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3.1  Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi Menurut adalah Margono (2010) populasi adalah seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan sedangkan menurut Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian Bungin (2013). Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah konsumen Ozora Hidroponik Farm. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Arikunto (2013) 

dan menurut Narbuko dan Achmadi (2013) Sampel adalah sebagian objek atau 

subjek yang diselidiki dari keseluruhan objek atau subjek penelitian. Selain itu, 

sampel juga merupakan bagian dari populasi yang benar-benar mewakili dari 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode Non-probability Sampling yang berarti teknik pengambilan sampel tidak 

memberi kesempatan yang sama kepada seluruh unit sebagai sampel penelitian 

Jogianto & Abdillah (2015) Karena pelanggan Ozora Hidroponik Farm bisa dari 

kalangan manapun. 



Purposive sample menurut Notoatmodjo (2010) pengertiannya adalah: 

pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti 

sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam 

penelitian ini menggunakan Purposive sample karena tidak semua masyarakat 

menggunakan produk hidroponik dari Ozora Hidroponik Farm sehingga sampel 

yang diambil berdasarkan konsumen yang terjangkau oleh Ozora Hidroponik Farm. 

Dalam penelitian ini akan Indikator yang digunakan dipenelitian sebelumnya total 

sebanyak 20 indikator dari berbagai macam variabel yang ada. sampel size yang 

bagus harus 5 kali banyak observasi dari indikator yang di teliti atau lebih minimum 

mempunyai 100 sampel  Hair (2014).  

Jumlah sampel  = 5 x Total Indikator 

    = 5 x 20 

    = 100 Responden    

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.21    Jenis Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana pengukuran data 

diukur dengan skala numeric (angka). Dalam penelitian terdapat dua kategori data, 

yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer. 

3.2.2 Data primer  

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 



spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, 

internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui 

internet Sekaran (2011). 

3.2.3 Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet 

dan seterusnya Sekaran, (2011). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

didapat jawaban para konsumen Ozora Hidroponik Farm dan disebar menggunakan 

kuesioner langsung agar lebih mudah menjangkau kosumen atau responden. Teknik 

yang dilakukan adalah memberi serangkaian pertanyaan kepada konsumen untuk 

di jawab. 

Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan 

ketentuan responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang  

mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap 

serangkaian pertanyaan.Responden diminta untuk memberikan tanda centang (v) 

dari 1-5 pilihan yaitu : 

 Sangat Setuju (SS) 

 Setuju (S) 

 Netral (N) 

 Tidak Setuju (TS) 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 



Kegunaan skala Likert pada penelitian ini adalah untuk memudahkan responden 

untuik menjawab pertanyaan dengan jelas dan mudah untuk dijawab dan mudah 

mengisi kuesioner yang dibagikan. 

3.2.4 Metode Pengambilan Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

didapatkan dalam jawaban-jawaban responden melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada responden pada tanggal 31 maret – 25 april 2018 yang merupakan 

pelanggan perusahaan.  

3.3 Definisi Operasional dan Konseptual  

 Agar mempermudah proses penelitian,variabel harus dijalankan atau 

dioperasikan agar nantinya dapat diukur tabel dibawah ini menunjukan mengenai 

definisi operasional terkait variabel citra merek, kepercayaan merek ,pengetahuan 

produk dan niat beli dalam penelitian ini sehingga dapat membantu untuk 

memperlancar proses penelitian yang sedang dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabel  Definisi 

Konseptual 

Indikator Sumber 

Citra merek (X1) Citra merek  

Kepercayaan merek 

adalah persepsi akan 

kehandalan dari 

sudut pandang 

konsumen 

didasarkan pada 

pengalaman, atau 

lebih pada urutan-

urutan transaksi atau 

interaksi yang 

dicirikan oleh 

terpenuhinya 

harapan akan kinerja 

produk dan 

kepuasan (Riset 

Costabile dalam 

Ferinnadewi, 2008). 

1.Citra merek mendukung 

minat beli karena citra 

merek adalah asosiasi 

yang tertanam dalam 

ingatan konsumen. 

2.keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu 

mendukung minat beli. 

3.Citra merek yang bagus 

membuat konsumen 

merasa yakin  dan 

meningkatkan minat beli 

 4.Konsumen cenderung 

untuk membeli produk 

dengan merek yang 

terkenal. 

5. Citra merek 

meningkatkan nilai suatu 

perusahaan sehingga 

meningkatkan minat beli 

1.Saya membeli sayuran 

Ozora Hidroponik Farm 

karena memiliki citra 

merek yang baik 

2.Saya akan membeli   

sayuran Ozora 

Hidroponik Farm 

 karena yakin dengan 

produk yang 

ditawarkan  

3.Saya membeli produk 

Ozora Hidroponik 

karena yakin dengan 

merek yang baik 

 4. Saya akan membeli 

sayuran hidroponik 

Ozora Hidroponik Farm 

karena merek yang 

terkenal. 

5.Saya  membeli 

produk perusahaan 

Ozora Hidroponik Farm 

karena citra merek 

yang bagus  

Yusuf 

Romadon                    

( 2014:3) 

Kepercayaan 

merek (X2) 

kepercayaan adalah 

komitmen yang kuat 

dari konsumen dan 

memperkuat 

hubungan antara 

konsumen dengan 

merek tersebut. 

Dengan demikian 

dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan 

merek merupakan 

komitmen 

konsumen untuk 

tetap menggunakan 

merek dari suatu 

perusahan tertentu. 

Tanjung(2000) 

1.Kepercayaan merek 

memiliki peran penting 

dalam minat beli 

konsumen 

2.Minat beli konsumen 

ditentukan dari 

kepercayaan suatu merek  

3.Kepercayaan merek 

memperkuat hubungan 

dengan konsumen 

sehingga merasa nyaman 

dan  meningkatkan minat 

beli 

4.konsumen merasa 

bahwa dapat 

mempercayai merek 

perusahaan karena 

mempunyai mutu yang 

baik 

5.konsumen merasa aman 

ketika membeli merek 

perusahaan tertentu sebab 

konsumen tahu merek 

 1.Saya akan membeli 

sayuran hidroponik dari 

Ozora Hidroponik Farm 

karena percaya merek 

perusahaan. 

2. Saya minat membeli 

sayuran dari Ozora 

Hidroponik Farm 

karena saya percaya 

pada perusahaan 

tersebut. 

3. Saya membeli 

sayuran Ozora 

Hidroponik Farm 

karena percaya dan 

merasa nyaman  

4.Saya membeli produk 

Ozora Hidroponik Farm 

karena percaya pada 

perusahaan akan 

memberikan mutu yang 

bagus. 

 5.  Saat membeli 

produk Ozora 

Hidroponik Farm saya 

Subagio, 

(2013:4) 



perusahaan tidak akan 

mengecewakannya 
merasa aman karena 

kualitas terjamin 

Pengetahuan 

produk (x3) 

Pengetahuan Produk 

merupakan  

segala pernak-

pernik sehubungan 

dengan sebuah 

produk yang hendak 

dijual, dipasarkan 

atau ditawarkan. Lin 

dan Zhan (2005) 

1.Pengetahuan produk 

membuat konsumen 

percaya akan produk yang 

di konsumsi 

2. Kepercayaan 

konsumen pada 

perusahaan berdasar dari 

pengetahuan kosumen 

terhadap suatu produk 

3. Pengetahuan produk 

yang jelas membuat 

konsumen merasa aman 

4.konsumen merasa 

mengerti perbedaan setiap 

merek dan produk yang di 

tawarkan. 

5. pengetahuan produk 

mendukung minat beli 

perusahaan 

1. Saya membeli 

produk  Ozora 

Hidroponik Farm 

karena informasi yang 

diberikan jelas. 

2.Saya membeli  

produk Ozora 

Hidroponik Farm 

karena percaya dan 

Informasi yang 

diberikan tepat 

3.Saya membeli 

sayuran Ozora 

Hidroponik Farm 

karena perusahaan 

memberikan 

pengetahuan produk 

yang jelas 

4.Saya membeli produk 

Ozora Hidroponik Farm 

karena pengetahuan 

produk yang disampai 

kan tepat. 

5.Saya membeli 

sayuran Ozora 

Hidroponik Farm 

karena  pengetahuan 

produk yang 

disampaikan 

mendukung 

Mendrofa, 

(2011:6) 



Minat beli (Y) 

 

konsumen 

mempunyai 

keinginan dalam 

membeli atau 

memilih suatu 

produk, berdasarkan 

pengalaman dalam 

memilih, 

menggunakan dan 

mengkonsumsi atau 

bahkan 

menginginkan suatu 

produk Kotler dan 

Keller (2009) 

1.Minat Beli konsumen 

berdasarkan kepercayaan 

pada perushaaan 

2.Minat beli konsumen 

akan meningkat bila 

memiliki citra merek yang 

bagus  dan terpercaya 

3.Minat beli membuat 

perusahaan menjadi lebih 

di percaya karena dikenal 

oleh masyarakat 

4.kepuasaan konsumen 

mendukung minat beli 

produk yang ditawarkan 

perusahaan  

 5. pengalaman baik dan 

kepercayaan konsumen 

terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan 

meningkatkan minat beli 

 1. Saya membeli 

produk Ozora 

Hidroponik Farm 

karena saya percaya 

pada perusahaan 

2. Saya membeli 

produk Ozora 

Hidroponik Farm 

karena citra merek 

yang bagus dan 

terpercaya 

 3.Saya membeli  

produk Ozora 

Hidroponik Farm 

karena saya percaya 

terhadap kualitasnya. 

 4. Saya membeli 

produk Ozora 

Hidroponik Farm 

karena saya merasa 

puas dengan produk 

yang ditawarkan 

5.Saya membeli 

produik Ozora 

Hidroponik Farm 

karena percaya dengan 

produk yang 

ditawarkan oleh Ozora 

Hidroponik Farm. 

Permata 

Sari 

(2014:68) 

Tabel 3.1 : Definisi Operasional dan Konseptual 

Sumber: Diolah 2018 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1    Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang di ukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2016) 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan nilai corrected item – total 

correlation dengan table r produk df=n-2  atau benar bila r hitung > r table Ghozali 

(2016). 



3.4.2       Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Ghozali (2016). Nilai dari Cronbach Alpha adalah 

kriteria yang sangat penting untuk menguji Penelitian tersebut reliable  atau  tidak. 

Dikatakan baik bila  nilai dari Cronbach Alpha > 0,7 maka dikatakan reliable 

Ghozali (2016). Dalam aplikasi SPSS peneliti dapat menghitung Cronbach Alpha 

untuk mengatahui hasil dari suatu penelitian dan dapat dilihat apa nilai tersebut 

lebih tinggi atau lebih rendah apabila nilai dari Cronbach Alpha if item deleted lebih 

tinggi dari nilai biasa maka variabel tersebut lebih baik dihilangkan. Devlin (2017). 

 

3.5 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis regresi berganda adalah cara untuk menggambarkan 

pengaruh variabel terikat dengan beberapa variabel bebas lind (2014). Metode 

analisis pada penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda karena 

memiliki satu variabel dependen dan memiliki lebih dari satu variabel independen, 

karena variabel bebasnya lebih dari satu. Persamaan Regresi Berganda adalah 

sebagai berikut: 

            Y =  + 1X1 + 2X2 + B3X3 e 

 Y    : Minat Beli 

    : Konstanta 

1, : Koefisien Regresi variabel citra merek 

2,    : Koefisien Regresi variabel kepercayaan merek 



3,    : Koefisien Regresi variabel pengetahuan produk 

X1     : Citra merek 

X2     : Kepercayaan Merek 

X3     : Pengetahuan Produk 

 e     : Standar error 

3.5.1    Analisis Moderasi Regresi Berganda  

Efek dimana variabel independen ketiga (variabel moderator) menyebabkan 

pengaruh antara pasangan variabel dependen atau independen berubah, tergantung 

nilainya dari variabel moderator Hal ini juga dikenal sebagai efek interaktif dan 

mirip dengan interaksi Hair (2014). 

Analisis regresi moderasi berganda atau uji interaksi merupakan aplikasi 

khusus regresi berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 

interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan 

sebagai berikut:  

              Y = a + b1X1 - b2X2 + b3 x3 - b4X1X3 - b5X2X3+ eW 

Y  : Minat Beli 

  : Konstanta 

1,                    : Koefisien Regresi variabel citra merek 

2,  : Koefisien Regresi variabel kepercayaan merek 

3                     : Koefisien Regresi variabel pengetahuan produk 

4                     : Koefisien Regresi moderasi 

5                     : Koefisien Regresi moderasi 

X1  : Citra merek 

X2  : Kepercayaan Merek 

X3                   : Pengetahuan Produk 

X1,X3                   :  Variabel moderasi  



X2X3                   :  Variabel moderasi  

e  : Standar error  

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi (X1,X3) citra merek 

dengan pengetahuan produk terhadap minat beli dan (X2,X3) kepercayaan merek 

dengan pengetahuan produk terhadap minat beli yang menjelaskan perubahan sifat 

pada variabel X kepada Y  untuk menunjang dua variabel bebas (X1,X2) yang 

berpengaruh kepada variabel terikat yaitu Y. sehingga penelitian ini lebih tepat 

menggunakan regresi moderasi berganda Ghozali (2016). 

3.6  Analisis Data 

 a.  Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk megetahui apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal maka 

menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

dalam uji kolmogorov smirnov hipotesa yang berlaku adalah:  

Ho = Sampel berasal dari data yang terdistribusi normal  

Ha = Sampel berasal dari data yang tidak terdistribusi normal  

Dalam uji ini apabila nilai sig. < 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan 

normal. Namun, jika nilai sig. > 0,05 maka data terdistribusi dengan normal 

(Santoso, 2011). 

 

 



b. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas menyatakan 

hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian ini uji 

multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan 

diantara variabel citra merek, kepercayaan merek, variabel moderasi pengetahuan 

produk berpengaruh terhadap minat beli. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukan adanya nilai multikolinearitas adalah nilai 

tolerance lebih besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari 10 

(Ghozali 2014). 

c.  Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastistas adalah Uji yang bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini 

menggunkan uji glejser yaitu meregres nilai absolute residual terhadap variabel 

independen Ghozali (2014)  jika variabel independen signifikan secara statistic 

mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi Heteroskedastisitas.  

 



3.7 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

          a. Uji Statistik F 

Tujuan uji F adalah menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan uji untuk melihat apa variabel yang sedang diteliti signifikan atau tidak 

signifikan, bila signifikan berarti baik untuk digunakan dalam penelitian tetapi bila 

tidak signifikan maka tidak baik untuk digunakan dalam penelitian 

(www.statistikian.com). ketika uji F signifikan berarti variabel bebas dapat 

memprediksi dan berpengaruh terhadap variabel terikat., Jika nilai sig < 0,05 maka 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Ghozali (2016).  

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi adalah 

diantara 0-1. Nilai Koefisien Determinasi yang kecil menandakan kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen 

terbatas. Nilai yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen Kuncoro (2013). 

c. Uji Statistik t 

Dalam penelitian ini Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 

2013). Cara melakukan Uji t: 



1. Jika hasil dari uji t menunjukan signifikasi < 0,05 (level of 

signicance) , maka variabel bebas (X1 atau X2) berpengaruh atau 

signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara individual. 

2. Jika hasil uji t menunjukan signifikasi > 0,05 (level of signicance) , 

maka variabel bebas (X1 atau X2) tidak berpengaruh atau signifikan 

terhadap variabel terikat (Y) secara individual.

 

 


