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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menguji hipotesis (hypothesis 

testing).Menurut Sugiyono (2009) pengujian hipotesis (hypotesis testing) 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan pada umumnya 

merupakan penelitian yang menjelaskan tentang fenomena dalam bentuk 

hubungan antar variabel yang diperoleh berdasarkan data dan fakta-fakta yang 

ada.Penelitian ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta bagaimana hubungan itu bisa 

terjadi. 

 

B. Populasi dan Lokasi Penelitian 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu konsumen yang memiliki niat 

membeli pertamax yang ada diBandar Lampung.Sedangkan area sampling 

terletak di daerah Antasari, Bandar Lampung.Hal ini dikarenakan daerah 

tersebut dekat dengan perumahan warga yang memiliki pendapatan menengah 

ke atas.Jenis kendaraan yang akan dijadikan sampel penelitian adalah motor 

dan mobil. 
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C. Sampel 

1. Metode Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari beberapa jumlah dan memiliki karakteristik dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009).Teknik sampling yang digunakan adalah 

accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian bila dipandang orang 

tersebut cocok sebagai sumber data. 

2. Jumlah Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 orang 

konsumen yang memiliki niat membeliPertamax di SPBU di daerah 

Antasari,Bandar Lampung. 

 

D. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah penjelasan mengenai arti suatu konsep (Indrianto 

dan Supono, 1999).Definisi ini menunjukkan bahwa teori merupakan 

kumpulan construct/concept (konsep), definition (definisi), dan proportion 

(proporsi) yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara 

sistematis melalui penentuan hubungan antara variabel.Definisi Konseptual 

dari variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Kesadaran lingkungan (X) adalah kemampuan seseorang untuk 

menyadari hubungan antara aktifitas manusia dengan keadaan 

lingkungan sekitarnya untuk menciptakan lingkungan aman dan sehat 

(Potabenko, 2004) 



24 
 

2. Niat beli produk hijau (Y) adalah satu faktor internal (individual) yang 

mempengaruhi perilaku konsumen, niat adalah suatu bentuk pikiran yang 

nyata dari refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa unit dalam 

jumlah tertentu dari beberapa merek yang tersedia dalam periode waktu 

tertentu (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

3. Harga premium (Z) menurut Rao dan Bergen dalam Junaedi (2005) 

merupakan harga yang dibayarkan lebih besar jumlahnya di atas harga 

yang sesuai dengan kebenaran nilai dari suatu produk, yang menjadi 

indikator keinginan konsumen untuk membayar (willingness-to-pay). 

 

E. Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2009) definisi operasional variabel adalah batasan 

pengertian tentang variabel yang diteliti yang di dalamnya adalah 

mencerminka indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur 

indikator-indikator yang bersangkutan. 

Tabel 3.1 Ringkasan Definisi Operasional 

 
Variabel Definisi Operasional Item Skala Pengukuran 

Kesadaran 

Lingkungan  (X) 

Laroche et. al 

(2001), Potabenko 

(2004) 

Tahu tentang kondisi 

lingkungan sekitar serta 

memakai produk ramah 

lingkungan untuk 

menciptakan 

lingkungan aman dan 

sehat 

 Penyebab 

pemanasan global 

 Memiliki 

kesadaran akan 

lingkungan 

 Menjaga 

lingkungan 

 Menentang 

perusakan 

lingkungan 

 Gas buang sedikit 

 Efisiensi sumber 

daya 

 

 

 

 

 

 

Likert 

Niat Beli produk 

hijau (Y) Kotler 

(2000) 

Niat beli muncul dari 

individu untuk 

mengekspresikan dan 

mendukung gerakan 

ekologi 

 Ikut serta dalam 

gerakan 

penghijauan 

 Akan membeli 

produk hijau 

 

 

 

 

Likert 
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 Lanjutan Tabel 3.1 Ringkasan Definisi Operasional 
Variabel Definisi Operasional Item Skala pengukuran 

   Merekomendasika 

kepada teman 

 Niat menggunakan 

produk hijau terus 

menerus 

 

Harga premium (Z) 

Laroche et. al 

(2001) 

Membayar dengan 

jumlah uang tertentu 

untuk produk ramah 

lingkungan 

 Bersedia 

membayar lebih 

 Kualitas yang 

setara 

 Manfaat bagus 

 

 

Likert 

 

 Sumber: data diolah oleh peneliti (2013) 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

penelitian tersebut. Data primer berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh 

konsumen yang mempunyai niat beli terhadap produk ramah lingkungan. 

Dalam penelitian ini skala pengukuran variabel menggunakan skala likert. 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Sangat Setuju Skor 5 

Setuju Skor 4 

Netral Skor 3 

Tidak Setuju Skor 2 

Sangat Tidak Setuju Skor 1 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau studi pustaka (literature) dikumpulkan atau diperoleh 

dari sumber lain, seperti dari majalah, jurnal, interview, serta artikel yang 

mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini. 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS versi 2.0.m. PLS (Partial Least Square) merupakan 

analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan 
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dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model 

struktural.Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, 

sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi).Lebih lanjut, Ghozali (2006) 

menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat soft 

modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran 

skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 

sampel).Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian 

dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan 

penggunaannya. Dibandingkan dengan covariance based SEM (yang 

diwakili oleh software AMOS, LISREL dan EQS) component based PLS 

mampu menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh covariance 

based SEM yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy 

(Tenenhaus et al.,2005). 

 

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam 

suatupenelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, 

PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang 

didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang 

dari 100 bisa dilakukan analisis, dan residual distribution. Kedua, PLS 

(Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang 

masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat 

digunakan untuk prediksi.Ketiga, PLS (Partial Least Square) 

memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary 

least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan 
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olgaritma(Ghozali, 2006).Keempat, pada pendekatan PLS diasumsikan 

bahwa semua ukuran variance dapat digunakan untuk menjelaskan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang 

informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran/menguraikan 

tentang suatu kejadian (siapa/apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa 

banyak) yang dikumpulkan dalam penelitian (Supranto, 2002). Data 

tersebut berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item-

item yang terdapat dalam kuesioner.  Selanjutnya peneliti akan 

mengolah data-data yang ada dengan cara dikelompokkan dan 

ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), 

adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel 

dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009).Sesuai 

dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini 

analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software 

SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer 

model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis. 

 

PLS (Partial Least Square) menggunakan metoda principle component 

analiysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk 

melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan 
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menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (common 

variance), varian spesifik (specific variance) dan varian error (error 

variance). Sehingga total varian menjadi tinggi. Metoda ini merupakan 

salah satu dari metoda dalam Confirmatory Factor Analysis 

(CFA).Menurut Hair et.al. (2006) metoda ini tepat digunakan untuk 

reduksi data, yaitu menentukan jumlah faktor minimum yang 

dibutuhkan untuk menghitung porsi maksimum total varian yang 

direpresentasi dalam seperangkat variabel asalnya. Metoda ini 

digunakan dengan asumsi peneliti mengetahui bahwa jumlah varian 

unik dan varian error dalam total varian adalah sedikit. Metoda ini 

lebih unggul karena dapat mengatasi masalah indeterminacy, yaitu 

skor faktor yang berbeda dihitung dari  model faktor tunggal yang 

dihasilkan dan admissible data, yaitu ambiguitas data karena adanya 

varian unik dan varian error. 

 

Penelitian ini menggunakan variabel undimensional dengan model 

indikator reflektif.Variabel undimensional adalah variabel yang 

dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun secara 

formatif (Jogiyanto dan Abdilah, 2009).Sedangkan model indikator 

reflektif adalah model yang mengansumsikan bahwa kovarian diantara 

pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi dari 

konstruk latennya dimana indikatornya merupakannya indikator efek 

(effect indikator). Menurut Ghozali (2006) Model reflektif sering 

disebut juga principal factor model dimana covariance pengukuran 

indikator dipengaruhi oleh konstruk laten. Model refleksif 
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menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk laten 

akanmempengaruhi perubahan pada indikator dan menghilangkan satu 

indikator dari model pengukuran tidak akan merubah makna atau arti 

konstruk (Bollen dan Lennox, 1991). Analisis ini juga digunakan 

untuk menghitung factor scores dari variabel Nilai Kesadaran 

Lingkungan (EA), Nilai Niat Beli (WB), dan Harga Premium (HP). 

 

1. Pengukuran Model (Outer Model) 

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement 

model) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator 

refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. 

 

 ……………………………………………….(3.1) 

 ……………………………………………....(3.2) 

 

Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten 

exogen dan endogen dan , sedangkan  dan merupakan 

matrix loading yang menggambarkan koefisien regresi sedehana 

yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual 

yang diukur dengan dengan  dan  dapat diinterpretasikan 

sebagai kesalahan pengukuran. 

 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji 

validitas konstruk dan reliabilitas instrument. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian 
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mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 

2006). Sedangkan uji reliablitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga 

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab 

item pernyataan dalam kuesioner atau instrument 

penelitian.Convergent validity dari measurement model dapat 

dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. 

Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau 

memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki 

nilai loading> 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin, 1995). 

Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 ………………………………….(3.3) 

Keterangan:
 

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari 

seperangkat variabel laten yang diestimasi melalui loading 

standarlize indikatornya dalam proses iterasi algoritma dalam 

PLS. 

melambangkanstandardize loading factor dani adalah jumlah 

indikator. 

 

 Selanjutnya uji reliablitas dapat dilihat dari nilai Crombach’s alpha

 dan nilai composite reliability (    ).Untuk dapat dikatakan suatu 

 item pernyataan reliabel, maka nilai Cronbach’s alpha harus >0,6

 dan nilai composite reliability harus >0,7. Dengan menggunakan 
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 output yang dihasilkan SmartPLS maka composite reliability(     ) 

 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 ..............................................................(3.4) 

 

 adalahcomponent loading ke indikator dan  

 Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak 

 mengansumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi 

 semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha

 cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan Composite 

 Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi 

 estimasi parameter adalah akurat. 

 

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui 

proses bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk 

memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural (inner 

model) dievaluasi dengan melihat persentase variance yang 

dijelaskan oleh nilai R
2
 untuk variabel dependen dengan 

menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-square test dan juga 

melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Model 

persamaannya dapat ditulis seperti dibawah ini. 

 

 

…………………..3.5 
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menggambarkanvector endogen (dependen) variabel laten,     

adalah    vector variabel exogen (independent), dan adalah vector 

variabel residual. Oleh karena PLS didesain untuk model recursive, 

maka hubungan antar variabel laten, setiap variabel laten dependen      

,atau sering disebut causal chain system dari variabel laten dapat 

dispesifikasikan sebagai berikut : 

 ……………………………..3.6 

  

dan  adalah koefisien jalur yang menghubungkan predictor 

endogen dan variabel laten exogen  dan  sepanjang range indeks 

 dan , dan  adalah inner residual variabel. Jika hasil 

menghasilkan nilai R
2
 lebih besar dari 0,2 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa prediktor laten memiliki pengaruh besar 

pada level struktural. 

Predictive Relevance 

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square 

predictiverelevance untuk model variabel. Q-square mengukur 

seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) 

memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) 

memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive 

relevance. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-
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square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki 

nilai prediktif yang relevan, dengan rumus sebagai berikut : 

Q
2
=1-(1-R1

2
) (1-R2

2
)……(1-Rp

2
)…………………………….3.7 

 

3. Model Analisis Persamaan Struktural 

Model analisis struktural tahap pertama yang dibangun dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gabar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Persamaan Struktural 

 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) 

menjelaskan bahwa ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat 

digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistic.Jika T-statistic 

lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung 

atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 95 persen 

(alpha 95 persen) maka nilai T-table untuk hipotesis satu ekor (one-

HP1 

 
HP2 

 

HP 

HP3 

 

EA 

EA1 

 
EA2 

 
EA3 

 
EA4 

 EA5 

 
EA6 

 

WB 

WB1 

 
WB2 

 
WB3 

 
WB4 
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tailed) adalah >1,66488. Analisis PLS (Partial Least Square) yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SmartPLS versi 2.0.m3. 

 


