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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Bab III menguraikan tahapan-tahapan proses penelitian yang digunakan dalam studi ini, 

agar tujuan penelitian yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Beberapa sub bab, yang terdiri dari 

sub bab pertama, menjelaskan tentang jenis penelitian, sub bab kedua menguraiakan prosedur 

pemilihan sampel penelitian, sub bab ketiga menjelaskan tentang pengumpulan data, sub bab 

keempat menguraikan tentang pengukuran peubah penelitian, sub bab ke lima malakukan uji 

kesahihan dan kendalan, sub bab keenam menjelaskan teknik analisis data yang diakhiri dengan 

pengujian hipotesis pada sub bab ketujuh, seprti pada gambar berikut ini :  

 

Gambar 3. 1 

Alur Penjelasan Metode Penelitian 

.Sumber : Disusun untuk Disertasi ini, 2019 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.4. Pengukuran Peubah 

Penelitian 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.5. Uji Kesahihan dan 

Keandalan 

3.7. Pengujian Hipotesis 

3.3. Teknik Pengumpulan 

Data 



65 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan cakupan jenis eksplanasi atau jenis penjelasan ilmu yang akan dihasilkan 

oleh suatu penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory dengan 

pendekatan kuantitatif untuk mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab-akibat antar 

beberapa peubah melalui pengujian hipotesis satu dengan peubah yang lain. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan adanya hubungan antara beberapa situasi yang digambarkan 

dalam peubah, dan atas dasar itu ditariklah sebuah kesimpulan umum.  Keterhubungan peubah 

yang diuji dalam penelitian ini yaitu keterhubungan peubah inovasi ekologis, komitmen 

ekologis, pemasaran ekologis, kapabilitas pengusaha ekologis dan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan.  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal 

memiliki satu persamaan karakteristik (Sekaran, U., & Bougie, 2010). Unit analisis dan obyek 

pengamatan dalam penelitian ini adalah pemilik dan pelaku usaha batik warna alam. Ruang 

lingkup penelitian untuk memudahkan pelaksanaan teknis dibatasi dalam lingkup pelaku usaha 

kecil dan menengah (UKM), sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2008 yaitu usaha 

produktif yang omset penjualan antara dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000. 

Kriteria usaha dibatasi pada pelaku usaha batik yang menggunakan pewarna alam, yang 

memiliki tujuan menjaga kelestarian ekosistem guna mendukung aktivitas ekonomi secara 

berkelanjutan. Populasi sasaran penelitian ini ditetapkan berdasarkan informasi dari Dinas 

UMKM Provinsi di Jawa Tengah yang menjadi sentra UKM batik warna alam di Surakarta, 

Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang.  

3.2.2. Sampel 

Merujuk pada rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian ini, maka pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan teknik 

judgement sampling. Ferdinand (2005) menyatakan bahwa teknik judgement sampling 

digunakan karena informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai 

tujuan penelitian hanya dimiliki atau diperoleh dari kelompok sampel tertentu, dengan kriteria 

tertentu yaitu pelaku usaha batik warna alam yang terlibat langsung dalam aktivitas pembuatan 

batik, baik yang telah memiliki nama usaha sendiri maupun yang tergabung dalam kelompok-

kelompok  UKM batik warna alam.  
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Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel adalah normalitas 

multivariat dari data, teknik estimasi, kompleksitas model, jumlah data yang hilang serta rata-

rata error variansi antar indikator. Sehubungan dengan digunakannya pemodelan persamaan 

Struktural Equation Modeling (SEM) dalam penelitian ini, maka ukuran sampel yang 

representatif sebanyak minimal lima kali jumlah indikatornya (Ferdinand. 2005). Dalam 

penelitian ini jumlah indikator adalah 24 sehingga jumlah sampel minimal sebesar : 24 x 5 = 

120 responden. Hal ini telah memenuhi syarat model estimasi Maximum Likelihood (ML) 

adalah antara 100 - 200 sampel (Ghozali, 2011). Untuk menghindari kuesioner yang tidak 

kembali dikarenakan satu dan lain hal, maka  penelitian ini menggunakan sampel  sebanyak 

140 responden .   

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu  jenis data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden yang berpedoman pada informasi 

yang peneliti peroleh dari tangan pertama yang terkait dengan peubah penelitian untuk tujuan 

penelitian yang secara spesifik telah ditetapkan (Sekaran & Bougie, 2016). Data primer yang 

didapatkan  dalam penelitian ini adalah data tentang persepsi responden terhadap peubah kinerja 

pemasaran ramah lingkungan, kapabilitas pengusaha ekologis, inovasi ekologis, komitmen 

ekologis dan pemasaran ekologis.  

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data diawali dengan pengajuan permohonan ijin penelitian ke 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan 

memperoleh Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/7288/04.05/2018 tanggal 01 Agustus 2018. 

Pada awalnya sampel di peroleh di wilayah Semarang, Surakarta dan Klaten, selanjutnya 

peneliti mendapatkan informasi  dari responden pada saat melakukan penelitian dilapangan 

(snow ball), yang menginformasikan  pelaku usaha batik warna alam di wilayah Temanggung, 

Batang, Kebumen, Cilacap, Kendal, Kudus dan Lasem. Untuk wilayah Pekalongan tidak 

peneliti gunakan sebagai sampel penelitian, berdasarkan fenomena empiris yang telah peneliti 

kemukakan pada sub bab latar belakang bahwa pelaku usaha batik di Kota Pekalongan 

cenderung menggunakan pewarna sintetis yang terpersepsi apabila sungai Loji yang melintas 

di Kota Pekalongan berwarna hitam pekat berarti tingkat perekonomian sedang membaik 

karena meningkatnya produksi batik. 
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Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan  

kuesioner, yaitu daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab 

oleh responden (Sekaran & Bougie, 2016). 

Tipe pernyataan dalam kuesioner adalah pernyataan tertutup dan terbuka. Pada pernyataan 

tertutup, responden diminta untuk membuat pilihan dari berbagai alternatif yang diberikan 

peneliti yang dinyatakan dalam skala pengukuran. Pada penelitian ini, skala pengukuran 

menggunakan pendekatan skala likert karena sering digunakan untuk mengukur pendapat 

(Sekaran & Bougie, 2016). Skala ini digunakan untuk mengukur tanggapan subyek ke dalam 7 

poin skala dengan interval yang sama, dengan pengkatagorian sebagai berikut: 

Rentang = Nilai Maksimal – Nilai Minimal = 7 – 1 = 6 

Interval  = 
6

7
 = 0,857 

1,000  -  1,857     Sangat Tidak Setuju 

> 1,857 – 2,754    Tidak Setuju 

> 2,754 – 3,571    Cukup Tidak Setuju 

> 3,571 – 4,429    Netral 

> 4,429 – 5,286    Cukup Setuju 

> 5,286 – 6,143    Setuju 

> 6,143 – 7,000    Sangat Setuju 

Dengan demikian tipe data yang digunakan adalah tipe data interval, yang didasarkan 

pada karakteristik teknik analisis data dengan syarat data penelitian bersifat kontinyu. Lebih 

lanjut Sekaran dan  Bougie (2016) menyatakan bahwa untuk dapat memaknai hasil pengukuran 

Skala Likert sebagai data interval dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor seluruh 

pengukuran (Sekaran & Bougie, 2016).  

Tipe pernyataan terbuka, digunakan untuk memperoleh tanggapan atau ide responden 

yang berguna untuk mendukung jawaban responden atas pertanyaan tertentu, dan digunakan 

sebagai dasar dalam merumuskan saran manajerial.  

3.3.3. Tahapan Pengolahan Data 

1. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada 140 responden, namun yang mengembalikan 

kuesioner yang telah diisi sebanyak 128 responden. Kuesioner yang kembali peneliti baca 

kembali dan ditemukan  8 kuesioner yang tidak lengkap menjawab seluruh pernyataan yang 

diajukan, sehingga kuesioner total yang bisa di olah data sebanyak 120. Persyaratan ini 

telah sesuai  model estimasi Maximum Likelihood (ML) dengan ketentuan jumlah sampel  

antara 100-200 responden.  
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2. Kuesioner yang terkumpul dicatat berdasarkan nomor urut responden, untuk memudahkan  

jika terjadi kesalahan input.  

3. Untuk memasukkan data  disusun dalam format MS Excel, kemudian  dikonversi ke dalam 

SPSS versi 20 dan Amos versi 22. 

 

3.4. Pengukuran Peubah Penelitian  

3.4.1. Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan  

Kinerja pemasaran ramah lingkungan adalah persepsi manajerial terhadap kemampuan 

perusahaan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam melaksanakan proses produksi, 

pemasaran dan kebijakan ramah lingkungan untuk mencapai pangsa pasar, pertumbuhan 

penjualan, kemampulabaan, kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Peubah kinerja pemasaran 

ramah lingkungan diukur dengan menggunakan delapan indikator yang dikembangkan untuk 

penelitian ini. Indikator peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan adalah : 

1. Efisiensi bahan baku, yaitu penggunaan pewarna alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

yang dapat ditanam di lingkungan sekitar.  

2. Pengurangan limbah, yaitu kemampuan perusahaan mengelola limbah melalui 

pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) baik pribadi maupun komunal. 

3. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam memenuhi kebijakan ramah lingkungan, sasaran 

dan target lingkungan, yaitu melalui  peningkatan pengetahuan sumber daya manusia 

terhadap peraturan ramah lingkungan dan lingkungan. 

4. Pertumbuhan penjualan batik ekologis, yaitu: peningkatan pertumbuhan penjualan batik 

ekologis setahun terakhir. 

5. Pertumbuhan pelanggan batik ekologis, yaitu peningkatan jumlah pelanggan batik warna 

alam. 

6. Kemampulabaan, yaitu: kemampuan  menghasilkan laba batik ekologis terus meningkat. 

7. Peningkatan kepuasan pelanggan ekologis, yaitu: tingkat dimana persepsi kualitas produk 

batik ramah lingkungan dapat  memberikan kualitas lingkungan untuk memuaskan  

pelanggan. Item pernyataan kepuasan kosumen dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen dengan pengukuran kepuasan meliputi sikap (attitude), perhatian (intention),  

dan kepuasan (satisfaction), yang dikembangkan oleh Oliver (1997).  

8. Loyalitas pelanggan ekologis, yaitu: komitmen untuk membeli kembali atau mendukung 

pembelian kembali produk batik ekologis, item pernyataan loyalitas dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen frekwensi pembelian, pembelian ulang dan pemikiran pelanggan 

terhadap yang dikembangkan oleh Obonyo (2011). 
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3.4.2. Inovasi Ekologis 

Inovasi ekologis adalah seluruh langkah dalam mengembangkan gagasan baru, perilaku, 

produk, proses, terapan dan berkontribusi pada pengurangan beban lingkungan dalam jangka 

panjang. Peubah inovasi ekologis diukur dengan menggunakan tiga indikator yang 

dikembangkan untuk penelitian ini. Indikator peubah inovasi ekologis adalah: 

1. Inovasi proses, yaitu melakukan inovasi proses produksi batik ramah lingkungan antara 

lain pencelupan, pengeringan, pembuangan limbah. 

2. Inovasi produk, yaitu produk batik menggunakan  pewarna alami. 

3. Inovasi organisasi, yaitu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar melakukan 

akitivitas ramah lingkungan dalam menjalankan usaha. 

4. Inovasi teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi (web design/design grafis) untuk 

pemasaran dan pembuatan motif batik 

3.4.3. Komitmen Ekologis 

Komitmen ekologis adalah tindakan yang dilakukan sehubungan dengan janji, tanggung 

jawab atas tindakannya, dedikasi untuk memperbaiki kinerja lingkungannya serta tingkat 

keterlibatan dengan masalah lingkungan (internal dan eksternal) yang diidentifikasikan ke 

dalam komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan. Peubah komitmen 

ekologis diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan untuk penelitian  sebagai 

berikut : 

1. Aktif  terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan (komitmen afektif) yaitu 

keinginan pribadi yang mendalam, upaya, keyakinan yang mendasari, keterikatan 

emosional, dan identifikasi dengan pentingnya lingkungan alam bagi masyarakat dan 

bisnis.  

2. Memberi dukungan sumber daya berdasarkan biaya ekonomi yang ditimbulkan untuk 

mendukung masalah lingkungan (komitmen berkelanjutan) yaitu keinginan, upaya, dan 

keyakinan hampir sepenuhnya didasarkan pada biaya ekonomi dan sosial yang terkait 

dengan lingkungan.  

3. Rasa kewajiban individu untuk terus mendukung masalah lingkungan dan mentaati 

peraturan ramah lingkungan sesuai dengan rencana kerja serta mengevaluasi program 

lingkungan (komitmen normatif) yaitu keinginan, upaya, dan keyakinan terbatas pada rasa 

kewajiban untuk lingkungan.  

3.4.4. Pemasaran Ekologis 

Pemasaran ekologis adalah melakukan kegiatan pemasaran yang meliputi perbaikan 

produk, penetapan harga, promosi dan penempatan, untuk meminimalkan dampak terhadap 
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lingkungan. Peubah pemasaran ekologis diukur dengan menggunakan indikator yang 

dikembangkan untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Produk ekologis, yaitu memiliki nilai yang tinggi, karena proses pembuatan batik-eco yang 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia.  

2. Harga ekologis, yaitu penetapan harga dengan  memperhitungkan biaya lingkungan  yang 

dapat  memberikan kepuasan pada  konsumen,  dengan membeli produk batik ekologis 

berarti telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan  

3. Promosi ekologis, yaitu cara berkomunikasi dengan penekanan pada cara terbaik untuk 

mengkomunikasikan pesan ekologis. 

4. Distribusi ekologis, yaitu saluran distribusi yang berusaha menghilangkan limbah dalam 

rantai pasokan dan proses pengiriman produk. 

3.4.5. Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Kapabilitas pengusaha ekologis adalah kemampuan manajerial  yang dimiliki pelaku  

usaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan memperhatikan keberlanjutan 

alam/lingkungan. Peubah kapabilitas pengusaha ekologis diukur dengan menggunakan lima 

indikator yang dikembangkan untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Memiliki pengetahuan ekologis yang terus bertambah, pengusaha mendapatkan 

pengetahuan baru tentang produksi bersih, penggunaan pewarna alam, asas ramah 

lingkungan yang dapat diterapkan mulai dari  proses produksi hingga pemasaran. 

2. Meningkatkan ketrampilan , pengusaha ekologis terus meningkatkan ketrampilan tentang 

pembuatan batik dengan pewarna alam, pewarnaan kain dengan pencampuran warna, dan 

mengembangkan produk. 

3. Memiliki etos kerja ekologis yang tinggi, yaitu etos kerja pengusaha menjadi tinggi karena 

iklim usaha menjadi bergairah dan tantangan usaha yang semakin bertambah karena 

adanya persaingan.  

4. Pertumbuhan bisnis yang bersih,  yaitu proses pengelolaan usaha menggunakan prinsip  

rethink, reuse, reduction, recovery dan recycling. 

5. Peduli secara sosial, memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk mengedukasi pelaku 

usaha dan konsumen agar peduli terhadap lingkungan melalui produksi batik dengan 

menggunakan pewarna alam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirangkum definisi konseptual dan pengukuran 

peubah penelitian yang digunakan dalam studi ini sebagai berikut : 
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Tabel 3. 1  

Ringkasan Definisi Konseptual dan Pengukuran Peubah Penelitian 

Peubah Definisi Konseptual Indikator Kode Sumber 

Kinerja 

Pemasaran 

Ramah 

lingkungan 

Ukuran hasil yang 

dicapai oleh perusahaan 

yang disebabkan oleh 

aktivitas-aktivitas 

pemasaran dan sistem 

manajemen lingkungan 

yang mengacu pada 

proses produksi, 

pengelolaan limbah dan 

manajemen perusahaan.  

Efisiensi bahan baku 

Pengurangan limbah 

Peningkatan Kapasitas 

SDM    

Pertumbuhan penjualan 

Pertumbuhan pelanggan 

Kemampulabaan 

Kepuasan pelanggan 

Loyalitas pelanggan 

KPH1 

KPH2 

KPH3 

 

KPH4 

KPH5 

KPH6 

KPH7 

KPH8 

Zhu (2004) 

 

Gao (2010) 

 

Inovasi 

Ekologis 

Penciptaan usaha baru 

dari input proses/bahan 

baku, proses produksi dan 

sistem organisasi yang 

ramah lingkungan. 

Inovasi Proses 

Inovasi Produk 

Inovasi Organisasi  

Inovasi Teknologi 

Informasi 

IEK1 

IEK2 

IEK3 

IEK4 

OECD 

(2009) 

Komitmen 

Ekologis 

Tindakan  yang dilakukan 

sehubungan dengan 

janjinya, tanggung jawab 

nya, dedikasi, tingkat 

keterlibatannya dengan 

isu lingkungan dan 

dukungan yang kuat dari 

manajemen untuk 

mengimplementasikan 

suatu kebijakan ramah 

lingkungan yang 

ditetapkan secara 

bersama sehingga tujuan 

atas diterapkannya 

kebijakan tersebut dapat 

dicapai 

Melaksanakan 

Kebijakan Ramah 

lingkungan 

 

 

Mendukung Biaya 

Kebijakan Ramah 

lingkungan  

 

Mengevaluasi 

Kebijakan Ramah 

lingkungan 

KEK1 

 

 

 

KEK2 

 

 

 

KEK3 

Keur (2011) 

Spancer 

(2013) 

Pemasaran 

Ekologis 

Proses perencanaan dan 

pelaksanaan bauran 

pemasaran dengan cara 

yang sensitif atau 

responsif terhadap 

masalah ekologis.  

Produk ekologis 

Harga ekologis 

Promosi ekologis 

Distribusi ekologis 

PEK1 

PEK2 

PEK3 

PEK4 

Ruxandra, 

(2017) 

 

Kapabilitas 

Pengusaha 

Ekologis 

Pencipta perusahaan yang 

mendukung produk 

ekologis. 

Pengetahuan  

Ketrampilan  

Etos kerja  

Pertumbuhan Bisnis 

Bersih 

Peduli sosial 

 

KPE1 

KPE2 

KPE3 

KPE4 

KPE5 

Wulandari 

(2013) 

Djatmiko, 

(2012) 

     

Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 

 



72 

 

3.5. Uji  Kesahihan dan Keandalan 

3.5.1. Uji Kesahihan 

Kesahihan adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesahihan suatu alat, yaitu dapat 

mengukur apa yang diinginkan dari isnstrumen  atau mengungkap data dari peubah yang diteliti 

secara tepat. Uji kesahihan dalam AMOS dilakukan dengan menggunakan analisis faktor 

konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis/CFA) yang bertujuan untuk mengonfirmasi faktor-

faktor yang paling dominan suatu kelompok peubah. Pengujian kesahihan dari indikator-

indikator pembentuk peubah dianalisis dari nilai Standardized Regression Weights dan nilai 

signifikansi pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika diperoleh nilai standardized regression weights> 0,5 dan signifikansi < 0,05 hal ini 

mengindikasikan bahwa indikator tersebut cukup baik untuk membentuk peubah yang 

diteliti (sahih). 

b. Jika diperoleh nilai standardized regression weights < 0,5 dan signifikansi >0,05 hal ini 

mengindikasikan bahwa indikator tersebut tidak dapat membentuk peubah yang diteliti 

(tidak sahih). 

Untuk mengetahui kesahihan masing-masing indikator, dilakukan uji coba kuesioner 

pada 20 responden, dengan menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan pengujian kesahihan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 

 Nilai Standardized Regression Weights pada Peubah Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

 Std Estimate P 

KPRL 1 ,649 ** 

KPRL 2 ,880 ** 

KPRL 3 ,802 ** 

KPRL 4 ,729 ** 

KPRL 5 ,795 ** 

KPRL 6 ,726 ** 

KPRL 7 , 720 ** 

KPRL 8  ,680 ** 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

**Signifikansi pada α=1% 

KPRL = Kinerja Pemasaran Ramah Lingkungan 

Dari hasil uji coba kesahihan pada peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan diketahui  

bahwa nilai pengujian dari masing-masing faktor pembentuk suatu konstruk menunjukkan 

bahwa seluruh indikator telah memiliki standardized regression weights> 0,5 dan signifikansi 
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< 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada peubah kinerja pemasaran sahih 

untuk digunakan pada penelitian disertasi ini. 

Tabel 3. 3  

Nilai Standardized Regression Weights pada Peubah Inovasi Ekologis 

 Std Estimate P 

IEK 1 ,825 ** 

IEK 2 ,704 ** 

IEK 3 ,810 ** 

IEK 4 ,773 ** 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

**Signifikansi pada α=1%  

IEK = Inovasi Ekologis 

Pada peubah  inovasi ekologis diperoleh bahwa nilai pengujian kesahihan dari tiap-tiap  

indikator menunjukkan nilai yang telah memiliki standardized regression weights> 0,5 dan 

signifikansi < 0,05, sehingga seluruh indikator dinyatakan sahih. 

Tabel 3. 4  

Nilai Standardized Regression Weights pada Peubah Komitmen Ekologis 

 Std Estimate P 

KEK 1 ,900 ** 

KEK 2 ,949 ** 

KEK 3 ,899 ** 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

**Signifikansi pada α=1% 

KEK = Komitmen Ekologis 

Hasil uji  kesahihan pada peubah  komitmen ekologis menunjukkan nilai pengujian pada 

setiap faktor pembentuk konstruk telah memiliki standardized regression weights> 0,5 dan 

signifikansi < 0,05. 

Tabel 3. 5  

Nilai Standardized Regression Weights pada Peubah Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

 Std Estimate P 

KPE 1 ,811 ** 

KPE 2 ,731 ** 

KPE 3 ,767 ** 

KPE 4 ,829 ** 

KPE 5 ,730 ** 
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 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

**Signifikansi pada α=1% 

KPE = Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Uji coba kesahihan pada peubah kapabilitas pengusaha ekologis menghasilkan nilai 

pengujian bahwa seluruh indikator telah memiliki standardized regression weights> 0,5 dan 

signifikansi < 0,05, oleh karena itu indikator peubah kapabilitas pengusaha ekologis dinyatakan 

sahih. 

Tabel 3. 6  

Nilai Standardized Regression Weights pada Peubah Pemasaran Ekologis 

 Std Estimate P 

IEK 1 ,825 ** 

IEK 2 ,704 ** 

IEK 3 ,810 ** 

IEK 4 ,773 ** 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

**Signifikansi pada α=1% 

Berdasarkan hasil uji coba kesahihan pada peubah bebas  inovasi ekologis diketahui  

bahwa nilai pengujian pada masing-masing faktor pembentuk suatu konstruk memiliki 

standardized regression weights> 0,5 dan signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan uji coba kuesioner pada 20 responden, yang seluruhnya dinyatakan sahih, 

maka kuesioner dinyatakan telah layak untuk disebar kesuluruh sampel dalam penelitian ini. 

Hasil pengujian kesahihan secara aktual dapat dilihat pada Bab IV. 

3.5.2.  Uji Keandalan 

Keandalan merupakan pengukuran konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah 

konstruk yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu 

mengindikasikan sebuah konstruk/faktor laten yang umum. Pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menilai Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted (VE) dari masing-masing 

konstruk (Hair, Tabanick & Fidel, 2005). Construct reability dan varian extracted adalah salah 

satu metode yang digunakan untuk menguji covergent validity yaitu apakah indikator peubah 

benar-benar berubah signifikan dalam mencerminkan peubah konstruk atau laten. 

Menurut Ghazali (2011:137) item-item atau indikator suatu konstruk laten harus 

konvergen atau share proporsi varian yang tinggi maka disebut validitas konvergen (convergent 

validity). Validitas konvergen adalah validitas yang ditunjukkan oleh tingginya korelasi antara 

skor skala-skala yang mengukur sifat atau trait yang sama (Ghozali, 2011). 

Construct reliability dan Average variane extracted ditentukan dengan rumus: 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
[∑ 𝜆𝑖]

2𝑛
1

[∑ 𝜆𝑖]2 + [∑ 𝛿𝑖]2𝑛
1

𝑛
1

 

 

Dimana :  

 λi adalah standardized loading factor (convergent validity) yang berasal dari nilai 

standardized regression weight untuk tiap-tiap indikator. 

  𝛿 (error) berasal dari measurement error dari masing-masing indikator 

 Nilai yang diharapkan untuk construct reliability adalah > 0,7 (Ferdinand, 2014) 

𝐴𝑉𝐸 =  
∑ 𝜆𝑖

2𝑛
1

∑ 𝜆𝑖
2𝑛

1 + [∑ 𝑉𝑎𝑟(휀𝑖)
𝑛
1

 

Koefisien ekstraksi varian merupakan koefisien yang menjelaskan varian dari estimasi 

kehandalan konstruk atau ada yang berpendapat kesahihan diskriminan. Nilai  yang diharapkan 

untuk variance extracted adalah > 05 , yang berarti indikator-indikator dalam model yang 

dikembangkan benar-benar mengukur konstruk laten yang ditargetkan (Fornell & Larcker, 

1981). 

Untuk mengetahui keandalan masing-masing indikator sebelum disebar kepada 

responden, dilakukan uji coba kuesioner pada 20 responden, dengan menggunakan SPSS versi 

20. Berdasarkan pengujian keandalan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. 7  

Nilai Cronbach’s Alpha 

Peubah Cronbach’s Alpha 

Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan ,887 

Inovasi Ekologis ,783 

Komitmen Ekologis ,903 

Pemasaran Ekologis ,925 

Kapabilitias Pengusaha Ekologis ,830 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan uji keandalan, semua peubah memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 

sehingga dapat dikatakan uji coba coba kuesioner pada 20 responden dinyatakan andal, maka 

kuesioner dinyatakan layak untuk disebar kesuluruh sampel dalam penelitian ini. Hasil 

pengujian  keandalan  secara aktual dapat dilihat pada Bab IV. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner, terdapat dua langkah yang 

dilakukan, yaitu : 



76 

 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Terdapat dua analisis deskriptif yang dilakukan dalam studi ini, yaitu : 

 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

Analisis deskriptif mengenai karakteristik responden dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai gender, umur dan masa berlangsungnya usaha/bekerja sebagai 

pembatik. Karakteristik gender responden dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif. Gambaran mengenai umur, dan masa usaha/bekerja responden diperoleh dengan 

menggunakan nilai minimum dan maksimum yang selanjutnya sebagai dasar untuk 

membuat tabel distribusi frekuensi. 

2. Deskripsi Jawaban Kuantitatif Responden 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan 

jawaban responden terhadap peubah-peubah yang diteliti dalam studi ini.  Rekapitulasi 

jawaban responden disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dihitung nilai 

minimum, nilai maksimum,  nilai rata-rata dan standar deviasi.  

3.6.2. Analisis Inferensial 

Untuk menguji model dan keterhubungan yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

diperlukan suatu teknik analisis. Menurut Augusty Ferdinand (2005), terdapat tujuh langkah 

yang harus dilakukan apabila menggunakan permodelan SEM. Sebuah permodelan SEM yang 

lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement Model dan Structural Model. Measurument 

model atau model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi yang 

dikembangkan pada sebuah faktor. Structural Model adalah model mengenai struktur hubungan 

yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antara faktor. Ada pun teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) yang dioperasikan 

melalui program AMOS versi 22, berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji 

model yang dibangun dalam penelitian ini  : 

3.6.2.1. Pengembangan Model Berdasar Teori 

Penggunaan model SEM dalam disertasi ini untuk mengonfirmasi model teoritis melalui 

data empiris. Model persamaan structural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana 

perubahan satu peubah diasumsikan akan berakibat pada perubahan peubah lainnya. SEM 

membantu pemecahan penelitian ini, dengan mencoba mencari adanya pembenaran kausalitas 

teoritis antara peubah-peubah dalam penelitian ini (Ferdinand, 2005). 
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3.6.2.2. Pengembangan diagram alur (path Diagram) 

Menggambar diagram alur (path diagram) untuk mempermudah melihat hubungan-

hubungan kausalitas yang akan diuji. Dalam path diagram, hubungan antar konstruk akan 

dinyatakan melalui anak panah, yang dibedakan dalam 2 (dua) konstruk terdiri dari : 

a. Konstruk eksogen, dikenal sebagai peubah independen yang tidak diprediksi oleh peubah 

lain. Dalam path diagram ini konstruk eksogen adalah konstruk yang ditinggalkan oleh 

garis dengan satu ujung panah. Konstruk eksogen dalam penelitian ini adalah  inovasi   

ekologis, komitmen ekologis dan pemasaran ekologis. 

b. Konstruk endogen merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa 

konstruk. Konstruk endogen dalam penelitian ini adalah kapabilitas pengusaha ekologis 

dan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

3.6.2.3. Mengubah Alur Diagram Dalam Persamaan  

Langkah selanjutnya adalah menyusun hubungan kausalitas dengan diagram jalur dan 

menyusun persamaan strukturalnya. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu : 

a. Menyusun Model Struktural  

Menghubungkan antar konstruk laten baik endogen maupun eksogen.  

b. Menyusun Persamaan Struktural 

Melakukan konversi model ke dalam rangkaian persamaan struktural. 

3.6.2.4. Memilih Jenis Matrik Input Dan Estimasi Model  

Teknik estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Maximum Likelihood 

Estimation Method sesuai dengan kriteria sebesar 100–200 sampel. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan estimasi model pengukuran dan estimasi model struktur persamaan, sebagai berikut: 

a. Estimasi Model Pengukuran 

Sering disebut dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA), yaitu dengan menghitung 

diagram model penelitian dengan memberikan anak panah dua arah antara masing-masing 

konstruk.  

b. Model Struktural Persamaan 

Sering disebut dengan model lengkap (Full Model), yaitu menjalankan program (runnning 

program) dengan model penelitian. 

3.6.2.5. Meneliti Masalah Identifikasi 

Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala berikut ini : 

a. Adanya nilai standart error yang besar untuk satu atau beberapa koefisien. 

b. Ketidakmampuan program untuk menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan. 
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c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif. 

d. Adanya korelasi yang tinggi (> 0,9) antar koefisien estimasi. 

3.6.2.6. Evaluasi Kriteria Kesesuaian Model (Goodness of Fit) 

Uji kesesuaian dan uji statistic terhadap model penelitian  berdasarkan indeks kesesuaian 

dan cut off  value yaiut Chi-Square Statistic, Probability, Goodness-of-fit Index (GFI), Adjusted 

Goodeness-of-fit Index (AGFI), Comparative Fit Index (CFI), Tucker Lewis Index (TLI), The 

Minimum Sample Discrepancy Function (CMIN/DF), The Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA). 

3.6.2.7. Pengujian Asumsi SEM 

a. Normalitas Data. 

Uji normalitas dilakukan untuk data tunggal dan multivariate, sedangkan linieritas dapat 

diuji dengan mengamati scatter plots dari data, yaitu dengan memilih pasangan data, dan 

dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linieritas. 

b. Outliers, merupakan observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariate mau pun multivariate yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang 

dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasinya. 

c. Multicollinearity dan singularity, multicollinearity dapat dideteksi dari nilai determinant 

of sample covariance matrix, Nilai determinant of sample covariance matrix yang sangat 

kecil memberi indikasi adanya masalah multicollinearity atau singularity. Perlakukan data 

yang dapat diambil adalah dengan mengeluarkan peubah yang menyebabkan terjadinya 

multicollinearity. 

3.6.2.8. Regresi Berganda  

 Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara peubah 

gayut (endogen) Y dan peubah bebas (exogen)  X1 dan X2 atau sering juga disebut predictor. 

Untuk memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan digunakan persamaan regresi 

sebagai berikut :   

Y =  α + β1X1+β2X2 

Y2 = a + b1X1+ b2X2+ b3Y1   

α  adalah intersept atau nilai konstanta, sedangkan β merupakan koefisien yang akan diestimasi 

yaitu koefisien peubah bebas yang dapat memprediksi peubah gayut. 
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3.7. Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Pengujian Pengaruh antar Peubah  

Pengaruh antar peubah dianalisis dari nilai probability dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai probability < 0,05 artinya peubah bebas terbukti berpengaruh nyata terhadap 

peubah gayut (H1 diterima, H0 ditolak). 

b. Jika nilai probability > 0,05 artinya peubah bebas terbukti tidak berpengaruh nyata 

terhadap peubah gayut (H1 ditolak, H0 diterima). 

3.7.2. Pengaruh Peubah Moderasi 

Peubah pemoderasi adalah peubah bebas yang akan memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara peubah bebas dan peubah gayut (Ghozali, 2011). Peubah moderator 

merupakan tipe peubah yang mempunyai pengaruh terhadap arah atau sifat hubungan antar 

peubah. Untuk menguji peubah moderasi maka dibentuk peubah baru yang merupakan interaksi 

perkalian antara peubah bebas antara indikator peubah laten eksogen dengan indikator peubah 

moderatornya, seperti pada gambar 3. 2 berikut ini : 

 

Gambar 3. 2  

Model SEM dengan Peubah Pemoderasi 

Sumber : Ghozali, 2004 

3.7.3.  Pengaruh Peubah Mediasi 

Uji mediasi dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) atau 

yang dikenal dengan uji Sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh 

tidak langsung variabel bebas (Inovasi Ekologis dan Komitmen Ekologis) ke variabel terikat 

x1 
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z1 
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η1 
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ξ1* ξ2 

 

(x1 + x2)(z1 + z2) 
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(kinerja pemasaran hijau) melalui variabel mediasi (Kapabilitas Pengusaha Ekologis). 

Pengaruh tidak langsung (Inovasi Ekologis dan Komitmen Ekologis) ke Kinerja Pemasaran 

Hijau melalui Kapabilitas Pengusaha Ekologis dihitung dengan cara mengalikan jalur (Inovasi 

dan Komitmen)--->Kapabilitas Pengusaha Ekologis : 

(a) dengan jalur Kapabilitas Pengusaha Ekologis ---> Kinerja Pemasaran Hijau 

(b) atau ab. Jadi koefsien ab = (c-c') 

(c) c adalah pengaruh (inovasi ekologis dan komitmen ekologis) terhadap kinerja 

pemasaran hijau tanpa mengontrol Kapabilitas Pengusaha Ekologis, sedangkan c' 

adalah koefisien pengaruh (inovasi ekologis dan komitmen ekologis) terhadap 

kinerja pemasaran hijau setelah mengontrol kapabilitas pengusaha ekologis 

Standard error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standart error 

pengaruh tidak langsung (indirect effect) Sab dihitung menggunakan rumus dibawah ini : 

𝑆𝑎𝑏 =  √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu ditentukan nilai t dari 

koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t table yaitu ≥ 1,96 untuk signifikansi 5 % dan t 

table ≥ 1,64 menunjukkan nilai signifikansi 10 %. Jika nilai t hitung lebih besar dari t table 

maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013). 

3.7.4. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  

a. Pengaruh langsung ditujukan untuk melihat seberapa kuat pengaruh peubah inovasi 

ekologis  terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan, peubah komitmen ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dan peubah kapabilitas pengusaha ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

b. Pengaruh tidak langsung ditujukan untuk melihat peubah kapabilitas ekologis  memediasi 

peubah bebas inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dan 

memediasi peubah komitmen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan serta 

peubah pemasaran ekologis memoderasi peubah kapabilitas pengusaha ekologis terhadap 

kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

3.7.4. Analisis Squared Multiple Correlations  

Hasil uji determinasi (R2) dalam output Amos ditunjukkan dengan squared multiple 

correlations, yang dikaji untuk mengetahui keterubahan peubah gayut yang dapat dijelaskan 

oleh peubah bebas. Nilai squared multiple correlations berada pada rentang 0–1 dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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a. Jika nilai squared multiple correlations semakin mendekati nol berarti keterubahan peubah 

gayut yang dapat dijelaskan oleh peubah bebas semakin kecil. 

b. Jika nilai squared multiple correlations semakin mendekati satu berarti keterubahan 

peubah gayut yang dijelaskan oleh peubah bebas semakin besar. 

  




