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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai bulan Agustus 2017 

berlokasi di Pasar Swalayan Niki Baru, Ada Baru, KPTT (Kursus Pertanian 

Taman Tani), dan Toko Sayuran Organik GKJTU di Kota Salatiga, Jawa Tengah. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) karena minat masyarakat 

Kota Salatiga yang cukup tinggi terhadap sayuran organik, dan pemilihan lokasi 

penelitian dikarenakan tersedianya sayuran organik di lokasi tersebut.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif.  Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) penelitian 

deskriptif (Descriptive Reasearch) adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta saat ini dari suatu populasi.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang berkaitan dengan status terkini dari subjek yang diteliti, dimana 

penelitian ini berkaitan dengan opini, kejadian, atau prosedur.  Pada pendekatan 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur 

statistik.   

 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data primer 

diperoleh secara langsung dari jawaban responden menggunakan metode survei, 

dengan teknik wawancara dan panduan kuesioner.  Metode survei merupakan 

metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan 

responden, yang dapat berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek 

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999).  Data sekunder merupakan jenis data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang diperoleh melalui literatur-

literatur, jurnal penelitian ataupun dokumen yang sekiranya diperlukan untuk 

penyusunan penelitian ini. 



20 
 

 
 

Daftar pertanyaan yang diajukan pada responden berupa daftar pertanyaan 

tertutup dan daftar pertanyaan terbuka.  Daftar pertanyaan tertutup yaitu 

digunakan untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang diukur dalam 

penelitian ini. Sedangkan daftar pertanyaan terbuka digunakan untuk 

mendapatkan informasi karakteristik responden. 

Pernyataan dalam kuesioner dibuat dengan skala Likert.  Skala Likert 

merupakan skala ordinal yang digunakan untuk mengukur suatu sikap masyarakat. 

Skala ini meminta responden menunjukkan item atau skor secara pasti tingkat 

persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan tentang 

suatu obyek.  Skala ini menggunakan 5 kategori yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, 

“Kurang Setuju”, “Tidak Setuju”, dan “Sangat Tidak Setuju” dengan skor 1 

sampai 5 (Nazir, 1985). 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah konsumen sayuran organik di Kota 

Salatiga. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-

probability sampling dengan teknik pengambilan secara convenience sampling.  

Pada metode non-probability sampling tidak semua elemen populasi mempunyai 

kesempatan sama untuk terpilih menjadi sampel, hal ini dilakukan karena peneliti 

tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi pembeli sayuran organik di Kota 

Salatiga. 

Penggunaan teknik convenience sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan siapa saja konsumen yang sedang berbelanja sayuran organik di 

lokasi yang telah ditentukan, yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan 

dipandang cocok sebagai sumber data. Dipilih konsumen yang sudah membeli 

sayuran organik karena dianggap dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusannya membeli sayur organik. 

Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan sebanyak 148 responden, 

menurut Ferdinand (2002) jumlah responden minimal pada teknik analisa 

Structural Equation Modelling (SEM) yang dianggap representatif sebanyak 100 

orang. 148 responden tersebut kemudian dibagi rata di empat lokasi penelitian  

dengan jumlah masing-masing 37 responden. 
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3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Keputusan 

Pembelian 

Sayur 

Organik (Y) 

Reaksi konsumen 

terhadap beberapa 

alternatif pilihan 

produk sayuran yang 

dilakukan secara sadar 

dengan menganalisis 

kemungkinan-

kemungkinan  dan 

konsekuensi dari 

alternatif pilihan. 

Pengenalan kebutuhan,  

dimana kosumen 

menyadari adanya suatu 

masalah atau kebutuhan 

(Y1) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Konsumen melakukan 

pencarian informasi yang 

lebih banyak (Y2). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Evaluasi alternatif, 

dimana konsumen 

menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi jenis 

produk atau merek 

alternatif dalam 

sekelompok pilihan (Y3). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Keputusan dan 

kemantapan konsumen 

membeli sayur organik 

(Y4). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Perilaku pasca membeli 

sayur organik (Y5) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Faktor 

psikologis 

(X1) 

Faktor psikologis 

adalah cara yang 

digunakan untuk 

mengenali perasaan 

konsumen, 

mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, 

merumuskan pikiran 

dan pendapat, dan 

mengambilan tindakan. 

Motivasi konsumen untuk 

membeli sayuran organik 

(X11) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

 Persepsi konsumen untuk 

membeli sayuran organik 

(X12) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

  Pembelajaran konsumen 

untuk membeli sayuran 

organik (X13)  

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat  
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Tabel 3.5  Lanjutan 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

   Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

  Kepercayaan konsumen 

untuk membeli sayuran 

organik (X14) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Sikap konsumen untuk 

membeli sayuran organik 

(X15) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Atribut 

produk (X2) 

Atribut produk  adalah  

unsur-unsur  produk  

yang  dipandang  

penting  oleh  

konsumen yang dapat 

memberikan manfaat 

seperti yang ditawarkan 

dan dijadikan  dasar  

pengambilan  

keputusan  pembelian. 

Manfaat sayuran organik 

yang diperoleh konsumen 

(X21) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Kesegaran sayuran 

organik (X22). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju”. 

 

Daya tahan atau daya 

simpan sayuran organik 

(X23).  

 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Persepsi harga sayuran 

organik (X24). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

Kemasan sayuran organik 

(X25) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat 

Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

  Kemudahan memperoleh 

sayuran organik (X26). 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “Sangat” 
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Tabel 3.5  Lanjutan 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

   Setuju” sampai 

dengan “Sangat 

Tidak Setuju” 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti 

status kelompok manusia, objek, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada 

masa sekarang.  Tujuan analisis ini adalah untuk membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1985). 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden 

berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir, kisaran 

pendapatan, dan frekuensi pembelian.  Analisis ini dilakukan dengan cara 

mentabulasi hasil kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan software Microsoft 

Excel. 

3.6.2 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model persamaan 

struktural (Structural Equation Model) melalui program IBM AMOS v.22. 

Analisis SEM merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan teknik statistik 

untuk mempelajari hubungan dan keterikatan antara variabel laten dengan variabel 

indikatornya, serta hubungan antar variabel yang terlibat dalam suatu penelitian. 

Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian adalah karena kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor serta 

kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara 

teoritis ada (Ferdinand, 2002). 

Menurut Wijaya (2009) komponen-komponen yang digunakan dalam model 

umum SEM terdiri dari variable-variabel antara lain: 

1. Variabel konstruk/laten/faktor (Unobserved Variable) merupakan yang tak 

terobservasi karena konsepnya yang abstrak, namun dapat diukur dengan 

menggunakan indikator-indikator. Variabel laten terdiri dari dua jenis yaitu: a). 

Laten eksogen: variabel bebas dengan simbol X; b). Laten endogen: variabel 

tidak bebas dengan simbol Y. 



24 
 

 
 

2. Variabel manifes/indikator (Observed Variable) merupakan variabel yang 

dapat diamati atau dapat diukur secara empiris, yang digunakan untuk 

menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten.  

Model penelitian yang diajukan sebagai konstruk nantinya akan diolah 

dalam program AMOS yang dapat diperhatikan pada Gambar 3.6.2. 

 

Gambar 3.6.2. Model SEM 

Keterangan: 

X1i = Faktor Psikologis 

X11 = Motivasi 

X12 = Persepsi 

X13 = Pembelajaran 

X14 = Kepercayaan, dan 

X15 = Sikap 

X2i = Atribut produk 

X21 = Manfaat 

X22 = Kesegaran 
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X23 = Daya Tahan 

X24 = Persepsi Harga 

X25 = Kemasan, dan 

X26 = Kemudahan memperoleh 

Y = Keputusan pembelian sayur organik 

Y1 = Pengenalan Kebutuhan 

Y2 = Pencarian Informasi 

Y3 = Evaluasi Alternatif 

Y4 = Keputusan membeli 

Y5 = Perilaku Pasca Pembelian 

e 1-e16 = Error 

Pada model penelitian ini variabel konstruk pada model SEM ditunjukkan 

dengan bentuk lingkaran, yaitu tertera pada Y, X1 dan X2. Selanjutnya untuk 

variabel manifes ditunjukan dengan bentuk persegi empat, yaitu X11-X26 dan Y1-

Y5 pada gambar. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Pengujian instrumen dalam penelitian dimulai dengan menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen pengukuran.  Pengujian ini digunakan untuk membuktikan 

tingkat keakuratan dan reliabilitas instrumen pengukuran yang digunakan. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

penelitian.  Suatu instumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang ingin diukur, sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Untuk menguji apakah kuesioner memenuhi persyaratan validitas, teknik uji 

yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi Product 

Moment. Rumus korelasi Product Moment (Arikunto, 2010): 

     
 ∑    (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) +* ∑    (∑ ) +
 

Keterangan: 

Rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

Y = Total skor yang diperoleh dari seluruh item 

X = Skor item pernyataan yang dipilih 

N = Banyaknya responden 
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah konstruk yang menunjukan derajad sampai dimana masing-

masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk yang umum atau memiliki 

indeks kepercayaan yang baik jika diujikan berulang (Ferdinand, 2002), sehingga 

reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsistensi dari dari alat ukur dalam 

mengukur gejala yang sama. 

Uji reliabilitas ini menggunakan teknik analisis Cronbach’s Alpha,  

tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh telah 

memenuhi kriteria untuk diuji.  Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas: 

   
 

   
   (   

∑   
  
) 

Keterangan: 

ri = Nilai reliabilitas 

ΣSi = Jumlah varians tiap butir pertanyaan 

ΣSt = Jumlah varians keseluruhan 

k = Jumlah pertanyaan 

Hasil dari pengujian Cronbach’s Alpha dapat dibagi menjadi 3 tingkatan 

reliabilitas yaitu nilai Alpha 0,8 – 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai Alpha 

0,6 - 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima, nilai Alpha ≤0,6 dikategorikan 

reliabilitas kurang baik (Sekaran, 2006). 

3.7.3 Uji Normalitas Data 

Metode estimasi yang digunakan dalam analisis SEM ini adalah Maximum 

Likelihood (ML) atau estimasi kemiripan maksimum, yang merupakan metode 

dominan dalam SEM yang akan digunakan untuk membuat estimasi koefisien-

koefisien jalur struktural (Narimawati dan Jonathan, 2017). 

Penggunaan estimasi ML ini mempersyaratkan dipenuhinya asumsi 

normalitas.  Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

data hasil penelitian yang diperoleh berdistribusi normal. Jika data berdistribusi 

sangat tidak normal maka hasil analisis dikhawatirkan menjadi bias (Ferdinand, 

2002). 
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Uji normalitas data menggunakan bantuan program IBM AMOS v.22. 

Terdapat dua uji normalitas yang dilakukan yaitu uji normalitas untuk setiap 

variabel dan pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama 

(multivariate normality).  Sebuah distribusi dikatakan normal jika kurva data tidak 

miring ke kiri atau kanan dimana nilai skewness adalah nol, serta memiliki 

keruncingan yang ideal yaitu angka kurtosis adalah nol.  Namun angka-angka 

tersebut akan sulit diperoleh dalam praktik, dimana data akan bervariasi pada 

skewness dan kurtosis yang positif atau negatif, sehingga digunakan angka 

pembanding yaitu angka z.  Pada tingkat kepercayaan 99% diperoleh angka z 

±2,58 sehingga sebuah distribusi dikatakan normal jika angka c.r skewness atau 

angka c.r kurtosis berada diantara -2,58 sampai +2,58 (Santoso, 2015)  

3.7.4 Analisis Deskriptif Responden 

Analisis deskriptif meliputi karakteristik responden untuk mendapatkan 

gambaran responden mengenai umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan 

terakhir, kisaran pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan frekuensi pembelian. 

3.7.5 Kriteria Goodness Of Fit Model 

Suatu model SEM dapat diterima keabsahannya apabila memenuhi 

persyaratan ukuran kesesuaian (goodness of fit).  Hal ini karena dalam SEM 

terdapat lebih dari satu alat uji statistik untuk mengukur atau menguji hipotesis 

mengenai model sehingga digunakan beberapa fit indeks untuk mengukur 

kebenaran model yang diajukan.  Beberapa indeks kesesuaian dan cut off value 

antara lain (Ferdinand, 2002): 

1. X
2
 - Chi-Square Statistic 

Merupakan pengujian seberapa dekat matriks hasil dugaan dengan matriks 

data asal dengan menggunakan uji khi-kuadrat (X
2
).  Semakin kecil nilai X

2
, 

semakin baik model tersebut dan diterima berdasarkan probabilitas dengan cut 

off value sebesar p>0,05 atau p>0,10 (Ferdinand, 2002). 

2. RMSEA (The Root Mean Square Eror of Approximation) 

RMSEA indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-square 

statistic dalam sampel yang besar.  RMSEA menunjukkan goodness of fit yang 

diharapkan bila model diestimasi dalam populasi (Ferdinand, 2002). Suatu 
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model dikatakan close fit  jika nilai RMSEA ≤ 0,05. Dikatakan good fit apabila 

memiliki nilai 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 (Sarjono dan Winda, 2015). 

3. GFI (Goodness of Fit Index) 

GFI adalah proporsi tertimbang dari varians dalam metriks kovarians 

sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang diestimasikan, dan 

dianalogikan sebagai R
2
 dalam regresi berganda (Bentler, 1983; Tanaka & Huba, 

1989 lihat Ferdinand, 2002).  Dikatakan good fit apabila GFI ≥ 0,90 sementara 

dikatakan marginal fit apabila 0,80≤ GFI ≤ 0,90 (Sarjono dan Winda, 2015). 

4. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI merupakan modifikasi dari GFI untuk degree of freedom (df) dalam 

model.  Suatu model dikatakan good fit apabila memiliki AGFI ≥ 0,90 dan 

dikatakan marginal fit apabila memiliki 0,80 ≤ AGFI ≤ 0,90 (Sarjono dan 

Winda, 2015). 

5.  Normed Chi-square (CMIN/DF) 

CMIN/DF adalah ukuran yang diperoleh dari nilai Chi-Square yang dibagi 

dengan degree of freedom.  Indeks ini merupakan indeks kesesuaian 

parsimonious yang mengukur hubungan goodness of fit model dan jumlah 

koefisien estimasi yang diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian 

(Ferdinand, 2002).  Nilai yang disarankan untuk menerima kesesuaian model 

adalah 1,0 < CMIN/DF < 2,0 atau 3,0 (Sarjono dan Winda, 2015). 

6. TLI (Tucker Lewis Index) 

TLI adalah suatu alternatif incremental fit index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap baseline model.  Nilai TLI berkisar di antara 0 

sampai 1.  Suatu model dikatakan good fit apabila memiliki nilai TLI ≥ 0,90 dan 

dianggap marginal fit apabila memiliki nilai 0,80 ≤ TLI ≤ 0,90 (Sarjono dan 

Winda, 2015). 

7. CFI (Comparative Fit Index) 

CFI merupakan indeks kesesuaian incremental.  Indeks ini juga tidak 

dipengaruhi oleh ukuran sampel sehingga indeks ini sangat dianjurkan untuk 

dipakai karena relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model (Luviana, 2013).  Nilai CFI berkisar antara 0 

sampai 1.  Suatu model dikatakan good fit apabila CFI ≥ 0,90 dan dikatakan 
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marginal fit apabila memiliki nilai 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (Sarjono dan Winda, 

2015). 

8. NFI (Normed Fit Index) 

Menurut Yamin dan Kurniawan (2009 lihat Sarjono dan Winda, 2015) 

nilai NFI merupakan besarnya ketidakcocokan antara model yang menjadi target 

dengan model dasar.  Nilai NFI berkisar antara 0 sampai 1.  Suatu model 

dikatakan good fit apabila memiliki nilai NFI ≥ 0,90 dan dikatakan marginal fit 

apabila memiliki nilai 0,80 ≤ NFI ≤ 0,90.  Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan indeks-indeks yang digunakan dalam menguji kelayakan sebuah 

model: 

Tabel 3.7.4 Goodness of Fit Index 

INDEKS NILAI KRITIS 

Chi-Square Statistic (X
2
) Diharapkan kecil 

Probability level (p) ≥ 0,05 

RMSEA  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

Normed fit (CMIN/DF) 1,0 < CMIN/DF < 2,0 atau 3,0 

TLI ≥ 0,90 

CFI ≥ 0,90 

NFI ≥ 0,90 

Sumber: Ferdinand (2002) dan Sarjono dan Winda (2015) 


