
20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Green Brand 

Positioning dan Green Brand Knowledge terhadap Green Purchase 

Intention pada produk Geometric Creation. Penelitian yang dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif menekankan proses analisisnya pada data 

angka yang diolah secara statistika dan akan memperoleh signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti ataupun signifikansi perbedaan 

kelompok (Azwar, 2017:5).  Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah 

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi ataupun variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Prayogo dan Liliani, 

2014).  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah 

followers Instagram Geometric Creation sebanyak 897 followers. 
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3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non-probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk 

seluruh anggota populasi yang dipilih sebagai sampel dengan pendekatan 

purposive sampling. Metode ini dipilih karena mengutamakan tujuan 

penelitian dari pada sifat populasi (Bungin, 2013).  

Sampel dari penelitian ini adalah followers Instagram Geometric 

Creation yang dapat melakukan aktifitas like, comment dan direct message 

pada akun Instagram, yang artinya followers tersebut mempunyai 

ketertarikan lebih pada produk Geometric Creation, dan melakukan proses 

evalusi terhadap produk furnitur yang telah diunggah pada akun instagram.  

Untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan teknik 

Slovin karena jumlah populasi yang akan diteliti sudah diketahui dengan 

pasti dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

 

 

 

Taraf kesalahan penarikan sampel ditentukan sebesar 10%. Menurut 

Arikuntoro (2002), apabila subjek lebih dari dari 100 maka dapat diambil 

Keterangan :  

n = Jumlah Sampel  

𝑁    = Jumlah Populasi  

e  = Taraf Kesalahan (10%) 
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10% atau lebih tergantung pada kemampuan peneliti, sempit luasnya 

wilayah pengamatan, dan besar kecilnya risiko, sehingga dari rumus di atas 

dapat diperoleh sampel yang dibutuhkan dengan proses perhitungan berikut. 

n = 
897

1+897(0,1)2 = 89,97 

Berdasarkan rumus tersebut, maka penentuan jumlah sampel dengan 

kriteria yang peduli terhadap lingkungan adalah sebanyak 90 responden.  

 

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Data adalah serangkaian informasi, bukti-bukti, atau keterangan-

keterangan atas suatu objek yang memiliki karakteristik tertentu (Teguh 

2014 dalam Tyas, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data Primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan 

kepada pengumpul data dan data sekunder adalah data tidak langsung 

misalnya dokumen (Sugiyono, 2018). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari jawaban-jawaban responden yang dikumpulkan melalui 

kuesioner yang telah disebarkan. 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018). Data sekuner 

dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 

membaca dan mengambil data dari literatur-literatur maupun referensi yang 

berkaitan. Menurut Sekaran dan Bougie (2017), contoh data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder, misalnya, catatan atau 
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dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang 

diberikan oleh media, web, internet dan lainnya. 

 Menurut Sugiyono (2016), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan kepada responden. Hal yang sama juga diutarakan oleh Siregar 

(2014) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa 

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Manfaat 

dalam menggunakan metode kuesioner adalah penggunaan waktu yang 

singkat walaupun jumlah responden banyak dan memudahkan dalam 

menganalisis data. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan via 

Google Form.  

Alat Pengukuran variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Skala Likert dari angka 1 sampai 5. Sugiyono (2016) 

menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai 

fenomena sosial. Terdapat lima kategori dalam pembobotan skala Likert, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Cukup Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

Tabel 3.1 Skala Model Likert 

Sumber : Sugiyono (2016) 



24 
 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel  

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai (misalnya 

variabel model kerja, keuntungan, biaya promosi, volume penjualan, tingkat 

pendidikan manajer dan sebagainya). Variabel juga dapat diartikan sebagai 

pengelompokkan yang logis dari dua atribut atau lebih (Sahrul, 2018). 

Variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas (independent), merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas dapat diartikan sebagai faktor yang 

mempengaruhi variabel terkait. Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel bebas adalah green brand positioning dan green brand 

knowledge.  

2. Variabel terikat (dependent), merupakan variabel yang menjadi akibat 

atau variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas 

(independent). Variabel terikat biasanya tidak dapat mempengaruhi 

variabel lainnya karena sifat variabel ini yang terikat dengan variabel 

lainnya. Adapun yang menjadi variabel terikat pada objek penelitian ini 

adalah green purchase intention. 

Pada penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut :  

Green Brand Positioning  : Variabel Bebas (X1) 

Green Brand Knowledge  : Variabel Bebas (X2) 

Green Purchase Intention  : Variabel Terikat (Y) 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2016) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

 

 

Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional Sumber 

Green 

Brand 

Positioning 

(X1) 

Menurut Himawan (2019) 

Green brand positioning 

adalah untuk menghasilkan 

keunggulan kompetitif dalam 

pikiran konsumen atas merek 

ramah lingkungan dari 

pesaing lainnya berdasarkan 

atribut produk yang nyata atau 

tidak berwujud.  

1. Functional 

Positioning  

2. Green 

Positoning  

3. Emotional 

Positioning 

1. Furnitur ramah lingkungan 

memilki fungsi yang optimal 

dibandingkan produk sejenis.  

2. Furnitur ramah lingkungan 

memiliki pengaruh baik 

terhadap lingkungan. 

3. Furnitur ramah lingkungan 

memiliki citra positif di benak 

saya 

Huang et 

al. (2014) 

Green 

Brand 

Knowledge 

(X2) 

Green Brand knowledge 

menurut Kotler dan keller 

(2016) menyatakan bahwa 

brand knowledge dapat 

mengukur sebarapa kenalnya 

konsumen dengan brand 

tersebut. Pengetahuan merek 

ramah lingkungan 

memberikan informasi 

tentang sebuah atribut merek 

produk yang unik dan 

manfaatnya bagi lingkungan 

secara keseluruhan bagi 

konsumen 

1. Dapat menjadi 

investasi jangka 

panjang 

2. Kinerja produk 

hijau 

3. Pengetahuan 

tentang manfaat 

4. Pengetahuan 

pemakaian 

5. Pengetahuan 

Pembelian. 

1. Saya percaya bahwa Produk 

furnitur ramah lingkungan akan 

menjadi investasi jangka 

panjang yang menguntungkan 

2. Kinerja produk furnitur ramah 

lingkungan memenuhi harapan 

saya 

3. Saya mengetahui manfaat 

produk furnitur ramah 

lingkungan  

4. Saya suka memakai produk 

furnitur ramah lingkungan 

5. Saya lebih memilih untuk 

membeli produk furnitur ramah 

lingkungan dibandingkan 

produk lainnya karena dampak 

terhadap lingkungan. 

Suki, 

2016 

Green 

Purchase 

Intention 

(Y) 

Menurut Chen, 2012 dalam 

Himawan, 2019 Green 

purchase intention adalah 

konsumen mempunyai 

kemungkinan dan kemauan 

yang besar akan membeli 

suatu produk tertentu 

dikarenakan kepedulian 

mereka karena lingkungan. 

1. Intensi sebagai 

harapan  

2. Intensi sebagai 

keinginan  

3. Intensi sebagai 

rencana 

 

1. Saya berharap bisa membeli 

produk furnitur ramah 

lingkungan.  

2. Saya ingin membeli produk 

furnitur ramah lingkungan.   

3. Jika saya akan membeli 

furnitur, maka saya berencana 

membeli produk furnitur ramah 

lingkungan.   

Shidiq 

&Widodo  

(2018) 

Tabel 3.2 Definisi Operasional  

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2019 
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa pernyataan atau pertanyaan yang tertulis kepada 

responden untuk diberikan jawabannya. Kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data yang tepat apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel 

yang akan digunakan dan mengetahui apa yang bisa diharapkan (Sugiyono, 

2018).  

 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda (Sugiyono dalam Gerung, et. al., 2017). Bentuk 

umum dari regresi linier berganda secara matematis adalah sebagai berikut: 

     Y = α + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + ε 

Keterangan :  

Y  = GPI (Green Purchase Intention,) 

α  = Konstanta 

𝛽1 = Koefisien Regresi variabel GBP (Green Brand Positioning) 

𝛽2  = Koefisien Regresi variabel GBK (Green brang Knowledge) 

𝑋1 = GBP (Green Brand Positioning) 

𝑋2 = GBK (Green Brand knowledge) 

ε = Error 
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Pengujian instrumen kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan 

dua uji, yaitu validitas dan reliabilitas pada uji alat ukur. 

 

3.6.2 Uji Alat Ukur 

1. Uji Validitas  

Uji validitas membahas tentang seberapa baik instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan melalui pearson 

product moment correlation (r) untuk mengetahui korelasi antara item 

dengan total item penelitian, yaitu dengan cara mengorelasikan skor item 

dengan skor totalnya. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria 

menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika 

nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r 

hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk mendapatkan data 

penelitian, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang 

(Singarimbun dan Effendi, 1995 dalam Dewi, 2018). Pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan bantuan program SPSS, dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005 dalam Dewi, 2018). 
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Masing-

masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas memiliki tujuan untuk 

menguji apakah model regresi variabel residual memiliki distribusi yang 

normal, dan apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam mendeteksi adanya 

multikolinieritas dalam mode regresi penelitian, menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF). Batas VIF adalah 10, jika nilainya >10 maka tidak 

terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2016). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke 

pengamat lain (Ghozali, 2016). Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dideteksi melalui uji Glejser. Heteroskedastisitas timbul apabila nilai 

residual dari model tidak memiliki varian yang konstan. Artinya, setiap 
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observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan 

kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model. Gejala ini 

sering terjadi pada data cross section, sehingga sangat dimungkinkan 

terjadi heteroskedastisitas pada panel data (Gujarati & Porter, 2013). 

4. Uji Linearitas  

Priyatno (2014) mengatajan bahwa uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang linier diantara masing-masing 

variabel independen memiliki hubungan yang linier terhadap variabel 

dependen. Variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila nilai 

signifikansi (linerarity) kurang dari 0,05.  

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R) & Koefisien Determinasi (𝑹𝟐)  

 Uji koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yang bernilai antara 0-1. Apabila (R) 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dengan variabel 

terikat memiliki hubungan erat dan sebaliknya (Prasetya, 2018).  

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian (goodnesss of 

fit) dari persamaan regresi, yaitu variasi dari variabel terikat yang mampu 

dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

dari variabel terikat. Umumnya makin banyak variabel bebas yang 

dilibatkan dalam suatu persamaan regresi menyebabkan nilai 𝑅2 semakin 
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besar dan hamper tidak pernah menurun (Utama, 2016). Apabila nilai 

koefisien determinasi semakin mendekati angka satu, maka model dianggap 

semakin baik karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

mampu menjelaskan variabel terikatnya.   

 

4.6.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)  

Menurut Lind et al. (2014), pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersamaan 

mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Sebagai dasar pengambilan 

keputusan menggunakan tingkat signifikansi (𝛼) sebesar 10% atau 0,1 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut:  

a) Apabila nilai F hitung > F tabel maka variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat.  

b) Apabila nilai F hitung < F tabel maka variabel bebas secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  

 

3.6.4.3 Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial seberapa 

jauh masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Lind et 

al., 2014). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi (𝛼) sebesar 10% atau 0,1 dan dengan ketentuan 

hipotesis sebagai berikut:  
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a) Apabila H0 : b = 0, maka dapat diartikan bahwa kepedulian konsumen 

terhadap lingkungan, kesadaran produk ramah lingkungan, kesadaran 

harga, dan citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian.  

b) Apabila Ha : b ≠ 0, maka dapat diartikan bahwa kepedulian konsumen 

terhadap lingkungan, kesadaran produk ramah lingkungan, kesadaran 

harga, dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

 

Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut:  

a) H0 diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel atau signifikansi t 

hitung > 0,05.  

b) H0 ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel atau signifikansi t 

hitung < 0,05. 

  


