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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua gerai The Body Shop kota Malang. Gerai 

pertama berada di Mall Olympic Garden yang beralamatkan di Jl. Kawi No.24, 

Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan gerai kedua berada di 

Malang Town Square yang beralamatkan di Jl. Veteran No.2, Penanggungan, 

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Penentuan lokasi tersebut dikarenakan 

hanya ada dua gerai The Body Shop di Malang, dan tempat tersebut dinilai 

mudah untuk mendapatkan data dari responden. 

A. Desain Penelitian

Desain penelitian (research design) merupakan kerangka atau rencana 

dasar yang membimbing pengumpulan data dan tahapan analisis dari proyek 

riset (Widayat, 2004). Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei 

(survey research) dan intercept mallsurvey. Penelitian survei (survey research) 

dilakukan dengan cara melakukan observasi dalam pengumpulan data melalui 

kuisioner, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan dalam kuisioner kepada responden.  Sementara intercept mall 

survey adalah metode pengumpulan data yang sering di gunakan oleh pemasar 

dimana seorang pewawancara di sebuah pusat perbelanjaan menghentikan 

sampel yang lewat untuk menanyakan apakah mereka akan bersedia untuk 

berpartisipasi dalam studi penelitian singkat (Rich & Linda, 2005). Peneliti 

hanya mencatat data seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data 
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tersebut. Data dalam penelitian ini akan di olah menggunakan SPSS 21.00 for 

Windows Software. 

B. Variabel Penelitian 

Menurut Sigit (2003), variabel sebagai sesuatu yang bervariasi pada 

beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Bervariasi memiliki arti 

berbeda-beda, tidak sama intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Variabel 

di dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (independent variable), 

dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas tersebut adalah 

variabel green product (𝑋1) dan variabel green price (𝑋2), sementara variabel 

terikatnya adalah keputusan pembelian (Y). 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Menurut Widayat (2004), populasi adalah kumpulan elemen yang 

dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan atau generalisasi 

populasi. Dalam penelitian ini  populasinya adalah konsumen The Body 

Shop Malang. 

2. Sampel penelitian 

Menurut Sugiyono (2008), sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama serta memenuhi 

populasi yang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

perempuan yang berdomisili di kota Malang yang sudah melakukan 

transaksi pembayaran produk The Body Shop untuk yang pertama kali. 

Menurut Supranto (2001), apabila jumlah populasi belum diketahui maka 
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perlu diestimasi, proporsi sampel dapat dihitung melalui rumus sebagai 

berikut: 

𝑛 =
1

4
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]

2

 

n  = jumlah sampel dari populasi yang ingin diperoleh 

Z  = angka yang menunjukkan penyimbangan nilai varians dari mean 

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

α = tingkat kesalahan data 

Peneliti meyakni bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka 

kesalahan dugaan sampel sebesar 5% (α=5%) serta batas eror sebesar 10% 

yang artinya kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh 

melebihi 10% dari besarnya sampe minimum, maka perhitungan 

sampelnya sebagai berikut: 
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𝑛 = 96,04 

Jumlah sampel dari perhitungan diatas jika dibulatkan adalah 96 

responden. Ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 
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responden (Hair, et.al,2010), maka jumlah sampel sebanyak 100 responden dirasa cukup untuk mewakili populasi. 

3. Teknik Penentuan Sampel  

Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik 

sampling aksidental. Teknik sampling aksidental merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan di temui itu 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk 

memperoleh data atau indikator yang dimaksud (Widayat, 2004). Untuk lebih jelasnya, rincian masing-masing variabel dijelaskan 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator Sumber 

Green 

Product(𝑥1) 

Green product adalah 

produk yang tidak 

berbahaya bagi lingkungan 

dan konsumen, dan juga 

bekerja sebagai obat masa 

Green product adalah produk 

The Body Shop yang aman 

untuk menyehatkan kulit dan 

nyaman saat digunakan oleh 

konsumen. 

a. Healthy product (memiliki efek 

maksimal untuk kesehatan kulit). 

b. Persepsi produk ramah 

lingkungan (persepsi bahwa 

Nursanti & Melisa 

(2011) 

Haryadi (2009) 
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Sumber : data primer yang diolah (2017) 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitalitatif adalah jenis data 

yang dapat di ukur dan di hitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau 

depan dari dampak negatif 

suatu produk (Nursanti & 

Melisa, 2011). 

produk tidak memiliki efek buruk 

bagi lingkungan). 

c. Produk aman bagi konsumen 

(produk dengan resiko minimal). 

d. Efisiensi sumber daya (daur ulang 

kemasan produk). 

Bhatia & Jain 

(2013) 

 

Green 

Price (𝑥2) 

Green price adalah 

sejumlah uang yang harus 

di bayarkan atas kesesuaian 

nilai suatu produk yang 

ramah lingkungan (Yuni, 

2016) 

Green price adalah harga yang 

di bayarkan konsumen untuk 

mendapatkan produk ramah 

lingkungan The Body Shop 

dengan mempertimbangkan 

kegiatan produksi dan 

pengolahan limbah yang lebih 

memperhatikan lingkungan. 

a. Harga premium (harga 

mempengaruhi citra dan kelas 

sosial). 

b. Harga sesuai dengan kualitas. 

c. Harga sesuai dengan manfaat. 

d. Perbandingan harga  

Hati & Afriani 

(2015 

Haryadi (2009) 

Keputusan 

Pembelian 

(y) 

Keputusan pembelian 

adalah mencari informasi, 

mengidentifikasi produk 

dan memutuskan untuk 

membeli dan dampak 

setelah membeli (Ahmad 

et. al., 2016) 

Keputusan pembelian produk 

The Body Shop adalah 

tindakan konsumen dalam 

menentukan produk yang di 

anggap paling cocok dari 

beberapa produk dan 

memutuskan untuk melakukan 

pembelian minimal satu 

produk. 

a. Konsumen yakin (mantap)dalam 

membuat keputusan pembelian. 

b. Konsumen membuat keputusan 

tanpa banyak pertimbangan 

(hanya mempertimbangkan 

produk dan harga). 

c. Konsumen akan cepat melakukan 

keputusan pembelian satu produk. 

James (2014) 

Dinawan (2010) 



23 
 

berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Sedangkan pada penelitian ini, sumber 

data yang di gunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah 

data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber 

pertamanya (Arikunto, 2006). Data primer dari penelitian ini diperoleh dari 

hasil penyebaran kuesioner pada responden yang telah di tentukan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah menetapkan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam 

proses penelitian, maka langkah selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dari 

responden yang telah di tetapkan sebagai sampel (Widayat, 2004). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengajukan 

pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden.  Kuesioner 

digunakan untuk memperoleh data responden mengenai green product, green 

price, dan keputusan pembelian. Cara yang digunakan dalam penyebaran 

kuesioner adalah dengan menunggu responden yang telah melakukan pembelian 

di gerai The Body Shop, setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan singkat untuk 

memastikan responden adalah sasaran yang tepat. Setelah mengajukan pertanyaan, 

peneliti meminta ketersediaan responden untuk mengisi kuesionernya saat itu juga. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan 
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menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2008). Setiap 

pertanyaan ataupun pernyataan diukur dengan skala likert yang memiliki lima 

tingkat preferensi jawaban yang masing-masing diberi bobot 1 sampai 5 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2. Setuju (S) diberi skor 4 

3. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

Responden dalam pengisian kuesioner harus memilih salah satu dari kelima 

pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skor akan dijumlah menjadi nilai total. 

Nilai total yang besar, menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

Angket penelitian harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan dalam 

penelitian. Uji instrument dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

disusun benar-benar merupakan hasil yang baik. Uji instrumen dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Uji Validitas 
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Menurut Widayat (2004) valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuisioner 

dinyatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.Misalnya 

mengukur keputusan pembelian yang terdiri dari lima pertanyaan, maka 

pertanyaan tersebut harus bisa secara tepat mengungkapkan seberapa besar 

tingkat keputusan pembelian. Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuisioner yang telah dibuat betul-betul dapat mengukur apa 

yang hendak di ukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggambarkan sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur.  

Metode yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini 

adalah metode corrected item total correlation menggunakan program SPSS 

21.00 for Windows Software. Suatu item pernyataan dikatakan valid jika r 

hitung lebih besar dari pada r tabel (Sarjono & Winda, 2011). Suatu item 

pernyataan dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari pada r tabel (Sarjono 

& Winda, 2011). Berikut adalah hasil uji coba pengujian validitas 30 data 

kuesioner: 

Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas Variabel 30 Data 

Item Total Statistics 

Item r hitung r tabel Keterangan 

Green Product (𝑿𝟏)    
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Item r hitung r tabel Keterangan 

𝑋1.1 - Healthy product 0,689 0,306 Valid 

𝑋1.2 - Persepsi produk ramah lingkungan 0,922 0,306 Valid 

𝑋1.3 - Produk aman bagi konsumen 0,393 0,306 Valid 

𝑋1.4 - Efisiensi sumber daya 0,799 0,306 Valid 

Green Price (𝒙𝟐)    

𝑋2.1- Harga premium 0,741 0,306 Valid 

𝑋2.2 - Harga sesuai dengan kualitas 0,675 0,306 Valid 

𝑋2.3 - Harga sesuai dengan manfaat 0,659 0,306 Valid 

𝑋2.4 - Perbandingan harga 0,898 0,306 Valid 

Keputusan Pembelian (y)    

𝑌1- Konsumen yakin (mantap)dalam 

 membuat keputusan pembelian 
0,953 0,306 Valid 

𝑌2- Konsumen membuat keputusan 

 tanpa banyak pertimbangan. 
0,920 0,306 Valid 

𝑌3- Konsumen akan cepat melakukan 

 keputusan pembelian. 
0,936 0,306 Valid 

Sumber:data primer yang diolah (2017) 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran (2006), reliabilitas adalah suatu pengukuran yang 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas 

kesalahan-error free).Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan 

metode alpha cronbachpada program SPSS 21.00 for Windows Software. 
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Suatu kuesioner dikatakan reliabeljika nilaiCroanbach’s Alpha lebih besar 

dari 0,60 (Sarjono & Winda, 2011). Berikut adalah hasil uji coba pengujian 

reliabilitas 30 data kuesioner: 

Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 30 Data 

Reliability Statistics 

No. Variabel Croncbach Alpha Keterangan 

1. Green Product (𝑋1) 0,850 Reliabel 

2. Green Price (𝑋2) 0,871 Reliabel 

3. Keputusan Pembelian (Y) 0,966 Reliabel 

Sumber:data primer yang diolah (2017) 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, dan 

uji heteroskedastisitas. Apabila uji prasyarat analisis terpenuhi, maka analisis 

regresi linier berganda dapat dilakukan. Pelaksanaan uji asumsi klasik ini 

menggunakan SPSS 21.00 for Windows Software. 

a. Uji Multikorelasi 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah 

yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas (Sarjono & Winda, 

2011). Uji multikolersi dilakukan untuk mengetahui besarnya interkolerasi 

antar variabel bebas dalam penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka 
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dinamakan terdapat masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai 

VIF (Variance-Inflating Factor) dalam tabel 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎. Jika nilai VIF 

tidak lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas pada variabel bebas (Iqbal, 2015). 

b. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term-

ed) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-

1). Metode pengujian autokolerasi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦𝑏 pada nilai DW hitung di kolom Durbin Watson 

(Iqbal, 2015). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini 

digunakanlah nilai d hitung dengan kriteria jika nilai dU<d<(4-dU), maka 

tidak terjadi autokorelasi (Sarjono & Winda, 2011). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui danya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser.Gejala heteroskedastisitas terjadi 

apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 
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d. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian 

berditribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov, jika signifikansi di atas 0,05 maka data terdistribusi 

normal(Hidayat, 2012). 

I. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan (Ferdinand,2006).  Analisis 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai indeks. Nilai indeks 

adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai derajad 

persepsi responden variabel yang diteliti. Rumus nilai indeks sebagai berikut: 

(%𝐹1. 𝑠) + (%𝐹2. 𝑠) + (%𝐹3. 𝑠) + (%𝐹4. 𝑠) + (%𝐹5. 𝑠)

5
 

Keterangan :  

%F = Prosentase frekuensi responden dalam menjawab 

S = Skor 

J. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi liner berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua 
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atau lebih variabel bebas). Analisis regresi digunakan untuk menjawab 

pertanyaaan tentang letak green product(𝑥1) dan green price (𝑥2)berbengaruh 

terhadap keputusan pembelian (y). Pengujian analisis regresi berganda pada 

penelitian ini menggunakan SPSS 21.00 for Windows Software. Rumus analisis 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Keterangan : 

Y = Keputusan pembelian 

a = Parameter konstanta  

b = Parameter koefisien regresi 

𝑥1 =  variabel green product 

𝑥1 =  variabel green price 

K. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisiennya terletak antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi mendekati 

satu berati variabel  independen sudah dapat memberi semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian analisis koefisien 

determinasi pada penelitian ini menggunakan SPSS 21.00 for Windows Software. 
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L. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol).  

a. Uji F 

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih 

populer disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan 

model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang 

diestimasi layak atau tidak (Iqbal, 2015). Model yang diestimasi layak adalah 

model yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji f, 

dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21.00 for Windows Software. Kriteria 

pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas F hitung, jika nilai 

probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/eror (alpha) 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan 

apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan/eror 

(alpha) 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak 

layak (Iqbal, 2015). 

b. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. Pengujian Uji t pada penelitian ini menggunakan bantuan 
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SPSS 21.00 for Windows Software, dengan kriteria pengujian hipotesis 

berdasarkan nilai probabilitas t hitung, jika nilai probabilitas t hitung lebih 

kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditetapkan), maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikatnya, sedangkan apabila t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 

(alpha) 0,05 (yang telah ditetapkan), maka dapat dikatakan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (Iqbal, 2015). 


