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BAB III  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

 

Sumber: adidas.com 

Gambar 3. 1 Logo Adidas 

 

Adidas merupakan perusahaan pakaian olahraga yang berasal dari Jerman. 

Adidas pada awalnya didirikan pada tahun 1924 oleh Adi Dassler. Pada tahun 1949, 

Adi Dassler mengembangkan Adidas kembali dengan nama “Adi Dassler Adidas 

Sportschuhfabrik” dan mempekerjakan 47 karyawan di kota kecil yang bernama 

Herzogenaurach. Pada hari yang sama, Adi Dassler mendaftarkan sepatu dengan desain 

3 garis. Seiring berjalannya waktu Adidas mulai dikenal sebagai industri pakaian dan 

peralatan olahraga dan mulai banyak digunakan oleh para atlit dalam ajang olimpiade, 

piala dunia, dan ajang olahraga lainnya. Pada bulan Maret tahun 2015, Adidas 
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melakukan strategi bisnis dengan memperkenalkan strategi yang bernama ‘Creating 

the New’ dimana strategi tersebut merupakan sikap yang mengarahkan Adidas ke masa 

depan. Dengan strategi Creating the New, Adidas menjadi lebih dekat dan peka 

terhadap konsumen dari sebelumnya. Untuk mencapai strategi tersebut, Adidas 

melakukan pilihan strategi sebagai berikut:  

1. Speed: Adidas menjadi perusahaan olahraga yang cepat dan benar dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen, cepat dalam pengambilan keputusan 

internal.  

2. Cities: Enam kota utama untuk menumbuhkan pangsa pasar, dan trend pada 

kota: New York, Los Angeles, Shanghai, Tokyo, London, dan Paris. 

3. Open Source: Jadilah perusahaan olahraga pertama yang mengundang atlit, 

konsumen, dan mitra untuk menjadi bagian dari brand.  

 

Sumber: Adidas-group.com  

Gambar 3. 2 Adidas Strategic Choice 'Creating the News' 
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Pada tahun 2015 Adidas mempunyai misi untuk menjaga ekosistem laut dengan melakukan 

daur ulang plastik. Dengan demikian, Adidas bekerjasama dengan komunitas pecinta alam 

yang bernama Parley for the Ocean untuk menjaga plastik yang mengalir ke laut dan samudra 

dan mengubah sampah plastik tersebut menjadi High Sportwear dengan kualitas kinerja yang 

bagus. Produk – produk Adidas hasil kerjasama dengan Parley for the Ocean antara lain adalah 

1. Jersey Sepak Bola  

 

Sumber : Adidas.com 

Gambar 3. 3 Ilustrasi Jersey Parley Real Salt Lake 

 

Adidas membuat seragam sepak bola yang terbuat dari bahan dasar sampah 

botol plastik. Seragam sepak bola dengan apparel Adidas yang menggunakan bahan 

dasar daur ulang sampah plastik antara lain adalah  3rd Jersey Manchester United, 3rd 

Jersey Real Madrid, 3rd Jersey Juventus, dan 3rd Jersey Bayern Munich. Serta tim dari 
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liga Amerika antara lain adalah Real Salt Lake, Colorado Rapids, Columbus Crew, 

serta Philadelphia Union.   

2. Adidas Ultraboost Parley  

 

Sumber: Adidas.com 

Gambar 3. 4 Tampilan Adidas Ultraboost Parley berbahan dasar botol plastik 

 

Pada tahun 2018 Adidas bersama dengan Parley for the Ocean meluncurkan 

sepatu berbahan dasar daur ulang yang bernama Adidas Ultraboost Parley. Sepatu 

Adidas Ultraboost Parley dirancang dengan maksud untuk menjaga ekosistem di laut. 

Sepatu Adidas Ultraboost terbuat dari bahan daur ulang jaring nelayan dan juga daur 

ulang botol plastik yang ada di pantai.  

3.2 Desain Penelitian  

 Desain penelitian adalah rencana induk yang menentukan metode dan prosedur 

untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan. Desain penelitin 
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menyediakan kerangka kerja atau rencana aksi untuk sebuah penelitian (Zikmund , 

Babin , Carr, & Griffin , 2013). Desain penelitian merupakan sebuah kerangka untuk 

melakukan proyek riset pemasaran yang menentukan prosedur yang diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan memecahkan masalah 

riset pemasaran (Malhotra, 2009). 

 

Sumber: Malhotra (2009) 

Gambar 3. 5 Klasifikasi Research Design 

 

Menurut Malhotra (2009) terdapat dua jenis penelitian antara lain:  

1. Exploratory Research Design  

Merupakan jenis research design yang memiliki tujuan utama yaitu penyediaan 

wawasan ke dalam pemahaman situasi masalah yang dihadapi peneliti. 

Penelitian eksplorasi dilakukan untuk mengeksplorasi situasi masalah untuk 
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mendapatkan ide dan wawasan tentang masalah yang mengurung manajemen 

atau peneliti.  

2. Conclusive Research Design 

Merupakan metode penelitian yang membantu mengambil keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi, dan memilih tindakan terbaik dalam situasi 

tertentu. Conclusive Research Design dapat digunakan untuk memverifikasi 

wawasan yang diperoleh dari Exploratory Research. 

Dalam Conclusive Research Design terdapat dua jenis penelitian, antara lain:  

1. Descriptive Research 

Descriptive Research adalah jenis penelitian yang menggambarkan tentang 

sesuatu yang terjadi pada pasar. Descriptive Research secara particular berguna 

ketika pertanyaan penelitian berusaha menggambarkan suatu fenomena pasar, 

seperti menentukan frekuensi pembelian, mengidentifikasi hubungan, atau 

membuat prediksi (Malhotra, 2009). 

2. Causal Research  

Causal Research adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari dan 

membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel yang sedang diteliti.  

Inferensi kausal berkaitan dengan apakah perubahan dalam satu variable 

pemasaran menghasilkan perubahan dalam variabel lain. Manajer pemasaran 

sering dihadapkan dengan keputusan di mana mereka mencoba untuk 

menyimpulkan hubungan kausal (Malhotra, 2009).  
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Menurut Malhotra (2009), Descriptive Research terbagi lagi menjadi dua yaitu 

Cross – Sectional Design dan Longitudinal Design. Cross – Sectional Design adalah 

desain penelitian dimana pengumpulan informasi dilakukan satu kali dari setiap sampel 

elemen populasi tertentu. Sedangkan Longitudinal Design adalah desain penelitian 

yang melibatkan sampel tetap dari elemen populasi yang diukur berulang kali. Sampel 

tetap sama dari waktu ke waktu, memberikan serangkaian gambar dimana ketika dilihat 

bersama – sama dapat menggambarkan situasi dan perubahan yang sedang terjadi.  

Cross - Sectional Design terbagi menjadi dua antara lain:  

1. Single Cross – Sectional Design yang dimana satu sampel responden diambil 

dari populasi target dan informasi diperoleh dari sampel ini satu kali (Malhotra 

& Birks, 2008).   

2. Multiple Cross – Sectional Design yang dimana terdapat dua atau lebih sampel, 

dan informasi dari masing – masing sampel hanya diperoleh satu kali (Malhotra 

& Birks, 2008).   

Berdasarkan dari definisi dua teknik tersebut, peneliti menggunakan Cross – 

Sectional Design dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan peneliti mengambil 

data dalam satu kelompok saja yaitu masyarakat yang mengetahui sepatu Adidas 

Ultraboost Parley.  

 Penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh Functional Value, Social 

Value, Emotional Value, Epistemic Value, Conditional Value, serta Corporate Image 
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Value terhadap Green Purchase Behaviour telaah pada sepatu Adidas Ultraboost 

Parley.  

3.3 Prosedur Penelitian  

1.  Mengumpulkan literatur dan jurnal yang mendukung penelitian ini dan 

memodifikasi model penelitian dan menyusun kerangka penelitian.  

2.  Menyusun draft kuesioner berdasarkan measurement pada jurnal pendukung. 

Dengan pertanyaan kuesioner yang disusun menggunakan kata dan kalimat 

yang jelas agar mudah dipahami oleh responden ketika mengisi pertanyaan 

kuesioner dan jawaban yang diberikan relevan dengan tujuan penelitian. 

3. Melakukan penyebaran kuesioner secara online dan offline. Penyebaran 

kuesioner offline dilakukan di tempat – tempat yang ramai seperti mall, 

universitas, dan tempat perkumpulan komunitas pecinta sepatu dan juga pecinta 

alam. Sedangkan kuesioner online disebarkan melalui media sosial seperti Line, 

Whatsapp, Telegram, dan juga Instagram. 

4. Melakukan pre-test  kepada 30 responden terlebih dahulu sebelum melakukan 

penyebaran kuesioner dalam jumlah yang lebih besar. Penyebaran kuesioner 

pre-test ini dilakukan secara online dan juga offline dimana dalam 30 kuesioner 

dibagi menjadi 20 kuesioner online dan 10 kuesioner secara offline.  

5. Hasil data dari pre-test kemudian dianalisis menggunakan software IBM SPSS 

statistic 23. Apabila hasil pre-test dapat memenuhi syarat, maka dilanjutkan 
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pada tahap selanjutnya yaitu pengambilan data besar dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 125 responden. Dalam penelitian ini mengacu kepada 

pernyataan dari Hair et al., (2010) dimana jumlah minimum dalam sample size 

sebanyak 100 observasi.   

6. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan software IBM SPSS statistic 23 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Menurut Malhotra (2009), terdapat lima tahap dalam sebuah penelitian. Setiap 

tahapannya memiliki kaitan terhadap seluruh aspek dalam marketing research project.  

 

Sumber: Malhotra (2009) 

Gambar 3. 6 Sampling Design Process 
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3.4.1 Target Populasi 

Menurut Malhotra (2009), Target Population adalah kumpulan element atau 

objek yang memiliki informasi yang di teliti oleh peneliti. Mendefinisikan target 

population dapat menerjemahkan masalah penelitian ke dalam pernyataan yang tepat 

tentang siapa yang harus dan siapa yang tidak boleh dimasukkan dalam sampel.  Target 

population dapat dijelaskan melalui empat aspek yaitu elements, sampling units, extent, 

and time frame.  

Element merupakan objek yang memiliki sebuah informasi yang dicari oleh 

peneliti dan sesuai dengan kebutuhan peneliti (Malhotra, 2009). Dalam penelitian ini 

element tersebut adalah responden yang telah membantu peneliti untuk mencari 

informasi dan data. Selanjutnya yaitu Sampling Unit yang merupakan orang – orang 

yang memiliki karakteristik yang mirip dengan element yang akan dijadikan sebuah 

sampel dalam penelitian (Malhotra, 2009). Dalam penelitian ini sampling unit tersebut 

merupakan pria atau wanita yang berusia 15 tahun hingga 35 tahun yang pernah 

membeli produk daur ulang dan produk Adidas, serta mengetahui produk Adidas 

Ultraboost Parley, dan saat ini belum membeli dan menggunakan sepatu Adidas 

Ultraboost Parley. 

Extent adalah batasan geografi dari penelitian (Malhotra, 2009). Extent dalam 

penelitian ini adalah orang – orang yang berada di wilayah Jabodetabek. Lalu yang 

terakhir yaitu Time Frame yang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data hingga ke tahap pengolahan data (Malhotra, 2009). 
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Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan pada pertengahan bulan Desember 

2018, sedangkan keseluruhan penelitian dilakukan sejak bulan September 2018 hingga 

bulan Desember 2018.  

3.4.2 Sampling Frame  

Menurut Malhotra (2009), Sampling Frame adalah representasi dari elemen 

populasi target. Sampling frame ini terdiri dari daftar atau serangkaian petunjuk untuk 

mengidentifikasi populasi target. Penelitian ini tidak menggunakan sampling frame 

karena peneliti tidak memiliki data populasi untuk dijadikan sebagai responden dalam 

penelitian ini.  Sampling frame dapat digunakan apabila penelitian tersebut 

menggunakan teknik probability sampling, sedangkan pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik non – probability sampling.  

3.4.3 Sampling Techniques  

Menurut Malhotra (2009), Sampling techniques secara luas dapat di klasifikasikan 

sebagai non – probability sampling atau probability sampling.  

1. Non – Probability Sampling adalah teknik sampling yang tidak menggunakan 

prosedur seleksi peluang, tetapi sebaliknya bergantung pada penilaian dan 

kenyamanan pribadi peneliti.  

2. Probability Sampling adalah prosedur pengambilan sampel dimana setiap 

elemen populasi memiliki probabilitas tetap untuk dipilih. 
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Menurut Malhotra (2009), non-probabiliy sampling memiliki 4 teknik yang dapat 

digunakan dalam penelitian, antara lain:  

1. Convenience Sampling, yang merupakan teknik non-probability sampling yang 

mencoba untuk mendapatkan sampel dari elemen sesuai dengan kenyamanan 

para peneliti. Teknik Convenience Sampling ini memiliki kelebihan karena 

biayanya murah dan cepat.  

2. Judgemental Sampling, merupakan suatu bentuk convenience sampling dimana 

populasi dipilih sesuai dengan penilaian dari peneliti. Pengambilan 

judgemental sampling memiliki daya tarik karena memiliki biaya yang rendah, 

nyaman, dan cepat.  

3. Quota Sampling, merupakan teknik non-probability sampling yang memiliki 

dua tahap penghakiman yang terbatas. Pada tahap pertama terdiri dari 

pengembangan kategori dan menentukan kuota dari masing – masing elemen 

populasi. Pada tahap kedua, elemen sampel dipilih berdasarkan kenyamanan 

atau penilaian dari peneliti.  

4. Snowball Sampling, merupakan teknik non-probability sampling dimana 

responden dipilih secara acak. Lalu responden lain dipilih berdasarkan referensi 

atau informasi yang diberikan oleh responden awal. Proses ini dapat dilakukan 

dalam gelombang dengan memperoleh referensi dari referensi.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non – 

probability sampling dengan metode judgemental sampling dimana responden yang 
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dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti agar data yang didapatkan 

lebih akurat.   

3.4.4 Sampling Size  

Menurut Malhotra (2009), Sampling size merupakan jumlah elemen yang kan 

dimasukkan ke dalam penelitian. Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel 

mengacu pada pernyataan dari Hair et al., (2010). Menurut Hair et al., (2010), dalam 

sebuah studi menunjukkan bahwa maximum likelihood estimation (MLE) dapat 

memberikan hasil yang valid dan stabil dengan ukuran sampel sebesar 50 responden. 

Akan tetapi dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden masih terbilang kurang ideal 

karena data tersebut tidak boleh ada yang error. Dengan demikian sebuah sample size 

disarankan dalam kisaran 100 hingga 400 responden dalam sebuah penelitian. Dalam 

penelitian ini terdapat 125 responden sebagai sebuah sampel.   

3.4.5 Sampling Process  

3.4.5.1 Sumber dan Pengumpulan Data  

Menurut Malhotra (2009),  terdapat dua jenis data yang digunakan ketika melakukan 

sebuah penelitian. Jenis data tersebut antara lain:  

1. Primary Data, merupakan sebuah data atau informasi berasal dari penelitian 

tertentu dan memiliki tujuan untuk menyelesaian masalah penelitian tertentu.  

2. Secondary Data, merupakan data atau informasi yang diumpulkan dari 

berbagai studi kasus dengan tujuan untuk mendukung penelitian dan biasanya 

data atau informasi ini bukan untuk menyelesaikan masalah penelitian.  
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Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah primary data yang 

diperoleh dari kuesioner yang telah disebar dengan menggunaan teknik non – 

probability sampling dan didapatkan data dari responden yang sesuai. Peneliti juga 

menggunakan secondary data yang diperoleh dari buku pengetahuan, jurnal serta 

artikel yang terkait untu memperkuat teori dalam penelitian ini.   

3.4.5.2 Prosedur Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan primary data, peneliti melakukan secara online dan 

offline. Dalam metode online, peneliti mengirimkan link kuesioner yang telah dibuat 

pada Google Form. Setelah itu link disebar melalui personal chat dari Line dan 

Whatsapp, direct mention dan direct message di sosial media Instagram dan Facebook. 

Dalam teknik pengumpulan offline, peneliti menyebarkan dalam bentuk fisik yang 

sebelumnya telah disusun secara tertulis. Kuesioner fisik tersebut dibagikan kepada 

responden yang terlebih dahulu sudah ditanyakan pertanyaan screening. Setelah 

mengisi pertanyaan screening, peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner 

yang telah disediakan. Peneliti menyebarkan kuesioner pada tempat yang ramai seperti 

mall dan universitas. Sebelum responden mengisi kuesioner, peneliti memberikan 

penjelasan terlebih dahulu kepada responden mengenai penelitian yang dilaksanakan 

melalui kata pengantar kuesioner yang sudah tertera pada halaman utama kuesioner. 

Selanjutnya responden diberikan sedikit penjelasan bagaimana mengisi kuesioner 

tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut responden yang memenuhi 

kualifikasi akan diambil dan diolah kembali datanya.  
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3.5 Periode Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan 

Desember 2018, sehingga penelitian ini dilakukan sekitar kurang lebih 4 bulan. Proses 

awal penelitian ini dimulai dari penentuan objek penelitian melalui presentasi seminar 

proposal mengenai objek penelitian serta fenomena yang terjadi. Selanjutnya peneliti 

menyusun latar belakang dan rumusan masalah, lalu dikaitkan dengan penelitian 

terdahulu dan teori yang bersangkutan yang diambil dari jurnal. Selanjutnya peneliti 

melakukan perancangan draft kuesioner sebanyak 30 kuesioner yang terdiri dari 20 

kuesioner online dan 10 kuesioner offline untuk melakukan pre-test, lalu 

mengumpulkan data – data pendukung penelitian, menghitung apakah semuah 

measurement yang digunakan reliabel dan valid kemudian melakukan penyebaran 

kuesioner dan mengumpulkan data dari minimal 100 responden. Dari data yang telah 

diperoleh kemudian peneliti melakukan pengolahan data, menganalisa hasil dari 

penelitian dan membuat kesimpulan serta saran penelitian.  

3.6 Identifikasi Variabel Penelitian  

3.6.1 Independent Variables  

Menurut Malhotra (2009), Independent Variables merupakan variabel yang 

dimanipulasi oleh peneliti dan hasilnya diukur serta dibandingkan. Selain itu menurut 

Zikmund et al., (2013), Independent Variable adalah variabel yang diharapkan 

mempengaruhi variabel dependen dalam beberapa cara. Variabel – variable ini juga 

dikenal sebagai treatment, termasuk tingkat harga, desain paket, dan tema iklan 
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(Malhotra, 2009). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah 

Functional Value, Social Value, Emotional Value, Epistemic Value, Conditional Value, 

serta Corporate Image Value.  

3.6.2 Dependent Variable  

Menurut Malhotra (2009), Dependent Variable adalah variabel yang mengukur pengaruh 

variabel independen pada unit tes. Sedangkan menurut Zikmund et al., (2013) dependent 

variable adalah hasil proses atau variabel yang diprediksi dan dijelaskan oleh variabel lain. 

Variabel – variabel ini meliputi penjualan, laba, dan pangsa pasar (Malhotra, 2009). Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel dependen adalah Green Purchase Behaviour.  

3.6.3 Variable Teramati  

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured variable) 

adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris, dan dapat disebut 

juga sebagai indikator. Setiap pertanyaan atau measurement dalam metode survey 

menggunakan kuisioner, measurement yang ada mewakili sebuah variabel teramati. 

Simbol diagram dari variabel teramati adalah kotak atau persegi empat panjang (Hair 

et al., 2010). Dalam penelitian ini, terdapat total 36 pertanyaan pada kuesioner, 

sehingga jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 36 indikator.  

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Agar dapat mengukur suatu variabel dalam sebuah penelitian dapat terukur 

secara akurat, peneliti harus menggunakan indikator yang sesuai untuk mengukur. 

Indikator juga berfungsi untuk mengahindaru kesalahan dalam menjelaskan variabel – 
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variabel yang digunakan dalam penelitian. Skala pengukuran variabel dalam penelitian 

ini menggunakan likert scale 5 (lima) poin yang dimana seluruh variabel diukur dengan 

skala 1 sampai 5. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat melalui 

tabel berikut:  

Tabel 3. 1 Tabel Operasional 

No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

1 Functional 
Value 

Functional Value 
merupakan 
sebuah persepsi 
konsumen 
mengenai harga 
serta kualitas dari 
suatu produk.  
(Solaiman, et al., 
2017).  

FV1.  Menurut saya 
produk sepatu Adidas 
Ultraboost Parley 
memiliki kualitas yang 
konsisten  
 
FV2.  Menurut saya 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

dibuat dengan kualitas 

yang baik. 

FV3.  Menurut saya 
produk sepatu Adidas 
Ultraboost Parley 
memiliki standar 
kualitas yang layak 
 
FV4.  Menurut saya 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

memilki performa 

yang konsisten. 

Lin & 
Huang 
(2011) 

Likert 
1 - 5 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

FV5.  Menurut saya 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

memiliki harga yang 

cukup terjangkau  

 
FV6.  Menurut saya 
manfaat yang saya 
dapatkan dari sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley sesuai dengan 
harganya 
 
FV7.  Menurut saya 
sepatu Adidas 
Ultraboost Parley 
memiliki kualitas yang 
sesuai dengan 
harganya 
 
FV8.  Jika 
dibandingkan dengan 
manfaat yang 
diberikan, sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley adalah produk 
yang ekonomis 
 

2 Social 
Value  

Social value 
adalah nilai yang 
mempengaruhi 
orang lain untuk 
mendapatkan 
pengakuan status 
ataupun pengaruh 
dalam kelompok. 

SV1. Dengan membeli 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley akan 

membuat saya mudah 

Lin & 
Huang 
(2011) 

Likert 
1 - 5 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

(Butler et al., 
2016) 

diterima oleh 

lingkungan saya. 

 

SV2. Dengan membeli 
produk sepatu Adidas 
Ultraboost Parley akan 
meningkatkan 
penilaian orang lain 
terhadap saya.   
 
 
SV3. Dengan membeli 
produk sepatu Adidas 
Ultraboost Parley akan 
membuat saya 
memiliki kesan baik 
dimata orang lain 
 
SV4. Membeli produk 
sepatu Adidas 
Ultraboost Parley akan 
membuat saya 
diterima di lingkungan 
sosial saya. 
 

3 Emotional 
Value  

Emotional value  
adalah nilai yang 
dimiliki oleh 
konsumen, 
dimana perasaan 
konsumen timbul 
ketika mereka 
sudah membeli 
produk tersebut. 
(Seth et al., 1991) 

EM1.   Menurut saya 

dengan membeli 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley, 

saya telah memberikan 

Lin & 
Huang 
(2011) 

Likert 
1 - 5 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

kontribusi yang baik 

untuk lingkungan 

 

EM2. Menurut saya 

dengan membeli 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley, 

saya telah melakukan 

hal yang benar secara 

moral 

 

EM3. Menurut saya 

dengan membeli 

produk sepatu Adidas 

Ultraboost Parley, 

saya merasa menjadi 

orang yang lebih baik.  

 

. 

4 Epistemic 
Value  

Epistemic value 
adalah  sebuah 
kemampuan 

EPV1. Sebelum saya 

membeli produk 

Lin & 
Huang 
(2011) 

Likert 
1 - 5 

Analisis pengaruh consumption..., Deyna Dwitama Setiadi, FB UMN, 2019



No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

konsumen untuk 
membangkitkan 
keingintahuan, 
memberikan hal 
baru atau 
memuaskan 
keingingan 
seseorang akan 
pengetahuan 
(Finch, 2006) 

sepatu ramah 

lingkungan, saya akan 

mencari informasi 

yang terkait berbagai 

merek sepatu ramah 

lingkungan 

 
EPV2. Saya bersedia 

mencari informasi 

baru mengenai sepatu 

ramah lingkungan 

 
EPV3.   Saya suka 

mencari hal – hal yang 

baru. Khususnya 

produk ramah 

lingkungan 

 
EPV4.   Saya suka 

mencari hal – hal yang 

berbeda. Khususnya 

produk ramah 

lingkungan.  

. 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

5 Condition
al Value  

Conditional value  
adalah nilai yang 
dirasakan oleh 
konsumen 
berdasarkan dari 
situasi tertentu 
baik dari harga 
ataupun pengaruh 
dari produk yang 
mereka beli. (Seth 
et al., 1991).  

CV1.   Saya lebih 
memilih untuk 
membeli sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley dibandingkan 
produk lain yang dapat 
merusak lingkungan. 
 
CV2   Saya akan 

membeli produk 

sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

dibandingkan sepatu 

lain apabila harga 

sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

tersebut turun. 

CV3.  . Saya akan 

membeli produk 

sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

dibandingkan sepatu 

lain apabila terdapat 

harga diskon pada 

sepatu Adidas 

Ultraboost Parley  

CV4.   Saya akan 
membeli produk 
sepatu Adidas 
Ultraboost Parley 

Lin & 
Huang 
(2011) 

Likert 
1 - 5 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

dibandingkan sepatu 
lain apabila sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley telah tersedia di 
mall atau outlet 
terdekat.  
 

6 
 

Corporate 
Image 
Value  

Corporate image 
value merupakan 
sebuah 
pengetahuan, 
keyakinan, ide, 
dan perasaan 
tentang suatu 
perusahaan atau 
organisasi 
(Furman, 2010). 
 
 

CIV1.   Perusahaan 

Adidas dapat menjadi 

contoh perusahaan 

yang baik sebagai 

perusahaan yang 

ramah lingkungan.   

CIV2.   Perusahaan 
Adidas memiliki 
profesionalisme dalam 
mengelola lingkungan 
 
CIV3   Perusahaan 
Adidas telah berhasil 
dalam mengelola 
lingkungan. 
 
CIV4.   Perusahaan 

Adidas dan telah 

memiliki standar yang 

baik dalam 

pengelolaan 

lingkungan.  

CIV5.   Perusahaan 

Adidas memiliki 

Chen 
(2007) 

Likert 
1-5 
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

reputasi yang baik 

dalam pengelolaan 

lingkungan.  

CIV6.   Perusahaan 

Adidas dapat 

dipercaya dalam 

pengelolaan 

lingkungan.  

CIV7.   Perusahaan 

Adidas dapat 

diandalkan dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

CIV8.   Perusahaan 
Adidas 
mempertimbangkan 
kesejahteraan 
konsumen 
 

7 Green 
Purchase 
Behaviour  

Green purchase 
behavior 
merupakan 
perilaku 
pembelian produk 
ramah lingkungan 
dimana pembelian 
produk tersebut 
memiliki manfaat 
baik terhadap 
lingkungan dan 
tidak merusak 
ekosistem 

GPB1.   Saya 
berusaha untuk 
membeli sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley karena produk 
tersebut terbuat dari 
bahan daur ulang 
 
GPB2.  Saya beralih 
kepada sepatu Adidas 
Ultraboost Parley 
karena alasan 
lingkungan 

Kim & 
Choi 
(2005) 

Likert 
1- 5  
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No. Variabel Definisi 
Operasional Measurement  

Sumber 
Measure

ment  
Scale  

lingkungan 
lainnya (Solaiman 
et al., 2017) 
 

 
GPB3.  Saya akan 

memilih untuk 

membeli sepatu 

Adidas Ultraboost 

Parley dibandingan 

sepatu ramah 

lingkungan lain karena 

sepatu Adidas 

Ultraboost Parley 

lebih tidak 

membahayakan 

lingkungan  

GPB4.  Saya akan 
membeli sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley karena produk 
tersebut ramah 
lingkungan 
 
GPB5.  Saya tidak 
mempertimbangkan 
membeli sepatu 
Adidas Ultraboost 
Parley, apabila produk 
tersebut memiliki 
dampak yang 
membahayakan untuk 
lingkungan 
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3.8 Teknik Analisis  

3.8.1 Analisis Deskriptif  

Menurut Zikmund et al., (2013), bahwa proses transformasi data mentah 

dengan cara yang menggambarkan karakterisik dasar seperti kecenderungan, distribusi, 

dan variabilitas sentral. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

untuk mengelompokan semua jawaban responden. Menurut Zikmund et al., (2013), 

skala interval merupakan skala yang memiliki sifat nominal and ordinal, tetapi juga 

menangkap informasi tentang perbedaan dalam jumlah konsep dari satu pengamatan 

ke pengamatan berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala interval 

untuk mendeskripsikan perilaku pembelian terhadap produk Adidas Ultraboost Parley.  

3.8.2 Analisis Kuesioner  

Menurut Malhotra (2009), kuesioner adalah teknik struktur untuk pengumpulan 

data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan baik tertulis maupun lisan yang telah 

dijawab oleh responden. Setiap kuesioner memiliki tujuan yang spesifik. Pertama, 

kuesioner harus dapat menggambarkan informasi yang diwakili oleh pertanyaan yang 

jelas sehingga responden mampu menjawab dengan baik. Kedua, kuesioner harus dapat 

mengajak dan melibatkan responden untuk menjadi bagian yang terlibat dalam 

pengisian kuesioner. Kuesioner harus mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam 

seluruh wawancara, tanpa membiaskan tanggapan mereka. Ketiga, kuesioner harus 

meminimalkan kesalahan dalam tanggapan. Kesalahan ini dapat tibul dari responden 
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yang memberikan jawaban yang tidak akurat atau dari peneliti yang salah mencatat 

atau menganalisis jawaban mereka (Malhotra, 2009).  

 Dalam pembuatan kuesioner terdapat tahapan – tahapan yaitu dengan 

menentukan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti harus menentukan 

metode pengumpulan data. Kemudian peneliti harus dapat menentukan isi pertanyaan 

yang akan diberikan kepada responden. Peneliti juga harus dapat membuat pertanyaan 

yang mudah dipahami oleh responden. Selanjutnya peneliti harus menentukan struktur 

pertanyaan yang akan digunakan. Peneliti juga harus memperhatikan kata – kata yang 

akan digunakan dalam kuesioner. Selain itu, peneliti juga harus mengatur urutan 

pertanyaan dengan benar serta mengidentifikasi penempatan tata letak pertanyaan 

(Malhotra, 2009). 

 

Sumber : Malhotra, (2009) 

Gambar 3. 7 Questionnaire Design Process 
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Pada penelitian ini, sebelum peneliti menyebarkan kuesioner, peneliti mencari 

dan menentukan indikator yang sesuai dengan model penelitian yang akan diteliti. 

Setelah itu peneliti melakukan seleksi terhadap responden penelitian. Selanjutnya 

peneliti menyebarkan kuesioner secara offline dan online.  

Menurut Malhotra (2009), tipe – tipe pertanyaan dalam kuesioner dibagi 

menjadi dua yaitu unstructured questions dan structured question. Unstructured 

question adalah pertanyaan terbuka yang dijawab oleh responden dengan kata – kata 

mereka sendiri. Sedangkan structured questions adalah pertanyaan yang menentukan 

satu set tanggapan. Pertanyaan dalam kuesioner terstruktur dan dapat berupa multiple 

choice, dichotomous, atau scale. Multiple choice adalah pertanyaan yang terdiri dari 

tiga atau lebih pilihan jawaban. Dichotomous adalah pertanyaan yang memiliki 2 

pilihan seperti “ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Selanjutnya 

Scales adalah dipakai untuk mengukur atau menentukan tingkatan atau 

banyaknya  sesuatu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan structured questions yang terdiri 

dari Multiple choice, Dichotomous, dan Scale. Pertanyaan Multiple choice pada 

penelitian ini terdiri dari domisili, usia, pengeluaran untuk membeli sepatu, serta bahan 

dasar dari Adidas Ultraboost Parley. Untuk Dichotomous yaitu jenis kelamin, apakah 

responden pernah membeli produk daur ulang, apakah responden pernah membeli 

produk Adidas, dan apakah responden mengetahui produk Adidas Ultraboost Parley. 
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Untuk Scale, peneliti menggunakan skala likert 1 sampai 5 dimana 1 adalah “sangat 

tidak setuju” sedangkan 5 adalah “sangat setuju”.  

3.8.3 Uji pre-test  

Menurut Zikmund et al., (2013), pretesting adalah prosedur penyaringan yang 

melibatkan uji coba dengan sekelompok responden untuk mengatasi masalah mendasar 

dalam desain survei. Dalam uji pre-test pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

sebanyak 30 responden untuk diuji dengan menyebarkan kuesioner secara offline dan 

online. Data dari hasil penyebaran kuesioner ini akan diolah menggunakan software 

IBM SPSS statistic 23 untuk menguji validasi dan realibilitas dari pertanyaan kuesioner 

sehingga dapat diandalkan dan konsisten.  

3.8.4 Uji Validitas 

Menurut Zikmund et al., (2013), validitas adalah keakuratan dalam mengukur 

sejauh mana suatu measurement dapat mewakili suatu konsep. Selain itu menurut 

Ghozali (2011), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner  mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut 

Malhotra (2012), validitas adalah sejauh mana perbedaan dalam skor skala yang 

diamati mencerminkan perbedaan yang benar antara objek pada karakteristik yang 

diukur, daripada kesalahan sistematis atau acak.  

Peneliti dapat menilai validitas dalam berbagai cara yaitu content validity, 

criterion validity, construct validity. Content validity adalah jenis validitas dengan 
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menilai konten secara keseluruhan indikator berdasarkan pemahaman peneliti, 

sehingga hal tersebut dapat menyebabkan hasil penilaian menjadi subjektif. Criterion 

validity adalah penelitian yang dilakukan dengan berekspektasi pada hasil akhir. 

Construct validity adalah tipe validitas yang menjawab pertanyaan dengan 

menggunakan skala ukuran. Penelitian ini menggunakan construct validity dimana 

validitas menjawab pertanyaan menggunakan skala ukuran. Syarat – syarat dalam 

factor analysis antara lain:  

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequency (KMO MSA). 

Merupakan indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan model analisis. 

Nilai KMO ≥ 0,5 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai dalam 

hal sampel sedangkan jika KMO < 0,5 maka analisis faktor tidak valid 

(Malhotra, 2009).  

2. Barlett`s Test of Sphericity. Merupakan uji statistik yang yang biasanya 

digunakan untuk menguji sebuah hipotesis. Jika hasil uji nilai signifikan ≤ 0.05 

menunjukan hubungan yang signifikan antara variabel dengan indikatornya 

(Malhotra, 2009).  

3. Anti Image Matrics. Digunakan untuk memprediksi hubungan antar variable, 

apakah memiliki kesalahan atau tidak. Nilai MSA = 1, prediksi antar variabel 

tidak memiliki kesalahan ; Nilai MSA ≥ 0.50 variabel harus dianalisa lebih 

lanjut ; Nilai MSA ≤ 0.50 tidak dapat dianalisis lebih lanjut, harus dilakukan 

perhitungan analisis faktor ulang ketika situasi tersebut (Malhotra, 2009).  
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4. Factor Loading atau component matrix merupakan korelasi suatu indikator 

dengan faktor dengan faktor yang berbentuk. Factor Loading harus memiliki 

nilai sebesar ≥ 0.50 (Malhotra, 2009).  

3.8.5 Uji Reliabilitas  

Menurut Zikmund (2013), reliabilitas adalah indikator dari internal konsistensi. 

Konsistensi adalah kunci untuk memahami keandalan. Ukurannya dapat reliable ketika 

ada usaha yang berbeda dalam mengukur sesuatu yang menyatu pada hasil yang sama. 

Sedangkan menurut Malhotra (2009), reliabilitas adalah sejauh mana skala 

menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran berulang dilakukan pada 

karakteristik. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberika nilai Cronbach Alpha > 0.7 (Ghozali, 2011).  

3.8.7 Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan memprediksi rata – rata populasi atau nilai rata – rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011). 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau 

lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen.  
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1. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan 

untuk mengukur bahwa persamaan regresi yang telah didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi dan konsisten (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011).  

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka dapat menyebabkan 

variabel – variabel tersebut tidak ortogonal dan model regresi menjadi 

bias. Untuk menguji multikolinieritas dapat di lihat dari nilai VIF 
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masing-masing variabel independen, jika nilai VIF <10, maka dapat 

disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011).  

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji Heterokedadtisitas bertujuan menguji apakah didalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Apabila tidak terjadi ketidaksamaan variance 

atau tetap, maka model regresi tersebut dapat dikatakan 

Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang 

Homoskedastisitas.  Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menguji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, 

dan uji white (Ghozali, 2011).  

2. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis 

linier berganda ini dilakukan dengan uji koefisien determinasi dan uji t. 

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Y= α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 ......(6) 

Keterangan:  

Y = Green Purchase Behaviour  

α = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variable Independen 
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X1 = Functional Value  

X2 = Social Value 

X3 = Emotional Value  

X4 = Epistemic Value  

X5 = Conditional Value  

X6 = Corporate Image Value 

Y1 = Green Purchase Behaviour  

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien deterimanasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 

kecil dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Dan jika nilai 

koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel independen 

hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

b. Uji Pengaruh Simultan (F test) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama – sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik F 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
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secara bersama – sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 

2011).  Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau:  

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama 

dengan nol, atau: 

HA : b1 ≠ b2 ≠…….≠ bk ≠ 0  

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

c. Uji Signifikan Parameter Individual  (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh sau variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis 

nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan nol atau :  

Ho : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 
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alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, 

atau :  

HA : bi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

tehadap variabel dependen. Apabila pada uji hipotesis, tingkat 

signifikan sebesar < 0.05 maka HA dapat diterima (Ghozali, 2011). 
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