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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitiannya adalah pelanggan KFC BSB, Pandanaran, 

dan Sultan Agung Semarang. 

Lokasi penelitian dilakukan di KFC yang berada pada tiga lokasi 

berbeda yaitu KFC BSB, KFC Pandanaran, dan Sultan Agung 

Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2004:72). Populasi dalam penelitian ini 

adalah para pelanggan KFC yang berada pada tiga lokasi berbeda 

yaitu BSB, Pandanaran, dan Sultan Agung Semarang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2004:73). Sample dalam penelitian 

ini adalah 100 pelanggan KFC yang dalam satu bulan terakhir pernah 

makan di KFC yang berada pada tiga lokasi berbeda yaitu BSB, 

Pandanaran, dan Sultan Agung Semarang yang pembagiannya .  

Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yang 

merupakan bagian dari non-probability sampling dimana menurut 
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(Sugiyono 2010) adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian 

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Bentuk pengambilan 

sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu pelanggan KFC 

yang dalam tiga bulan terakhir pernah makan di salah satu KFC yang 

berada pada tiga lokasi berbeda yaitu BSB, Pandanaran, dan Sultan 

Agung. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan 

perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para 

ahli.  Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel 

minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30, sedangkan 

dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari masing-

masing kelompok dan untuk penelitian survey jumlah sampel 

minimum adalah 100. 

Menurut Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) 

memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, 

dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori 

adalah tepat 

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam 

penelitian 
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4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran 

sampel kecil antara 10 sampai dengan 20 

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang 

pelanggan KFC yang dalam satu bulan terakhir pernah makan di KFC 

yang berada pada tiga lokasi berbeda yaitu BSB, Pandanaran, dan 

Sultan Agung Semarang. karena penelitian ini menggunakan metode 

survey yang memerlukan sampel minimum adalah 100. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan yang diberikan seputar 

persepsi kosumen dan karyawan terhadap   green marketing yang 

dilakukan oleh KFC yang berada di jalan BSB, Pandanaran, dan 

Sultan agung Semarang serta apa dampak bagi perilaku pembelian 

mereka. 

Peneliti akan memberikan kuesioner kepada secara langsung 

tanpa melalui perantara. Kuesioner yang diberikan kepada responden 

menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert lima titik, dimana 

masing-masing titik tersebut adalah Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, 

Setuju (S) dengan nilai 4, Netral (N) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) 

dengan nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1. 
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3.4 Sumber dan Jenis data 

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kuesioner 

yang dibagikan sendiri tanpa melalui perantara. Data yang diperoleh 

adalah hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada para pelanggan 

KFC yang dalam tiga bulan terakhir pernah makan di KFC yang 

berada pada tiga lokasi berbeda yaitu BSB, Pandanaran, dan Sultan 

Agung, Semarang. Kuesioner yang dibagikan mengenai persepsi 

konsumen terhadap   green marketing yang dilakukan KFC. 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

Cronbach‟s alpha. Cronbach‟s alpha digunakan untuk 

mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan 

dalam kuesioner penelitian (McDaniel dan Gates, 2013: 289).  

Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel 

diukur dengan menggunakan Cronbach‟s alpha. Ada dua 

alasan peneliti menggunakan uji Cronbach‟s alpha. Pertama, 

karena teknik ini merupakan teknik pengujian keandalan 

kuesioner yang paling sering digunakan (Bryman dan Bell, 

2007: 176). Kedua, dengan melakukan uji  Cronbach‟s alpha 

maka akan terdeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten 

(Malhotra, 2012: 289).  
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  Rumus dari metode tersebut adalah: 

   
 

   
    

∑  
 

  
   

- Keterangan: 

- α = nilai Cronbach’s Alpha 

- k = jumlah item pertanyaan yang diuji 

- ∑   
  = jumlah varians butir 

-   
  = varians total 

 Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, maka instrumen 

penelitian dapat dikatakan reliabel. Range reliability (Sekaran, 

2006), Cronbach’s Alpha < 0,6 = tingkat reliabilitas kurang 

baik; Cronbach’s Alpha > 0,7 – 0,8 = tingkat reliabilitas dapat 

diterima; Cronbach’s Alpha > 0,8 = tingkat reliabilitas sangat 

baik.       
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 Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas dari masing-

masing variabel yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 3.1. Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Batasan Keterangan 

1 
  green 

product 
0,803 0,600 Reliabel 

2 
  green 

price 
0,858 0,600 Reliabel 

3 
  green 

place 
0,786 0,600 Reliabel 

4 
  green 

promotion 
0,699 0,600 Reliabel 

5 
Keputusan 

Pembelian 
0,851 0,600 Reliabel 

Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Dari tabel 3.6 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian dinyatakan 

reliabel, karena nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing 

variabel adalah lebih besar dari 0,6. 

3.6.2 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014), validitas adalah tingkat 

ketepatan alat ukur yang digunakan. Intrumen yang dikatakan 

valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan 

untukmendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 
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Rumus yang digunakan untuk menguji validitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah rumus Product Moment 

dari Karl Pearson. Rumus tersebut dapat dilihat di bawah ini: 

         
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑       ∑    ∑     

 

- Keterangan: 

- N = Banyaknya Pasangan data X dan Y 

- ΣX = Total Jumlah dari Variabel X 

- ΣY = Total Jumlah dari Variabel Y 

- ΣX
2 

= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

- ΣY
  

= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 

- ΣXY = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan 

Y 

Penelitian ini menggunakan Confidence level sebesar 

95%, sehigga dengan level toleransi kesalahan 5%. Kuesioner 

dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila r hitung > r 

tabel (α = 5%). Sebaliknya, apabila hasil yang ditemukan 

adalah r hitung < r tabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan 

tidak valid. 
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 Berikut adalah hasil dari uji validitas dari masing-

masing variabel yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 3.2. Uji Validitas Variabel   green product (X1) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,718 0,2960 Valid 

2 0,782 0,2960 Valid 

3 0,652 0,2960 Valid 

4 0,684 0,2960 Valid 

   Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

  Dari tabel 3.1 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan mengenai variabel   green product adalah valid, 

karena masing-masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2960. 

Tabel 3.3. Uji Validitas Variabel   green price (X2) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,638 0,2960 Valid 

2 0,823 0,2960 Valid 

3 0,874 0,2960 Valid 

4 0,705 0,2960 Valid 

   Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

  Dari tabel 3.2 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan mengenai variabel   green price adalah valid, 

karena masing-masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2960. 
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Tabel 3.4. Uji Validitas Variabel   green place (X3) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,807 0,2960 Valid 

2 0,730 0,2960 Valid 

3 0,733 0,2960 Valid 

4 0,579 0,2960 Valid 

   Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

  Dari tabel 3.3 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan mengenai variabel   green place adalah valid, 

karena masing-masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2960. 

Tabel 3.5. Uji Validitas Variabel   green promotion(X4) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,820 0,2960 Valid 

2 0,470 0,2960 Valid 

3 0,807 0,2960 Valid 

   Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

  Dari tabel 3.4 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan mengenai variabel Interior Display adalah valid, 

karena masing-masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,2960. 

Tabel 3.6. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,692 0,2960 Valid 

2 0,657 0,2960 Valid 

3 0,752 0,2960 Valid 

4 0,714 0,2960 Valid 

   Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 
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Dari tabel 3.5 dapat dipahami bahwa seluruh item 

pertanyaan mengenai variabel Keputusan Pembelian adalah 

valid, karena masing-masing dari nilai rhitung > rtabel yaitu 

0,2960. 

3.6 Analisis  

3.6.1 Alat Analisis Data 

3.6.1.1.Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang dilakukan adalah analisis statistik 

deskriptif menggunakan metode regresi linear berganda. 

Analisis data akan dilakukan menggunakan bantuan alat 

analisis data berupa program komputer SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). Alasan digunakannya alat 

ini karena program ini memiliki kemampuan analisis 

statistik yang akurat dan pengoperasiannya yang mudah 

untuk dipahami. 

Rumus yang digunakan dalam penghitungan analisis 

regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

- Keterangan: 

- Y = keputusan pembelian (dependen) 

- a = konstanta 
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- X1 =   green product (independen) 

- X2 =   green price (independen) 

- X3 =   green place (independen) 

- X4 =   green promotion (independen) 

- b1, b2 , b3, b4  = koefisien regresi variabel 

independen (X1, X2, X3, X4)   

Berikutnya akan dilakukan pengukuran mengenai 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen yang biasa disebut dengan 

koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Semakin nilai tersebut 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi-variabel dependen. 

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

3.6.2.1. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui secara 

bersama-sama apakah variabel independent (  green 

product (X1),   green price (X2),   green place (X3), dan   

green promotion (X4) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Keputusan 

Pembelian).  

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 
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H1: Variabel-variabel   green product (X1),   green 

price (X2),   green place (X3), dan   green promotion 

(X4) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y). 

Kriteria pengujiannya adalah: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak yang artinya variabel-variabel   green product 

(X1),   green price (X2),   green place (X3), dan   green 

promotion (X4) tidak memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y). α = 5% 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang artinya variabel-variabel   green product 

(X1),   green price (X2),   green place (X3), dan   green 

promotion (X4) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y), α = 5% 

3.6.2.2. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variasi 

hubungan antara variabel X dan Y. Apakah variabel X 

benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y.dalam 

melakukan uji t, digunakan peyusunan hipotesis yang 
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akan diuji, berupa hipotesis nol (H0) dan berupa hipotesis 

alternatif (H1). 

 Yang termasuk hipotesis alternatif (H1) dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Variabel   green product (X1) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian 

(Y). 

2. Variabel   green price (X2) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

3. Variabel   green place (X3) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). 

4. Variabel   green promotion (X4) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian 

(Y). 

Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima 

yang artinya variabel   green marketing tersebut (X) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel Keputusan Pembelian 

(Y), α = 5% 

Jika thitung < tabel, maka Ho diterima dan H1 

ditolak yang artinya variabel   green marketing tersebut 

(X) tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y), α = 5% 


