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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Kampus 3 GKB 2 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas No.246 

Tlogomas-Lowokwaru Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016:53) metode survey merupakan teknik 

pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang 

diberikan pada responden dalam berbentuk sampel dari populasi. Pendekatan 

kuantitatif menurut Sugiyono (2016:50) adalah metode penelitian yang 

digunakan  untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau 

statistik untuk dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:117) populasi adalah wilayah yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan peneliti untuk dapat ditarik kesimpulannya. Populasi pada 

penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang yang membeli produk The Body Shop. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:118) sampel adalah jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jumlah sampel yang dibutuhkan 

paling sedikit 5 kali jumlah variabel indikator (Ferdinand, 2014). Adapun 

jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 15 indikator dan dipilih 

angka 7 sebagai pengalinya, sehingga dibutuhkan 15x7 dan ditentukan 

menjadi 105 sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang membeli 

produk The Body Shop. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. 

Menurut Sugiyono (2016:81) nonprobability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling karena yang 

dipilih menjadi sampel hanya mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis yang 

membeli produk The Body Shop. Metode pemilihan sampel dengan 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Terdapat beberapa karakteristik 

responden yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Responden mahasiswi pengguna pertama produk The Body Shop.  

b. Responden mahasiswi angkatan 2015-2018. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel Indikator 

 

Green Perceived Value (X) yaitu 

suatu penilaian yang dirasakan 

konsumen dari manfaat dan 

keuntungan yang diterima dari 

produk organik The Body Shop.  

1. Manfaat yang didapat dengan 

menggunakan produk organik The 

Body Shop 

2.Manfaat yang diberikan produk organik 

The Body Shop terhadap lingkungan  

3.Besarnya kepedulian lingkungan yang 

ditunjukan dari produk organik The 

Body Shop. 

4.Harga yang ditawarkan dari produk 

organik sesuai dengan kualitas yang 

didapatkan 

(Chen dan Chang, 2012) 

Citra merek (M)  yaitu 

kumpulan keyakinan yang ada 

didalam pikiran konsumen 

produk The Body Shop. 

 

1.The Body Shop merupakan merek yang 

populer  

2.The Body Shop merupakan merek  

terpercaya  

3.The Body Shop merek yang memiliki 

kualitas produk yang baik. 

4.The Body Shop memiliki    reputasi        

yang baik di pikiran konsumen. 

(Aaker dan Biel, 2010) 

5.The Body Shop merupakan merek 

yang mudah dikenal konsumen. 

6.The Body Shop merek ramah 

lingkungan yang sesuai harapan. 

(Endro dan Aryanti, 2011) 

Keputusan pembelian (Y) yaitu 

konsumen yakin untuk membeli 

produk The Body Shop yang 

ramah lingkungan. 

 

1.Prioritas dalam membeli  produkThe 

Body Shop. 

2.Pertimbangan dalam membeli The 

Body Shop. 

3.Kemantapan dalam membeli The Body 

Shop. 

4.Kecepatan memutuskan memilih 

produk The Body Shop 

5.Kemudahan dalam mendapatkan  

produk The Body Shop  

(Suprapti, 2010) 

Sumber: (Chen dan Chang 2012, Aaker dan Biel 2010, Endro dan Aryanti 

2011, Suprapti, 2010). 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiyono, 2016:308). Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden yang membeli 

produk The Body Shop. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi daftar pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 

2016:199). Data penelitian kuisioner terdiri dari pernyataan terbuka, yaitu 

identitas diri responden dan pernyataan tertutup yaitu memberikan pernyataan 

yang telah disediakan dan jawaban yang dibatasi. 

G.  Alat Pengukuran Data 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

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

dan persepsi seseorang menganai fenomena sosial (Sugiyono 2014:93). Kriteria 

pengukuran skala likert dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Skala Likert 

Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono 2014. 
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H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2014:173) instrumen yang valid yaitu suatu 

instrument dapat digunakan untuk mengukur data. Uji validitas dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 

  𝑅 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛 {∑ 𝑋𝑌}−{∑ 𝑋}{∑ 𝑌}

√{𝑛. ∑ 𝑋2
|(∑𝑋} {𝑛.∑𝑌2− (∑ 𝑌}

 

    Sumber: Sugiyono, 2014. 

 Keterangan:  

 Rhitung =  Koefisien korelasi antara x dan y  

 N =  Jumlah responden   

 ∑X = Jumlah skor items  

 ∑Y = Jumlah skor total 

  Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan yang bersifat 

valid, maka ada kriteria yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Jika rhitung > r tabel , maka item pertanyaan dalam angket berkorelasi 

terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan valid. 

b. Jika rtabel < rhitung, maka item pertanyaan dalam angket tidak berkorelasi 

terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

yang akurat (Sugiyono, 2014:173). Reliabilitas menunjukkan tingkat 

keterandalan instrumen untuk mengumpulkan data.  

 



31 

 

 

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas digunakan teknik 

analisis formula Alpha Cronbach dengan rumusnya sebagai berikut: 

𝑅11 =  [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑𝛿𝑖

𝛿𝑡
] 

         Sumber: Sugiyono, 2014. 

Keterangan : 

R1 = Reliabilitas responden 

K  = Jumlah item 

𝛿𝑖  = Varian responden untuk item I 

𝛿𝑡  = Jumlah varian skor total 

Nilai suatu instrumen dikatakan reliable bila nilai Alpha Cronbach 

>0,6. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:244). 

1. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden yang digunakan untuk mengetahui 

mengenai informasi frekuensi dan pengartian jawaban dari responden pada 

pernyataan yang telah dipilih pada kuisioner menggunakan distribusi 

frekuensi pernyataan tertutup dengan kriteria interpretasi menggunakan 

skor 1 sampai 5. Maka angka indeks yang digunakan dimulai yaitu dengan 
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dari 10 sampai 100 menggunakan Tiga Matriks (Three-Box Method).  

Adapun kriteria interpretasi angka indeks dapat dilihat pada tabel berikut: 

  Tabel 3.3 

Kriteria Interpretasi Angka Indeks 

 

No. Nilai Indeks Interpretasi 

1. 10 sampai dengan 40 Rendah 

2. 40,01 sampai dengan 70 Sedang 

3. 70,01 sampai dengan 100 Tinggi 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Untuk mendapatkan Nilai Indeks Variabel, maka dapat dilakukan 

dengan menjumlahkan nilai indeks perindikator dengan rumus: 

 

Sumber: Ferdinand, 2014. 

Nilai Indeks dari indikator berasal dari perkalian antara skor 

penilaian responden dikalikan dengan nilai persentase jumlah responden 

yang memilih  setiap item pernyataan. Penelitian ini menggunakan rentang 

skor 1 sampai  5, skor 1 “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan skor 5 

“Sangat Setuju”, maka contoh perhitungan sebagai berikut: 

Sumber: Ferdinand, 2014. 

Keterangan: 

% frekuensi I1.1 = Presentase responden yang memilih skor 1 pada 

 indikator 1. 

% frekuensi I1.5 = Presentase responden yang memilih skor 5  pada

 indikator 1. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2018) untuk melakukan analisis regresi terlebih 

dahulu menggunakan uji asumsi klasik agar memperoleh hasil analisis data 

yang sesuai dengan syarat pengujian. Jika uji asumsi klasik memberikan 

hasil valid maka analisis regresi linier berganda dapat dilakukan. Uji asumsi 

klasik terdiri sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

dalam model regresi variabel independen terhadap variabel dependen 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data yang akan 

dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian yang akan 

dilakukan menunjukkan data normal jika diperoleh apabila nilai 

signifikansinya >0,05. 

b. Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Agar 

data yang diperoleh bersifat homogen, Kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui heterokedastisitas atau homokedastisitas adalah apabila ρ 

hitung lebih kecil dari ρ tabel, atau signifikansinya >0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independent. Model 

regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar 

variabel bebas (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Salah satu cara 

yang paling akurat untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan metode Tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai Tolerance >0,10 maka artinya 

tidak terjadi Multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih <10,00 maka artinya 

tidak terjadi Multikolinearitas. 

d. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai Sig. Deviation 

from linearity >0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Jika nilai Sig. Deviation from linearity 

<0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

3. Analisis Jalur (Path Analysis)  

  Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung 

maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat (Ridwan 

dan Kuncoro, 2011).  
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  Langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan analisis 

jalur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Merumuskan persamaan struktural. 

1) Green perceived value (X) berpengaruh terhadap citra merek (M). 

2) Green perceived value (X) dan citra merek (M) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

a. Persamaan Sub-struktural 1 

M = β1X + e1   

b. Persamaan Sub-struktural 2 

Y = β1X + β2M + e2 

Keterangan : 

Y = Keputusan pembelian 

M = Citra merek 

X = Green perceived value  

β1,β2 = Koefisien regresi variabel 

e = Error 

b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi 

1) Pengaruh langsung (direct effect) 

a) Pengaruh green perceived value (X) terhadap citra merek (M). 

M = ρy1xX  

b) Pengaruh green perceived value (X) terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

Y = ρy2xX  

c) Pengaruh citra merek (M) terhadap keputusan pembelian (Y). 

Y = ρy2xM  
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2) Pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

Pengaruh green perceived value (X) melalui citra merek (M) 

terhadap keputusan pembelian (Y).  

Y = (ρy1xX) x (ρy2y1M)  

3) Pengaruh total (total effect) 

Total pengaruh green perceived value (X) terhadap keputusan 

pembelian (Y) melalui citra merek (M). 

Y = ρy2xX + (ρy1xX) x (ρy2y1M)  

Keterangan : 

Y = Keputusan pembelian 

M  = Citra merek 

X = Green perceived value  

ρy1x, ρy2x, ρy2y1= koefisien garis regresi 

c. Menghitung koefisien jalur secara individual 

H0 : py2x1, py2x, py2y1 = 0 (tidak signifikan) 

H1 : py1x, py2x, py2y1 > 0 (signifikan) 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Menurut Ghozali (2018:102) uji t adalah pengujian yang 

menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen. Terdapat kriteria yang digunakan 

dalam penentuan uji t sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas signifikansi >0,05 maka variabel independen 

tersebut tidak signifikan terhadap variabel independen. 

2) Apabila probabilitas signifikansi <0,05 maka variabel independen 

tersebut tidak signifikan terhadap variabel independen. 
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b. Uji Sobel 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur 

yang dikembangkan oleh sobel dan dikenal dengan uji sobel (Ghozali 

2018:244). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh  

tidak langsung X ke Y lewat Z. Rumus uji Sobel adalah sebagai berikut: 

𝑠𝑎𝑏 = √𝑏2 𝑠𝑎2 +  𝑎2 𝑠𝑏2 + 𝑠𝑎2 𝑠𝑏2 

Sumber: Ghozali, 2018.  

Keterangan: 

sab =  Besarnya standar error tidak langsung 

a  = Koefisien regresi X dengan Z 

b   = Koefisien regresi Z dengan Y    

sa   = Standar error koefisien X dengan Z 

sb   = Standar error koefisien Z dengan Y 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, perlu 

adanya pengujian nilai t dari koefisiena ab dengan rumus sebagai berikut: 

𝑍 =
𝑎. 𝑏

𝑠𝑎𝑏
 

Apabila pengujian z diatas 1,96 (standar z mutlak) maka terjadi 

pengaruh mediasi. Uji sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika 

sampelnya kecil, pengujian sobel ini menjadi kurang tepat. 

 

 

 


