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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian merupakan suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lampu Philips LED hemat energi. 

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian 

adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). 

Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen lampu Philips LED yang ada di 

Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2017) data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan jika data primer adalah data yang dikumpulkan oleh 

perorangan/kelompok secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk 

kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara atau 

observasi. 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011). Pertimbangan tertentu di sini 

adalah responden yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Responden berusia minimal 17 tahun karena pada masa itu seseorang telah 

dianggap dewasa dan dianggap sudah dapat mengambil keputusan 

2. Responden pernah membeli produk lampu Philips LED, sehingga dalam 

hal ini citra merek pada produk Philips LED dapat diakomodir melalui 

informasi yang didapat dari promosi, iklan, dan pengalaman konsumen 

sebelumnya. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Menurut 

teori Roscoe dalam (Sugiyono, 2017) jumlah sampel ini telah memenuhi 

persyaratan sampel ideal yang harus dipenuhi dalam alat analisis regresi. Jika 

jumlah populasi tidak diketahui dengan jelas yaitu ditentukan dari 10 kali jumlah 

variabel. Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 3 variabel sehingga jika 

dikalikan 10 maka minimal jumlah sampel yang harus diteliti adalah 30. Jadi, 

sampel berjumlah 100 orang yang diteliti oleh peneliti telah memenuhi syarat 

yang ditentukan minimal (Sugiyono, 2017) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

menggunakan alat yaitu kuesioner yang telah disiapkan di mana responden dapat 

memilih jawaban yang sesuai dengan persepsinya (pertanyaan tertutup), yaitu 
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pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya, sehingga responden 

hanya diberi kesempatan untuk memilih alternatif jawaban yang disediakan. 

Untuk memudahkan responden menjawab maupun pada saat proses analisis data, 

maka alternatif jawaban menggunakan skala interval berdasarkan skala likert 5 

(lima) jenjang. Jawaban disajikan menggunakan skala likert sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Simbol dan Skor Kuesioner 

No. Keterangan Simbol Skor 

1. 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu atau Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

SS 

S 

N 

TS 

STS 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Jawaban sangat setuju menunjukkan bahwa skor responden yang semakin 

tinggi sehingga menunjukkan kualitas produk, loyalitas konsumen dan kepuasan 

konsumen yang semakin membaik. Demikian juga dengan setuju, netral, tidak dan 

sangat tidak setuju merupakan ukuran variabel yang diteliti pada objek penelitian. 

Untuk mengukur sebuah variabel yang terdiri dari beberapa indikator, maka nilai 

atau skor variabel tersebut adalah hasil penjumlahan skor-skor indikatornya atau 

rata-rata dari skor indikatornya. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel yaitu variabel bebas (X), variabel terikat (Y) dan variabel intervening (Z). 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Green Marketing 

(X) (Silitongan, 

2014) 

Suatu proses 

pemasaran 

produk-produk 

yang diasumsikan 

aman terhadap 

lingkungan. 

1. Green Product 

2. Green Price 

3. Green Promotion 

Likert 

Citra Merek (Z) 

(Tambunan dan 

Widyanto, 2012) 

dan (Amrullah, 

2016) 

Deskripsi tentang 

asosiasi dan 

keyakinan 

konsumen 

terhadap lampu 

LED Philips 

1. Lambang atau logo merek 

mudah diingat 

2. Merek mudah dikenali 

3. Merek yang terpercaya 

4. Citra merek lebih unggul 

5. Prestige 

Likert 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

(Tambunan dan 

Widyanto, 2012) 

Sebuah proses 

pengambilan 

keputusan yang 

diawali dengan 

pengenalan 

masalah kemudian 

mengevaluasinya 

dan memutuskan 

produk yang 

paling sesuai 

dengan kebutuhan 

1. Menetapkan pilihan terhadap 

produk dan jasa. 

2. Kemantapan pembelian. 

3. Pembelian ulang. 

4. Keyakinan membeli. 

Likert 

 

F. Uji Kualitas Instrumen 

Kuesioner atau instrumen pengukur harus memenuhi dua syarat, yaitu 

valid dan reliabel untuk membuktikannya digunakan beberapa alat uji yaitu: 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2016) Uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini uji validitas yang 

digunakan adalah uji validitas untuk validitas konstruk (consutruct validity) yang 

menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran cocok 



32 

 

 

 

dengan teori yang mendasari desain tes (Sekaran, 2011). Dikatakan valid jika nilai 

signifikan < α = 0,05 atau < 5% (Sekaran, 2011) 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2016) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator pertanyaan dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 (Sekaran, 2011). 

G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah path analysis dengan 

pendekatan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mempelajari hubungan 

linear antara dua variabel. Menurut Sugiyono (2017) regresi linear sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen 

dan satu variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

software SPSS (Statistical Program for Social Science) yaitu program komputer 

statistik yang mampu memproses secaran tepat dan cepat data yang diperoleh 

menjadi output yang dikehendaki untuk mengambil keputusan. Berikut persamaan 

regresi sederhana yang digunakan pada penelitian ini: 

Y =  bX  

Z =  bX  

Y =  bZ  

Keterangan: 

Y = variabel keputusan pembelian 

Z = variabel citra merek 

X = variabel green marketing 

b = koefisien regres 
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1. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen Ghozali, (2016).  

Pengambilan keputusan pada uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat 

nilai signifikannya pada taraf kepercayaan 0,05. Jika nilai signifikannya 0,05 

maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, sedangkan jika nilai signifikannya < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 

dua variabel mediasi yaitu: variabel kepuasan konsumen dan variabel 

kepercayaan. 

2. Uji Sobel 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam Ghozali (2016) dan dikenal dengan uji 

Sobel. Sebelum melakukan uji Sobel berikut digambarkan model analisis jalur 

dalam penelitian ini. 

Untuk melihat apakah green marketing berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui citra merek sebagai variabel intervening, maka dilakukan 

menggunakan uji Sobel. Berikut adalah rumus dari Uji Sobel: 

    √                   

Keterangan: 

Sab : Pengaruh tidak langsung 

a : Green marketing  Citra Merek 

b : Citra Merek  Keputusan Pembelian 

Sa : Standard Error a 
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Sb : Standard Error b 

 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

   
 

 Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > 

nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.  

 


