasar adalah suatu proses 

membagi pasar keseluruhan suatu produk 

atau jasa yang bersifat heterogen kedalam 

beberapa segmen, dimana masing-

masing segmennya bersifat homogen 

dalam segala aspek. Segmentasi pasar 

sangat dibutuhkan oleh produsen karena 

pasar terdiri dari pembeli dan pembeli 

berbeda-beda dalam berbagai hal yang 

bisa membeli dalam keinginan, sumber 

daya, lokasi, sikap membeli, dan 

kebiasaan membeli.(Kotler, 2002)

D e n ga n  m e n g g o l o n g ka n  a ta u  

mensegmentasikan pasar seperti itu, 

dapat dikatakan bahwa secara umum 

perusahaan mempunyai motivas  untuk 

mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat penjualan mereka dan yang lebih 

penting lagi agar operasi perusahaan 

dalam jangka panjang dapat berke-

lanjutan dan kompetitif.

i

B. Tinjauan Pustaka

B.1 Segmentasi Pasar

Kebutuhan dan keinginan pembeli 

yang bervariasi menjadi pedoman bagi 

rancangan strategi pemasaran. Pembeli 

biasanya memperlihatkan preferensi dan 

prioritas produk yang berbeda-beda. 

Mereka pada umumnya menginginkan 

produk dan jasa yang bisa memuaskan 

kebutuhan mereka dengan harga yang 

bersaing.  Perbedaan ini lah yang 

menciptakan segmen pasar. 

Menurut Kotler, segmen pasar terdiri 

dari kelompok pelanggan yang memiliki 

seperangkat keinginan yang sama 

(Kotler,2002).

Setiadi Nugroho mendefinisikan 

segmentasi sebagai proses menempatkan 

konsumen dalam sub kelompok di pasar 

produk, sehingga para pembeli memiliki 

tanggapan yang hampir sama dengan 

strategi pemasaran dalam penentuan 

posisi perusahaan.(Setiadi,2003)

Segmentasi menurut Boyd, Walker, 

dan Larrecha (2000) adalah proses 

dimana pasar dibagi menjadi para 

pelanggan yang terdiri atau orang – orang 

dengan kebutuhan dan karakteristik yang 

sama, yang mengarahkan mereka untuk 

merespon tawaran produk dan jasa. 

Segmentasi pasar merupakan dasar 

untuk mengetahui bahwa setiap pasar 

terdiri atas beberapa segmen yang 

berbeda. Dalam setiap segmen terdapat 

beberapa perbedaan dari pembeli yang 

mempunyai kebutuhan, pola pembelian, 

dan tanggapan terhadap berbagai macam 

penawaran. 
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Dari definisi di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa segmentasi adalah 

suatu proses pembagian segmen 

berdasarkan karakteristik konsumen, 

guna memudahkan produsen untuk 

membagi pembeli yang berbeda – beda. 

Kotler, Bowen dan Makens (2002, pp. 

255-261) menyatakan bahwasegmentasi 

dapat dilakukan berdasarkan variabeldi 

bawah ini:

1. Segmentasi geografis (geographic 

segmentation)

Segmentasi geografi akan membagi 

pasar ke dalam beberapa bagian 

geografi yang berbeda-beda seperti 

negara, negara bagian, wilayah, kota, 

dan desa. Perusahaan akan beroperasi 

pada satu atau beberapa area geografi 

yang dipandang potensial dan 

menguntungkan.

2. Segmentasi demografis (demographic 

segmentation)

Dalam segmentasi demografi, pasar 

dibagi menjadi grup-grup dengan 

dasar pembagian seperti usia, jenis 

kelamin, tingkat pendekatan, tingkat 

pendidikan, dan agama. Setidaknya 

ada lima alasan mengapa pendekatan 

demografi ini hampir selalu disertakan, 

antara lain adalah informasi demografi 

adalah informasi  yang mudah 

dijangkau dan relatif lebih murah 

untuk mengidentifikasikan target 

m a r ke t ,  i n fo r m a s i  d e m o g ra f i  

memberikan insight tentang trend 

yang sedang terjadi, meski tidak dapat 

untuk meramalkan perilaku kon-

sumen, demografi dapat dilihat untuk 

melihat perubahan permintaan aneka 

produk dan yang terakhir demografi 

dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kampanye-kampanye pemasaran. 

Faktor-faktordemografis paling sering 

dipakai sebagaidasar untuk menseg-

mentasi kelompok konsumen.Salah 

satu alasannya adalah kebutuhan, 

keinginandan tingkat penggunaan 

konsumen berhubunganerat dengan 

variabel demografis. Alasan yang 

lainnya adalah bahwa variabel 

demografis lebihmudah diukur jika 

dibandingkan dengan jenisvariabel 

lainnya.

3. Segmentasi perilaku (behavioral 

segmentation)

Konsumen dapat dibagi menurut 

demografi tetapi seringkali ini tidaklah 

cukup. Perusahaan ingin tahu lebih 

jauh apa sebenarnya yang membuat 

orang-orang yang memiliki usia, 

penghas i lan ,  pendapatan  dan 

pendidikan yang sama berbeda dalam 

merespon suatu stimuli pemasaran. 

Dalam segmentasi psikografis, perilaku 

konsumen diobservasi melalui gaya 

hidup (lifestyle), nilai-nilai kehidupan 

yang dianut (value) dan kepribadian 

(personality).  Segmentasi gaya hidup 

merupakan suatu pendekatan yang 

powerful. Hal ini dapat diketahui dari 

pen je lasan  mengena i  def in i s i  

psikografi menurut Emmanuel Demby, 

seorang praktisi riset pemasaran yang 

mengatakan dalam publikasi American 

Marketing Association (AMA), bahwa 

definisi psikografi itu salah satunya 

adalah psikografi mencoba untuk 
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untuk menjelaskan human charac-

ter ist ics  dar i  konsumen, yang 

menjelaskan respon konsumen 

terhadap produk, kemasan, promosi 

dan upaya public relation. Beberapa 

variabel yang sekiranya dapat mewakili 

misalnya pandangan akan konsep diri 

dan gaya hidup seperti kegiatan 

(activities), minat (interest), opini 

(opinion), yang kesemuanya meru-

pakan atribut-atribut dari produk.

Definisi lain mengenai psikografi 

adalah segmentasi berdasarkan gaya 

hidup dan kepribadian manusia. 

Sedangkan gaya hidup mencerminkan 

bagaiman seseorang menghabiskan 

waktu dan uangnya yang dinyatakan 

dalam aktivitas-aktivitas, minat dan 

opini-opininya.

Gaya hidup merupakan salah satu cara 

segmentasi secara psikografi dan gaya 

hidup ini mampu mempengaruhi 

perilaku seseorang yang pada akhirnya 

akan menentukan pilihan-pilihan 

seseorang pada suatu produk. 

Selanjutnya pola yang ada pada item 

pertanyaan-pertanyaan AIO itu akan 

diklaster, sehingga kesamaan yang ada 

pada responden dikelompokkan jadi 

satu dari perspektif gaya hidup. Jadi 

responden akan membentuk klaster-

klaster yang mencerminkan pola AIO 

dari responden.

4. Segmentasi psikografis (psychographic 

segmentation)

Segmentasi dengan pendekatan 

behavioral dapat perusahaan lakukan 

dengan beberapa cara yang diantara-

nya adalah kesempatan penggunaan, 

manfaat yang dicari (benefit sought), 

status pemakai, tingkat pemakaian 

(usage rate), status kesetiaan (loyalty) 

dan sikap terhadap produk (attitude)

Segmentasi pasar juga memiliki 

manfaat dan kelemahan. Manfaat-

manfaat segmentasi pasar adalah:

1. Dapat mendeteksi pasar dengan 

kecenderungan-kecenderungan atau 

trend dalam pasar yang berubah.

2. Dapat mendesain produk yang benar-

benar sesuai dengan permintaan 

pasar/konsumen.

3. Dapat  menentukan  kampanye  

periklanan dengan lebih efektif.

4. Dapat mengerahkan dana promosi 

yang tersedia dengan lebih efisien 

dalam media yang tepat pada segmen 

yang menawrkan potensi keuntungan 

yang paling besar.

5. Dapat mengatur usaha promosi sesuai 

dengan periode-periode dimana reaksi 

pasarnya terbesar.

Selain manfaat ada juga biaya-biaya 

dan kelemahan yang timbul akibat 

pelaksanaan strategi segmentasi pasar, 

yaitu:

1. Biaya produksi akan lebih besar, karena 

berproduksi pada waktu yang lebih 

pendek.

2. Biaya penelitian akan menjadi lebih 

besar, karena adanya kebutuhan akan 

meneliti segmen-segmen yang lebih 

banyak.

3. Pencakupan pasar (market coverage) 

kemungkinan menghasilkan kani-
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balisme dimana suatu produk mencuri 

penjualan produk lain pada perusa-

haan yang sama.

B.2 Pengukuran Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui intensitas tang-

gapan responden terhadap variabel 

dibutuhkan suatu alat ukur. Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini dikenal 

dengan nama instrumen penelitian yang 

disusun dalam bentuk kuesioner dengan 

menggunakan skala Likert. 

Pengertian metode angket menurut 

Arikunto (2005:151) “Angket adalah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi  dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadi atau 

hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2008:199) “Angket 

atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab”. 

Dalam skala Likert, penilaian tentang 

intensitas tanggapan responden terhadap 

variabel – variabel penelitian berdasarkan 

deviasi normal, yaitu cara memberi bobot 

tertinggi bagi jawaban yang favorabel dan 

memberikan bobot terendah bagi 

jawaban yang tidak favorabel.

Skala Likert adalah merupakan skala 

mult ip le  i tem,  ya i tu  ska la  yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap 

konsumen terhadap suatu objek dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

statement.(Budi, 2000)

Adapun tingkat kesetujuan  responden 

terhadap variabel – variabel penelitian 

yang dipertanyakan dalam kuesioner / 

instrument penelitian dalam skala Likert 

diklasifikasi sebagai berikut : 

a. Sangat setuju (SS) : 

Dinilai dengan bobot 5 

b. Setuju (S) : 

Dinilai dengan bobot 4 

c. Ragu-ragu (RR) : 

Dinilai dengan bobot 3 

d. Tidak setuju (TS)  : 

Dinilai dengan bobot 2 

e. Sangat tidak setuju (STS) : 

Dinilai dengan bobot 1 

B.3  Uji Instrumen Penelitian

B.3.1 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauhmana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur 

atau instrumen pengukuran dapat 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Alat yang meng-

hasilkan data yang tidak relevan dengan 

tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat 

ukur yang memiliki validitas rendah. 

Perhitungan koefisien validitas dilakukan 

dengan menggunakan koefisien korelasi 

productmoment. 

Uj i  va l id itas  d igunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan 

melakukan korelasi bivariate antara 
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masing-masing skor indikator dengan 

total skor variabel.

Uji validitas item atau butir dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji 

korelasi Pearson Product Moment. Dalam 

uji ini, setiap item akan diuji relasinya 

dengan skor total variabel yang dimaksud. 

Dalam hal ini masing-masing item yang 

ada di dalam variabel X dan Y akan diuji 

relasinya dengan skor total variabel 

tersebut. Uji Validitas digunakan rumus 

korelasi Pearson Product Moment sebagai 

berikut (Arikunto,2005) :

Dimana: 

r =koefisienkorelasisuatubutir/itemxy

n= jumlahsubyek

X =skorsuatubutir/item

Y =skor total 

Nilai r kemudian dibandingkan x y  

dengan r (r ) dengan tingkat t a b e l k r i t i s

signifikansi á dan derajat bebas adalah n-

2. Bila r dari rumus di atas lebih besar dari xy 

r maka butir tersebut valid, dan tabel 

sebaliknya bila r dari rumus di atas lebih xy 

kecil dari r maka butir tersebut tidak tabel 

valid.

Setelah ditemukan bahwa pernyataan-

pernyataan (butir) yang digunakan 

penelitian ini valid, maka selanjutnya 

pernyataan yang dinyatakan valid diuji 

reliabilitasnya.

B.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. 

Sa lah satu  metode penguj ian 

reliabilitas adalah metode  Cronbach 

Alpha. Metode Cronbach Alpha sangat 

cocok digunakan pada skor berbentuk 

skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan 

(misal 0-20, 0-50). Metode alpha dapat 

juga digunakan pada skor dikotomi (0 dan 

1). 

Dalam menguji reliabilitas digunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut 

[9]:

Dimana:   

r = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau 

banyaknya soal

= jumlah varianbutir/item

= varian total

Menurut Sekaran (1992), reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 

0,8 adalah baik. 

7

Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
untuk Segmentasi Pasar UMKM Batik Wijirejo Pandak Bantul

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2015



C. Metodologi  Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Desa Wijirejo kecamatan Pandak Bantul. 

Data diperoleh dari pengisian kuesioner 

yang dilakukan oleh konsumen batik pada 

UMKM  batik di desa Wijirejo, kecamatan 

Pandak, kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
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Penetuan  Variabel  Instrumen Kuesioner

Penyusunan  Kuesioner

Penyebaran Kuesioner

Pengujian Validitas

Buang item yg tidak valid
tidak

Valid

ya

Pengujian Reliabilitas

tidak

Menyebarkan kuesioner kembalireliabel

ya

Instrumen kuesioner bisa digunakan



D. Penyusunan Kuesioner

Variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 

2005). Variabel-variabel segmentasi  yang 

digunakan untuk mengidentifikasi berasal 

dari model segmentasi Philip Kotler yang 

telah disesuaikan dengan karakteristik  

konsumen. 

E. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:115),  

“Populasi adalah wilayah generalisasi  

te rd i r i  a ta s  o bye k /s u bye k  ya n g  

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk 

d ipela jar i  dan kemudian d i tar ik  

kesimpulan”.

Dalam penelitian ini populasinya 

meliputi konsumen yang membeli batik di 

Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, 

Kabupaten Bantul. Kuesioner penda-

huluan disebarkan kepada 38 responden 

pembeli batik di daerah Wijirejo, Pandak, 

Bantul.

Teknik sampling yang digunakan 

adalah nonprobability sampling, yaitu 

purposive sampling. Sudradjat (2002:12) 

mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan Purposive Sampling adalah 

dimana pengambilan elemen – elemen 

yang dimasukkan dalam sampel dilakukan 

dengan sengaja, dengan catatan bahwa 

sampel tersebut representatif atau 

mewakili populasi. Dalam Purposive 

Sampling, pemilihan sekelompok subyek 

didasarkan atas ciri – ciri atau sifat – sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri 

atau sifat – sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya dan konsumen 

yang ditentukan sebagai  sampel  

penelitian memilki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

9

Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
untuk Segmentasi Pasar UMKM Batik Wijirejo Pandak Bantul

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2015

Tabel 1. Variabel Penelitian

VARIABEL INSTRUMEN SKALA

1. Domisili  ( X1 )
2. Usia (X2)
3. Anggota keluarga (X3)
4. Pendapatan (X4)
5. Pekerjaan (X5)
6. Pendidikan (X6)
7. Frekuensi (X7)
8. Kuantitas  (X8)
9. Kualitas (X9)
10. Harga (X10)
11. Desain (X11)
12. Produk (X12)
13. Teknik (X13)
14. Aktivitas(X14)
15. Minat (X15)
16. Opini (X16)
17. Kepercayaan diri (X17)

Bertempat tinggal di sekitar DIY
Berusia lebih dari 35 tahun
Jumlah anggota keluarga lebih dari 4
Pendapatan perbulan lebih dari Rp. 2.500.000,-
Pekerjaan sebagai pegawai
Pendidikan terakhir SMU
Frekuensi kunjungan lebih dari 2 kali tiap tahun
Banyak batik yang dibeli lebih dari 2
Kualitas batik yang dibeli bagus
Harga batik yang dibeli per_item lebih dari Rp. 100.000,-
Desain batik yang dibeli motif klasik
Produk batik yang dibeli berupa pakaian jadi
Teknik batik yang dibeli adalah cap
Sering menggunakan batik untuk aktivitas sehari-hari
Berminat terhadap produk batik
Menyukai produk batik Wijirejo
Percaya diri memakai produk batik Wijirejo

Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal



1) Membeli batik di daerah Wijirejo 

Pandak Bantul. 

2) Ditemui dilokasi penelitian, dalam hal 

ini di wilayah Wijirejo Pandak Bantul.

F. Pengolahan Data dan Analisis

Data kuesioner yang telah dikum-

pulkan dan kemudian d i lakukan  

pengujian terhadap data tersebut dengan 

menggunakan anal is is  instrumen 

penelitian. Analisis instrumen penelitian 

di lakukan untuk menguji  apakah 

instrumen yang digunakan memenuhi 

syarat-syarat alat ukur yang baik atau 

tidak. Instrumen dikatakan baik apabila 

instrumen penelitian tersebut memenuhi 

sifat valid dan reliabel atau cukup dapat 

dipercaya. Untuk menentukan apakah 

suatu instrumen dapat dikatakan valid 

dan reliabel maka dilakukan pengujian 

dua tahap yaitu, uji validitas dan uji 

reliabilitas.

Data hasil penelitian ditabulasikan dan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Untuk menentukan val iditas dan 

reliabilitas daftar pertanyaan dalam 

angket penelitian maka untuk mengujinya 

penulis menggunakan SPSS Version16.00. 

F.1 Uji Validitas 

Uji  val id itas  d igunakan untuk 

mengetahui sejauh mana alat pengukur 

10

Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
untuk Segmentasi Pasar UMKM Batik Wijirejo Pandak Bantul

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2015

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Item Pertanyaan
Koefisien korelasi item 

dengan totalnya
Kesimpulan

Item1 Bertempat tinggal di sekitar DIY **.846 Valid

Item2 Berusia lebih dari 35 tahun **-.572 Valid

Item3 Jumlah anggota keluarga lebih dari 4 .074 Tidak Valid

Item4 Pendapatan perbulan lebih dari Rp. 2.500.000,- **-.855 Valid

Item5 Pekerjaan sebagai pegawai **-.770 Valid

Item6 Pendidikan terakhir SMU **-.802 Valid

Item7 Frekuensi kunjungan lebih dari 2 kali tiap tahun .084 Tidak Valid

Item8 Banyak batik yang dibeli lebih dari 2 -.045 Valid

Item9 Kualitas batik yang dibelibagus **.794 Valid

Item10 Harga batik yang dibeli per_item lebih dari Rp. 100.000,- .008 Tidak Valid

Item11 Desain batik yang dibeli motif klasik **.890 Valid

Item12 Produk batik yang dibeli berupa pakaian jadi **.874 Valid

Item13 Teknik batik yang dibeli adalah cap **.901 Valid

Item14 Sering menggunakan batik untuk aktivitas sehari-hari **.474 Valid

Item15 Berminat terhadap produk batik **.800 Valid

Item16 Menyukai produk batik Wijirejo **.781 Valid

Item17 Percaya diri memakai produk batik Wijirejo **.677 Valid



yang digunakan dapat mengukur apa yang 

akan diukur. Uji validitas dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang disiapkan telah 

dapat mengukur variabel yang ingin 

diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi masing-masing 

pertanyaan (item) dengan skor totalnya. 

Rumus korelasi yang dipergunakan adalah 

Pearson Correlation. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS for 

Windows 16.00.

Dengan meng gunakan t ingkat  

signifikansi á = 0.05 dan derajat 

kebebasan 36 (38 – 2) pada tabel r 

dieroleh nilai kritis r =0,329. Apabila nilai 

koefisien korelasi Pearson lebih besar dari 

0,329 atau kurang dari -0,329 dapat 

diartikan item pertanyaan tersebut valid 

pada tingkat kepercayaan 5%. 

Berikut ini hasil pengujian validitas 19 

item instrumen pernyataan yang  

merupakan jabaran dari variabel yang 

digunakan.

Dari uji validitas yang telah dilakukan 

item pertanyaan yang dibuang dari 

instrumen adalah item3, item7, item10.

F.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. 

Uji signifikansi dilakukan pada taraf 

signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat 

dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih 

besar dari r kritis product moment. 

Menurut Sekaran (2006), reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 

0,8 adalah baik. 

Pada contoh kasus di atas setelah diuji 

validitasnya maka item-item yang gugur 

dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukkan kedalam uji reliabilitas. Jadi 

yang akan dihitung ada 14 item 

pertanyaan, karena 3  item pertanyaan 

te lah  d igugurkan.  Tabel  ber ikut  

merupakan hasil olah data 38 responden 

untuk uji reabilitas dengan menggunakan 

SPSS versi 16.00.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Reabilitas

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Item1 .839

Item2 .887

Item4 .906

Item5 .884

Item6 .907

Item8 .851

Item9 .851

Item11 .838

Item12 .832

Item13 .832

Item14 .863

Item15 .853

Item16 .839

Item17 .838



Apabila nilai  Cronbach's Alpha dari 

item pertanyaan dalam butir-butir 

instrumen penelitian lebih besar dari 0,6 

dapat disimpulkan bahwa item instrumen 

tersebut reliabel atau cukup dapat 

dipercaya.

G. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian mengenai 

“Analisis Validitas Dan Reliabilitas 

Instrumen untuk Segmentasi Pasar 

UMKM Batik Wijirejo Pandak Bantul 

sebagai berikut :

1. Variabel-variabel segmentasi  yang 

digunakan untuk mengidentifikasi 

berasal dari model segmentasi Philip 

Kotler yang telah disesuaikan dengan 

karakteristik  konsumen sebanyak 17 

variabel.

2. Untuk menguji instrumen tersebut 

maka dicari fakta dengan meng-

gunakan angket/kuesioner tertutup 

serta  teknik  sampl ing berupa 

purposive sampling pada konsumen 

UMKM batik Wijirejo, Pandak, Bantul.

3. Dengan fakta yang diperoleh kemudian 

dilakukan uji validitas dan uji reabilitas 

menggunakan bantuan software SPSS 

16.00 diperoleh hasi l  dari  17 

instrumen, ada 14 instrumen yang 

valid dan 3 instrumen tidak valid.

4. Dari uji validasi dan reabilitas dari 

instrumen diperoleh item pertanyaan 

yang dihapus adalah item3, item7, 

item10. 

5. Dengan demikian instrumen yang 

digunakan untuk segmentasi pasar 

batik Wijirejo Pandak Bantul adalah :
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VARIABEL INSTRUMEN

1. Domisili  ( X1 )

2. Usia (X2)

3. Pendapatan (X4)

4. Pekerjaan (X5)

5. Pendidikan (X6)

6. Kuantitas  (X8)

7. Kualitas (X9)

8. Desain (X11)

9. Produk (X12)

10. Teknik (X13)

11. Aktivitas(X14)

12. Minat (X15)

13. Opini (X16)

14. Kepercayaan diri (X17)

Bertempat tinggal di sekitar DIY

Berusia lebih dari 35 tahun

Pendapatan perbulan lebih dari Rp.2.500.000,-

Pekerjaan sebagai pegawai

Pendidikan terakhir SMU

Banyak batik yang dibeli lebihdari 2

Kualitas batik yang dibeli bagus

Desain batik yang dibeli motif klasik

Produk batik yang dibeli berupa pakaian jadi

Teknik batik yang dibeli adalah cap

Sering menggunakan batik untuk aktivitas sehari-hari

Berminat terhadap produk batik

Menyukai produk batik Wijirejo

Percaya diri memakai produk batik Wijirejo
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