BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif menurut Sugiyono (2015:35) adalah jenis penelitian yang berlandaskan
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data sifatnya
statistik, dan memiliki tujuan untuk menguji hipotesis. Data hasil kuesioner akan
dianalisis untuk menguji faktor dan uji antar variabel dengan pendekatan Structural
Equation Model (SEM) menggunakan software Partial Least Square (PLS). SEM
merupakan salah satu jenis analisis multivariat dalam ilmu sosial (Sholihin dan
Ratmono, 2013:2).
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi menurut Lind et al (2014:8) adalah keseluruhan individu atau
objek yang memiliki ukuran tertentu serta merupakan individu atau objek yang
terkait dan diamati. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen Bite and Bites.
Sampel menurut Sugiyono (2015:149) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
populasi. Sampel yang diambil harus benar-benar mewakili populasi yang ada
karena apa yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan diberlakukan untuk
populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh,
yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi.
Sampling jenuh dipilih karena populasi dalam penelitian ini relatif kecil. Sampel
dalam penelitian ini adalah 205 orang konsumen Bite and Bites.
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3.3 Metode Pengambilan Data
3.3.1

Sumber Data

a. Sumber Data Primer : sumber awal dimana data dihasilkan (Bungin,
2015:129). Data primer didapatkan dari hasil kuesioner.
b. Sumber Data Sekunder : sumber data kedua sesudah sumber primer (Bungin,
2015:129). Data sekunder didapatkan dari data internal perusahaan, data BPS,
penelitian terdahulu, dan buku referensi.
3.3.2

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data dimana partisipan akan mengisi
pertanyaan atau pernyataan yang diberikan peneliti (Sugiyono, 2015:230).
3.3.3

Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran data.

Skala likert digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi orang
terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2015:168).
Tabel 3.1 Skala Likert dalam Penelitian Bite and Bites
Jawaban
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Sumber: Data Olahan Peneliti

Skor
1
2
3
4
5

3.4 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah pendefinisian dari teori-teori yang digunakan
untuk memudahkan responden memahami pertanyaan kuesioner.
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel
Indikator
Pertanyaan
Hobi
(X
)
Saya banyak mengalokasikan waktu untuk hobi
Gaya Hidup (X1)
Aktivitas (X1.1)
1.1.1
Kotler dan Keller Aktivitas
Anggota Klub Saya banyak mengalokasikan waktu untuk
(2012:157-158),
merupakan cara
/ Komunitas komunitas
gaya hidup adalah seseorang untuk
(X1.1.2)
pola seseorang yang menghabiskan
Belanja (X1.1.3) Saya banyak mengalokasikan waktu untuk
tercermin
dari waktu dan uangnya
belanja
kegiatan, minat, dan (Susanto, 2013).
Olahraga
Saya banyak mengalokasikan waktu untuk
pendapatnya.
(X1.1.4)
olahraga
Keluarga
Prioritas saya adalah keluarga
Minat (X1.2)
Minat
merupkan (X1.2.1)
ketertarikan
Rumah (X1.2.2) Prioritas saya adalah lingkungan sekitar
seseorang terhadap Makanan
Priotitas saya adalah makanan yang saya
sesuatu (Susanto, (X1.2.3)
konsumsi
2013).
Media (X1.2.4)
Prioritas saya adalah media sosial
Diri
Sendiri Tindakan yang saya lakukan berdasarkan
Opini (X1.3)
Opini merupakan (X1.3.1)
keputusan diri sendiri
pandangan
Pendidikan
Tindakan yang saya lakukan berdasarkan
seseorang tentang (X1.3.2)
pengetahuan yang saya miliki
sesuatu (Susanto,
Masa Depan Tindakan yang saya lakukan berdasarkan alasan
2013).
(X1.3.3)
untuk masa depan saya
Budaya (X1.3.4) Tindakan yang saya lakukan berdasarkan budaya
yang saya miliki
Persepsi (X2)
Sumarwan
(2011:96), persepsi
yaitu
bagaimana
seseorang melihat
dunia sekelilingnya
atau realitas diluar
dirinya.
Keputusan
pembelian (Y)
Keputusan
pembelian menurut
Sangadji dan Sopiah
(2013:121) adalah
perilaku
yang
didasari
oleh
keinginan
konsumen
yang
memilih salah satu
alternatif.
Sumber : Data Diolah

Kesegaran (X2.1)
Penyajian Makanan
(X2.2)

Kesegaran produk menjadi salah satu alasan dalam membeli
produk
Cara penyajian atau packaging makanan menjadi salah satu alasan
dalam membeli produk

Rasa (X2.3)

Rasa menjadi alasan dalam membeli produk

Inovasi (X2.4)

Inovasi produk menjadi alasan membeli produk

Pengenalan
Masalalah (Y1)

Produk Bite and Bites mampu memenuhi kebutuhan saya

Pencarian Informasi
(Y2)
Evaluasi Alternatif
(Y3)
Keputusan
Pembelian (Y4)
Perilaku
Pascapembelian
(Y5)

Sebelum membeli produk Bite and Bites saya mencari informasi
mengenai produk terlebih dahulu
Produk Bite and Bites menjadi pilihan saya ketika akan membeli
produk makanan sehat
Alasan saya membeli produk Bite and Bites karena produk
kesehatan dan sesuai dengan gaya hidup
Pengalaman mengkonsumsi produk Bite and Bites membuat saya
melakukan pembelian ulang
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3.5 Metode Analisis Data
3.5.1

Uji Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menginformasikan

karakteristik responden dan deskripsi mengenai variabel. Penelitian statistik
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa
melihat hubungan yang ada (Bungin, 2013:187). Uji statistik deskriptif akan
dilakukan dengan mengolah data hasil kuesioner dengan cara dikelompokkan dan
ditabulasikan kemudian akan dijelaskan.
3.5.2

Perancangan Model Pengukuran

3.5.2.1 Merancang Inner Model
Perancangan inner model untuk menganalisis hubungan antara variabel
laten, terdapat dua variabel dalam inner model yaitu variabel laten dependen dan
variabel laten independen. Inner model dirancang berdasarkan hubungan antar
variabel yang terdapat pada rumusan masalah dan hipotesa penelitian.
3.5.2.2 Merancang Outer Model
Perancangan outer model untuk menggambarkan hubungan antara variabel
laten dan variabel indikator.
3.5.3

Hasil Evaluasi Uji Model

3.5.3.1 Outer Model
Outer model digunakan untuk menganalisis hubungan antara indikator
dengan variabel latennya. Indikator dievaluasi dengan menguji validitas dan
reliabilitas.
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a. Uji Validitas
Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur (Sugiyono, 2015:203). Uji validitas dalam penelitian ini
menggunakan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.
-

Uji Validitas Konvergen : seperangkat indikator mewakili satu variabel laten
dan yang mendasari variabel laten tersebut. Validitas konvergen dapat dilihat
dari nilai outer loading, nilai outer loading 0,5-0,7 menunjukkan cukup valid
yang diartikan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah
varian dari indikator rata-ratanya (Widarjono,2015:277).

-

Uji Validitas Diskriminan : validitas diskriminan diukur dari nilai cross
loading variabel indikator terhadap variabel laten harus lebih besar nilainya
terhadap variabel laten yang lain.

b. Uji Reliabilitas
Bungin (2013:279), untuk mencapai tingkat reabilitas dapat dicapai jika alat
ukur dipakai berulang kali tetap akan menghasilkan hasil ukur yang sama, ketepatan
konsep penelitian, dan homogenitas dimana alat ukur memiliki keterkaitan satu
dengan yang lain. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach’s
alpha yang mencerminkan reliabilitas semua indikator dan menggunakan
compositive reliability. Syarat nilai cronbach’s alpha yaitu > 0,6 sedangkan untuk
compositive reliability > 0,6 untuk dapat memenuhi kriteria reliabel.
3.5.3.2 Inner Model
Model struktural adalah model yang menghubungkan antar variabel laten.
Pengukuran model struktural terdiri dari :
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1. Estimasi untuk koefisien jalur : signifikansi masing-masing koefisien jalur
dinilai dengan prosedur bootstrap (Hair et al, 2011).
2. Uji f Square (effect size) : Nilai f square pada penelitian ini menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen.
Variabel endogen dalam penelitian ini adalah gaya hidup dan persepsi,
sedangkan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah keputusan
pembelian. Kriteria penilaian f square menurut Henseler (2009) adalah
sebagai berikut : 0,02≤ f ≤ 0,15 = efek kecil, 0,15 ≤ f ≤ 0,35 = efek medium,
f ≥ 0,35 = efek besar.
3. Uji signifikansi dan besarnya pengaruh variabel laten, Uji t digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten
dependen. Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis path coefficient. Nilai yang
disarankan adalah >1,96 (Hair et al, 2011). Dengan melihat koefisien
analisis jalur (path coefficient) maka dapat dilakukan evaluasi besarnya
pengaruh masing-masing variabel laten independen (Widarjono, 2015:277).
4. Uji hipotesis : Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Structural
Equation Model (SEM) menggunakan software Partial Least Square (PLS).
SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariat yang merupakan
aplikasi metode statistika untuk analisis beberapa variabel penelitian secara
serempak (Sholihin dan Ratmono, 2013:2).
5. Nilai R2 (R-square), semakin besar R2 maka semakin besar pula pengaruh
variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen (Hair et al, 2011).
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