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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu target yang ditujukan untuk mengambil data 

yang sesuai dengan pendapat. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan 

untuk siapa yang menjadi target penelitian, juga dimana dan kapan riset 

dilakukan (Umar, 2005). Subjek adalah salah satu anggota dari 

sampelsebagaimana elemen adalah anggota dari populasi (Sekaran, 2006). 

Objek dalam penelitian ini yaitu mobil yang telah dipasarkan di Indonesia 

dari tahun 2016, Toyota Calya. Subyek yang dipilih untuk penelitian ini 

adalah seseorang yang telah melakukan pembelian langsung terhadap mobil 

Toyota Calya di Yogyakarta yang telah atau pernah membeli mobil Toyota 

Calya periode 2016 - 2018. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah Data Primer, data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset 

atau penelitian. Data primer dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang dipakai untuk penelitian ini adalah purposive sampling, 

purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
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Dimana resoponden selain diharuskan pernah melakukan pembelian terhadap 

mobil Toyota Calya, responden juga harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 

1. Responden yang telah berusia 17 tahun keatas, hal ini dikarnakan 

responden yang telah berusia 17 tahun keatas dapat dikatakan orang yang 

dewasa. 

2. Responden yang telah atau pernah melakukan pembelian mobil Toyota 

Calya atas dasar keinginan sendiri. 

3. Telah atau pernah menggunakan Toyota Calya minimal 2 bulan pemakaian. 

4. Responden yang berdomisili di Yogyakarta. 

Hair (2010) yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimum adalah 100 orang. 

Penelitianini akan digunakan 130 orang sebagai sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

membagikan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data primer 

yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan. 

Kuesioner (questionnairas) adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif 

yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan suatu mekanisme 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang 

diperlukan dan bagaimana mengukurvariabel penelitian. Kuesioner dapat 

diberikan secara pribadi, disuratkan pada responden, atau disebarkan secara 

elektronik(Sekaran, 2006).   
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Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur citra merek dan 

keputusan pembelian konsumen, pembeli mobil khususnya pengguna mobil Toyota 

Calya akan diberikan pertanyaan atau pernyataan terkait pengaruh green marketing 

terhadap citra merek serta dampaknya pada keputusan pembelian Toyota Calya. 

Menurut sekaran (2006) skala likert dibuat untuk menguji seberapa kuat subyek 

menyetujui atau tidak menyetujui suatu pernyataan pada 5 skala poin. Skala likert 

disusun untuk menguji seberapa kuat subyek menyetujui atau tidak suatu pernyataan 

atau pertanyaan. Adapun skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Instrumen Skala Liker 

No Keterangan Skala 

Positif 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Netral 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat Setuju 5 

 

E. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam 

definisi konsep tersebut secara optimal, praktis, dan nyata dalam lingkungan 

obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat, variabel bebas dan variabel interviening. 

a. Variable Bebas. 
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Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mepengaruhi atau 

menyebabkan terjadinya perubahan. Factor-faktor dari variabel bebas 

nantinya akan diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti untuk melihat 

hubungan dengan variabel-variabel lainnya baik itu bersifat positif 

maupun negatif. Dalam penelitian ini variabel bebas yang dipilih oleh 

peneliti adalah Pemasaran Hijau. 

b. Variable Terikat. 

Variabel terikat sering juga disebut dengan variabel tergantung. 

Variabel terikat ialah faktor-faktor yang diukur dan diamati oleh peneliti 

dalam penelitian guna menentukan ada atau tidaknya pengaruh dari 

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Keputusan Pembelian. 

c. Variable Intervening. 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur 

(Sugiyono, 2007). 

Table 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Variabel 
Indikator 
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1. 
Pemasaran 

Hijau 

Polinsky (1994)Green 

Marketing/Pemasaran Hijau ialah 

semua kegiatan-kegiatan yang dibuat 

dan dilakukan untuk menciptakan 

sebuah kepuasan konsumen dengan 

memberikan fokus yang lebih kepada 

lingkungan agar produk tersebut 

memiliki minim dampak buruk. 

a. Produk 

b. Harga 

c. Tempat saluran 

distribusi 

d. Promosi 

(Kotler, 2012) 

2. Citra Merek 

Menurut Keller (2003), citra merek 

adalah persepsi dari seseorang 

tentang suatu merek yang 

berdasarkan pada ingatan masa lalu 

mereka, dan cara seseorang berfikir 

dengan mengawang-awang terhadap 

sebuah merek, walaupun mereka 

secara tidak langsung melihat produk 

tersebut pada saat memikirkannya. 

a. Reputasi merek 

yang sudah 

dikenal 

b. Percaya pada 

kualitas 

mereknya 

c. Mengikuti 

perkembangan 

jaman 

d. Perawatan mudah 

(Sutisna, 2003) 

3. Keputusan 

Pembelian 

Menurut Peter dan Olson (2013) 

keputusan pembelian adalah suatu 

tahap yang dilakukan mencampurkan 

semua pengetahuan tentang suatu 

produk yang sudah diperoleh 

pelanggan untuk mempertimbangkan 

ingin memilih dua atau lebih 

alternatif sehingga nantinya 

pelanggan dapat mengeliminasi salah 

satu produk dan memilih satu produk 

yang diunggulkan. 

a. Keputusan 

tentang pilihan 

produk 

b. Keputusan 

tentang merek 

c. Keputusan 

tentang berapa 

jumlah produk 

yang terjual 

d. Keputusan 

tentang waktu 

pembelian 

e. Keputusan 

tentang cara 

pembayaran 

(Kotler & Keller, 

2012)  

 

F. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
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a. Validitas 

Validitas ialah tingkat keabsahan dari alat ukur yang dipakai. Kuesioner 

dikatakan valid yang berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data itu benar dan dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Korelasi Bivariate Pearson (korelasi produk momen) digunakan 

untuk menguji apakah indikator yang dipakai dapat menegaskan sebuah 

konstruk atau variabel.Nilai korelasi diantara -1 sampai dengan +1, di 

mana korelasi yang semakin dekat dengan 1 bisa dikatakan semakin 

sempurna. Sementara angka positif atau negatif menandakan arah 

hubungan suatu konstruk. Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu item 

yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada 

nilai signifikansi 0,05, suatu item dikatakan valid jika nilai signifikansinya 

<0,05. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk membuktikan instrument 

pengukuran.Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari 

responden terhadap suatu penyataan konsisten dari waktu ke 

waktu.Cronbach’s Alpha merupakan koefisien reliability yang 

memperlihatkan baiknya tingkatan pertanyaan yang diajukan positif 

berkorelasi satu sama lain. Koefisien Cronbach’s Alpha yang dapat 

diterima adalah yang bernilai lebih dari 0,70 (Gozhali, 2018). 

2. Analisis Data 
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Suatu penelitian selalu membutuhkan teknik analisis data dan ditafsirkan 

untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan - pertanyaan peneliti. Analisis data 

adalah tahapan dari penyederhanaan sebuah data kedalam sebuah bentuk yang 

dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini analisis data 

yang digunakan oleh peneliti ialah analisis jalur (path analysis), dengan 

menggunakan software IBM SPSS 25 untuk menganalisis hipotesis dan 

digunakan dalam model.Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, dan analisis 

jalur (path analysis). Hipotesis 1 (H1) diuji menggunakan regresi linier 

sederhana. Hipotesis 2 (H2) di uji menggunakan regresi linear berganda, 

hipotesis 3 diuji menggunakan regresi linier berganda (H3), hipotesis 4 diuji 

menggunakan analisis jalur (H4). Alat analisis jalur (path analysis) ini 

digunakan karena dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu 

variabel citra merek. Untuk menghitung signifikansi dari hipotesis 2 dan 3, 

digunakan persamaan regresi linier berganda seperti dibawah : 

Y’ = α + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Y’ = Pemasaran Hijau 

α = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien regresi 

x1 = Citra merek 

x2 = Keputusan pembelian 
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a. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Menurut Ghozali (2018) analisis jalur adalah pengembangan dari 

analisis jalur regresi linear berganda, atau analisis jalur merupakan 

penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar 

variabel yang sebelumnya telah ditetapkan.  

Dapat dijelaskan dalam satu gambar bahwa di penelitian ini hubungan 

pemasaran hijau terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra 

merek, berikut gambarnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model analisis jalur 

Keterangan: 

P = Koefisien jalur hitung dari nilai standardized Coefficien (Beta) 

e1 

Citra Merek 

(M) 

p4 

 

 Pemasaran 

Hijau (X) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

e2 

p2 p3 

p1 
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e = Jumlah variance yang tak dapat dijelaskan 

Berdasarkan gambar model jalur diajukan hubungan berdasarkan 

teori bahwa pemasaran hijau mempunyai hubungan langsung dengan 

keputusan pembelian (p1). Namun demikian pemasaran hijau juga 

mempunyai hubungan tidak langsung ke keputusan pembelian yaitu dari 

pemasaran hijau ke citra merek (p2)baru kemudian ke keputusan 

pembelian (p3). Koefisien jalur yang digunakan adalah standardized 

koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persaman 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukan hubungan yang 

dihipotesiskan. Dalam hal ini ada dua persamaan tersebut yaitu: 

1. Citra merek = α + p2 pemasaran hijau + e1  

2. Keputusan pembelian = α + P1 pemasaran hijau+ citra merek + e2 

Standardized koefisien koefisien untuk pemasaran hijau pada 

persamaan (1) akan memberikan nilai p2. Sedangkan untuk keputusan 

pembelian dan citra merek pada persamaan (2) akan memberikan nilai p1 

dan p3. 

b. Uji Sobel 

Sobel tes digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu 

kepercayaan hijau. Menurut Baron dan Kenny dalam Ghozali (2018) suatu 

variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut ikut 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel 
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dependen. Pengaruh mediasi yang ditunjukan oleh 

perkaliankoefisienP2XP3. Selanjutnya untuk menghitung signifikan atau 

tidaknya variabel pengaruh mediasi menggunakan sobel test sebagai 

berikut: 

Sp1p2 =√𝑝12𝑆𝑝22 +  𝑝22𝑆𝑝12 +  𝑆𝑝22𝑆𝑝12 

Keterangan: 

P1 = Nilai koefisien standarized X ke Z 

P2 = Nilai koefisienstandarized Z ke Y 

Sp1 = Nilai std. error X ke Z 

Sp2 = Nilai std. error Z ke Y 

Uji t digunakan sebagai langkah akhir untuk mencari nilai t statistik 

pengaruh mediasi dengan rumus seperti berikut: 

t = 
𝑝1𝑝2

𝑆𝑝1𝑝2
 

Setelah mendapatkan nilai t statistik, kemudian membandingkan antara 

t hitung dengan t Tabel. Jika t hitung lebih besar dari t Tabel dengan 

tingkat signifikan 0,05 yaitu sebesar 1,96 maka terdapat pengaruh mediasi 

pada variabel citra merek. Begitu pula sebaliknya Jika t hitung lebih kecil 
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dari t Tabel dengan tingkat signifikan 0,05 yaitu sebesar 1,96 maka tidak 

terdapat pengaruh mediasi pada variabel citra merek. 
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