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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:115). 

Populasi disini adalah para konsumen dari Starbucks Ciputra Semarang. 

sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007:116). Sampel yang diambil harus 

benar-benar mewakili seluruh populasi. 

Pada penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Menurut 

Sugiyono (2007:130) penelitian yang menggunakan analisis korelasi atau 

regresi berganda dapat menggunakan Teori Roscoe, yaitu dengan menentukan 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Pada 

penelitian ini terdapat 6 (enam) variabel yang diteliti (variabel independen dan 

variabel dependen), maka jumlah anggota sampel 10 x 6 = 60 responden. 

Dalam penelitian ini 60 orang yang dipilih menjadi responden dapat 

mewakili populasi yang menjadi konsumen di Starbucks Coffee Ciputra 

Semarang. Para responden sendiri dipilih secara non acak atau non-probability 

sampling. Dalam non-probability sampling, setiap unsur dalam populasi tidak 

memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

(Sugiyono, 2010: 120). Dalam non-probability sampling pemilihan unit sampel 
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berdasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak ada 

penggunaan teori probabilitas. Adapun jumlah sampel yang ditentukan adalah 

sebesar 60 orang responden dengan teknik incidental sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja konsumen yang sedang 

menikmati produk Starbucks Coffee Ciputra Semarang dan bertemu dengan 

peneliti secara langsung dan bersedia menjadi responden maka akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2010: 122). 

 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek yaitu persepsi konsumen Starbucks Ciputra 

Semarang terhadap bauran pemasaran hijau dan keputusan pembelian. 

Alasannya adalah karena Starbucks Coffee Ciputra Semarang menerapkan 

konsep pemasaran hijau yang berbeda dengan pesaingnya. Lokasi penelitian 

sendiri dilakukan di area kafe, yaitu di Starbucks Coffee Ciputra Semarang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer sendiri adalah data yang diperoleh dari orang pertama baik itu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang 

dilakukan oleh peneliti (Umar, 1999: 43). Sementara dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dengan cara pengisian kuesioner yang dibagikan ke 

responden. 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Data primer dalam 

penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap usaha bauran pemasaran 

hijau yang dilakukan Starbucks Coffee Ciputra Semarang dan keputusan 

pembelian yang mereka lakukan. 

3.3.2.       Skala Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data menggunakan Skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2007: 132) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial dengan mengisi setiap butir pertanyaan dengan skala 1 hingga 5. 

Nilai untuk skala tersebut adalah: 

a. Sangat setuju : 5 

b. Setuju : 4 

c. Netral : 3 

d. Tidak Setuju : 2 

e. Sangat Tidak Setuju : 1 

Dengan nilai tertinggi tiap pertanyaan adalah 5 (sangat setuju) dan nilai 

terendah tiap pertanyaan adalah 1 (sangat tidak setuju), maka rentang skala 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Range=
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑘𝑜𝑟
 

Range=
5 − 1

5
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Range= 0,8 

Jadi, range skala yang didapatkan adalah:  

Tabel 3.1 

Range skala pengukuran data 

Rentang Skala Kategori 

1,0-1,8 Sangat Tidak Setuju 

1,8-2,6 Tidak Setuju 

2,6-3,4 Netral 

3,4-4,2 Setuju 

4,2-5,0 Sangat Setuju 

 

 

3.3.3.      Pengujian Instrumen Penelitian 

3.3.4.     Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur 

mampu melakukan fungsi (Nazi,1997). Kuesioner merupakan suatu alat yang 

digunakan dalam pengumpulan data sebagai instrumen penting yang harus 

dilakukan pengujian terlebih dahulu. Alat ukur yang digunakan dalam 

pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor 

pernyataan dan seluruh pernyataan responden terhadap informasi dalam 

kuesioner. Teknik yang digunakan yaitu teknik korelasi Product Moment. 

Korelasi Product Moment dalam penelitian ini menggunakan olah data SPSS. 



 

 

 

23 

 

Dalam uji validitas yang dilakukan menggunakan program SPSS dengan 

kriteria sebagai berikut: 

 Jika r hitung > r tabel, maka item kuesioner dikatakan valid 

 Jika r hitung < r tabel, maka item kuesioner dikatakan tidak valid 

Jumlah populasi adalah 60 responden yang memberi tanggapan dengan 

mengisi kuesioner. Maka r tabel sebesar 0,330 dan didapatkan perolehan uji 

validitas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Validitas 

 

Variabel Indikator 

variabel 

R 

hitung 

R tabel Keterangan 

Green 

product 

(x1) 

Indikator 1 0,834 0,330 Valid 

Indikator 2 0,760 0,330 Valid 

Indikator 3 0,797 0,330 Valid 

Green 

promotion 

(x2) 

Indikator 1 0,692 0,330 Valid 

Indikator 2 0,705 0,330 Valid 

Indikator 3 0,634 0,330 Valid 

Indikator 4 0,693 0,330 Valid 

Indikator 5 0,718 0,330 Valid 

Green people 

(x3) 

Indikator 1 0,884 0,330 Valid 

Indikator 2 0,841 0,330 Valid 
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Green 

process (x4) 

Indikator 1 0,904 0,330 Valid 

 

Indikator 2 0,918 0,330 Valid 

Green 

physical 

evidence (x5) 

Indikator 1 0,862 0,330 Valid 

Indikator 2 0,824 0,330 Valid 

Indikator 3 0,825 0,330 Valid  

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Indikator 1 0,889 0,330 Valid 

Indikator 2 0,800 0,330 Valid 

Indikator 3 0,837 0,330 Valid 

 

3.3.5. Uji Reliabilitas 

Menurut (Nazir, 1997) pengertian dari reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan menguji skor antar item menggunakan metode Alpha Cronbach. Alpha 

Cronbach sendiri merupakan perbandingan nilai r hitung dengan r tabel pada 

taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikasi 5% nilai r hitung diwakili oleh 

Alpha. Apabila Alpha hitung lebih besar daripada r tabel dan Alpha hitung 

bersifat positif, maka suatu instrumen penelitian dapat disebut reliabel. 

Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, dengan 

kriteria penentuan uji reliabilitas sebagai berikut: 

 Hasil koefisien Alpha > taraf signifikan 60% atau 0,6 maka kuesioner 

tersebut reliabel. 
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 Hasil koefisien Alpha < taraf signifikan 60% atau 0,6 maka kuesioner 

tersebut tidak reliabel. 

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha 

Cronbach 

Alpha 

Standar 

Keterangan 

Green Product 0,713 0,6 Reliabel 

Green Promotion 0,720 0,6 Reliabel 

Green People  0,653 0,6 Reliabel 

Green Process 0,793 0,6 Reliabel 

Green Physical 

Evidence 

0,783 0,6 Reliabel 

Kepuasan 

Konsumen 

0,794 0,6 Reliabel 

 

 

3.4. Teknik Analisis 

3.4.1. Analisis Regresi 

Analisis regresi linier adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2, X3, .....Xn) dengan variabel dependen (Y). 
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Menurut Sugiyono (2010: 277) dalam bukunya, rumus yang digunakan 

sebagai perhitungan analisa regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan: 

Y = Kepuasan konsumen 

a = Konstanta 

X1 = Green Product Starbucks Coffee Ciputra Semarang  

X2 = Green Promotion Starbucks Coffee Ciputra Semarang 

X3 = Green People Starbucks Coffee Ciputra Semarang 

X4 = Green Process Starbucks Coffee Ciputra Semarang 

X5 =Green Physical Evidence Starbucks Coffee Ciputra Semarang 

b1 = Koefisien Regresi X1 

b2 = Koefisien Regresi X2 

b3 = Koefisien Regresi X3 

b4 = Koefisien Regresi X4 

b5 = Koefisien Regresi X5 

 

e = Error 
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3.4.2. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t Parsial 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan versi variabel terkait (Sugiyono, 

2010). Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara 

individual. 

 H01:  Tidak terdapat pengaruh Green Product terhadap kepuasan 

konsumen. 

HI1 : Terdapat pengaruh Green Product terhadap kepuasan 

konsumen. 

 H02: Tidak terdapat pengaruh Green Promotion terhadap kepuasan 

konsumen 

HI2: Terdapat pengaruh Green Promotion terhadap 

kepuasan konsumen. 

 H03: Tidak terdapat pengaruh Green People terhadap kepuasan 

konsumen 

HI3: Terdapat pengaruh Green People terhadap kepuasan 

konsumen. 

 H04: Tidak terdapat pengaruh Green Process terhadap kepuasan 

konsumen 

HI4: Terdapat pengaruh Green Process terhadap kepuasan 

konsumen. 
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 H05: Tidak terdapat pengaruh Green Physical Evidence terhadap 

kepuasan konsumen 

 

HI5: Terdapat pengaruh Green Physycal Evidence terhadap 

kepuasan konsumen. 

Untuk mengetahui signifikasi atau berpengaruh tidaknya variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka probabilitas t sebesar 5% (α = 0,05). 

Jika sig > a (0,05) atau t hitung<t tabel, maka H0 diterima H1 ditolak. 

Dapat diartikan bahwa variabel independen secara individu tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

Jika sig < a (0,05) atau t hitung>t tabel, maka H0 ditolak H1 diterima. 

Dapat diartikan bahwa variabel independen secara individu mempengaruhi 

variabel dependen. 

2. Uji F Simultan 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terkait secara bersama-sama (Rangkuti, 1997:154). Tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Dalam uji F ini yang diuji adalah 

hipotesis H6 Jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen diterima. 

H06: Tidak terdapat pengaruh Green Product, Green Promotion, 

Green People, Green Process dan Green Physical Evidence 

terhadap kepuasan konsumen. 
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HI6: Terdapat pengaruh Green Product, Green Promotion, Green 

People, Green Process  dan Green Physical Evidence terhadap 

kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu jika sig > α = (0,05) atau F hitung < F tabel, maka H0 

diterima Ha ditolak. Ini menandakan variabel independen secara bersama-sama 

(green product, green promotion, green people, green process dan green 

physical evidence) tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. 

Tetapi apabila sig < α = (0,05) atau F hitung > F tabel, maka H0 ditolak Ha 

diterima. Ini menandakan variabel independen secara bersama-sama (Green 

product, green promotion, green people, green process dan green physical 

evidence) berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


