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BAB 111 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

      Penelitian mengenai pengaruh persepsi harga, resiko, dan nilai terhadap minat beli 

konsumen produk private label di hypermarket Carrefour Ambarukmo Plaza 

Yogyakarta 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2004). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah persepsi harga, resiko, dan nilai. 

a. Persepsi harga didefinisikan jumlah dari seluruh nilai yang konsumen 

tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan 

sejumlah barang dan jasa. Wageinheim dan Bayon (2007) dan Ralston 

(2003) menilai bahwa persepsi harga memiliki pengaruh yang signifikan 

karena mewakili sebuah bentuk ekstrinstik dan menawarkan salah satu dari 

bentuk paling penting mengenai informasi yang ada bagi pelanggan ketika 

membuat keputusan pembelian. Variabel persepsi harga diukur dengan 

indikator yang dikembangkan dari pendapat Vivin, Eliza, Evy (2014)  

sebagai berikut :  

 Produk alternatif murah 

 Manfaat produk dari segi biaya 
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 Kewajaran harga produk 

b. Persepsi resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dialami 

konsumen ketika mereka tidak dapat memperkirakan konsekuensi atau 

akibat dari tindakan pembelian mereka. Menurut Durovnik dalam Choy dan 

Ng, (2011), konsumen kurang berminat membeli produk yang menurut 

mereka memiliki kecenderungan untuk muncul kejadian-kejadian berisiko. 

Konsumen akan berusaha untuk mengurangi terjadinya resiko. Variabel 

persepsi resiko diukur dengan indikator yang dikembangkan dari pendapat 

Vivin, Eliza, Evy (2014)  sebagai berikut :  

 Resiko pembelian produk dari segi biaya 

 Pentingnya resiko finansial dalam pembelian produk 

 Resiko pembelian dari segi kualitas 

c. Persepsi nilai didefinisikan sebagai penilaian menyeluruh atas kegunaan 

suatu produk berdasarkan persepsi atas apa yang diterima dan apa yang 

dikorbankan. Persepsi nilai pelanggan menjadi salah satu determinan paling 

penting pada minat beli dan konsekuensinya minat beli seseorang (Chang 

dan Wang, 2011; Ulaga dan Chacour, 2001). Variabel persepsi nilai diukur 

dengan indikator yang dikembangkan dari pendapat Ike Kusdyah (2012) 

sebagai berikut :  

 Adanya nilai tambah 

 Produk/layanan bermanfaat 

 Hasil sesuai harga 

 Kualitas produk/layanan sesuai harga 
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2. Menurut Sugiono (2004) variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen, atau variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen. 

a. Minat beli didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian 

yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. 

Variabel minat beli diukur dengan indikator yang dikembangkan dari 

pendapat Vivin, Eliza, Evy (2014)  sebagai berikut :  

 Keinginan membeli karena harga terjangkau dan berkualitas 

 Keinginan membeli karena produk yang beragam 

 Faktor persepsi konsumen mempengaruhi minat beli 

3.3 Metode pengumpulan Data 

        Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner menurut Sugiono (2009:142) dalam 

Chriesmaya (2012) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.  

       Pada penelitian ini, data diukur dari anggapan responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner. Setiap responden diminta untuk memilih 

satu jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
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persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. (Ginting dan 

Situmorang, 2008:121). 

Kriteria pengukuran adalah sebagai berikut: 

Sangat setuju   : diberi skor 5 

Setuju    : diberi skor 4 

Kurang setuju   : diberi skor 3 

Tidak setuju   : diberi skor 2 

Sangat tidak setuju  : diberi skor 1 

3.4 Populasi dan Sampel  

       Populasi dan sampel didalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar 

mendapatkan data yang sesuai.  

       Populasi adalah sekumpulan obyek yang mempunyai jumlah dan karakter tertentu 

yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Populasi dalam 

penelitian ini para konsumen yang melakukan pembelian produk private label di 

hypermarket Carrefour Ambarukmo Plaza. Sedangkan sampel adalah sebagian obyek 

yang diselediki dari keseluruhan obyek yang ada.  

       Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, yaitu 

setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai 

sampel. Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan kemudahan (convenience 



35 

 

 

sampling), yang mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang tersedia pada saat 

dilakukanya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

       Untuk model SEM ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200. Bila ukuran 

sampel terlalu besar, maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan 

ukuran goodness of fit yang baik. Ferdinand A.T., (2005) mengemukakan bahwa 

pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai dengan 10. 

Bila terdapat 13 indikator, besarnya sampel adalah antara 100-200. Untuk penelitian ini, 

maka jumlah sampel yang diambil adalah : 

Jumlah sampel  = Jumlah indikator X 5 sampai dengan 10 

                       = 13 X 10 

                      = 130 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2009). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan ataupun pernyataan 

yang ada didalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai corrected item-total correlation dengan perhitungan r tabel untuk degree of 

freedom (df)=n-2, dimana dalam hal ini n adalah jumlah sampel, dengan tingkat 

signifikansi 5% (Ghozali, 2009). Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif 

maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

       Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien cronbach 

alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila mempunyai koefisien cronbach alpha > 0.60 (Ghizali, 2009). 

Hasil uji realibilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam 

menjawab semua item pernyataan penelitian. 

3.5.3 Analisis Deksriptif 

       Analisis deksriptif merupakan analisis yang menjelaskan mengenai ketertarikan 

data penelitian ke dalam bentuk kalimat. Analisis deksriptif bertujuan untuk mengubah 

data mentah menjadi data yang mudah difahami dalam bentuk informasi yang lebih 

ringkas. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan berdasarkan uraian hasil jawaban 

para responden dari kuisioner yang disebar. Data tersebut tercantum dalam bentuk tabel 

dan analisis dekstriptif yang dilakukan berdasarkan data dalam tabel tersebut. 

3.5.4 Analisis statistik 

       (1)  Analisis Structural Equation Model (SEM) 

       SEM dapat menguji beberapa variabel dependen sekaligus dengan beberapa 

variabel independen (Augusty Ferdinand, 2006). SEM adalah alat statistik yang 

merupakan gabungan dari dua model statistik yang terpisah yaitu analisis faktor dan 

analisis regresi berganda. Model penelitian melalui SEM memungkinkan peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresi maupun dimensional (mengukur 
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dimensi apa saja dari sebuah konsep). Untuk penelitian ini menggunakan program SEM 

AMOS yang dapat mengolah model penelitian yang berdimensi dan berjenjang. 

       Augusty Ferdinand (2006) mengajukan tahapan pemodelan analisis SEM menjadi 

tujuh langkah, yaitu : 

1. Pengembangan Model Teoritis 

       Model persamaan structural didasarkan pada hubungan klausalitas. Dimana 

perubahan satu variabel diasumsikan berakibat pada perubahan variabel lainya. Langkah 

pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau pengembangan 

sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat, setelah itu model di 

validasi secara empiric melalui komputasi program SEM. 

2. Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) dan Persamaan Struktural 

       Pada langkah kedua menyusun hubungan Klausalitas dengan dengan diagram jalur 

dan menyusun persamaan konsturalnya, yaitu dengan menyusun model konstural dan 

menghubungkannya antar konstruk laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun 

measuremen model yaitu menghubungkan konstruk laten endogen dan eksogen dengan 

variabel indikator. Model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan 

digambarkan dalam sebuah Path diagram dan selanjutnya bahasa program akan 

mengkorversi gambar menjadi persamaan, dan persamaan menjadi estimasi. 

3. Memilih Matriks input dan Estimasi Model Korelasi atau Kovarians 

       SEM menggunakan matriks kovarians atau korelasi sebagai data input untuk 

keseluruhan estimasi yang dilakukanya. Yang pada awalnya data mentah observasi 

individu dapat dimasukan dalam program AMOS, tetapi program AMOS akan berubah 

dahulu data mentah menjadi matriks kovarians atau matriks korelasi. Analisis terhadap 

data outlier harus dilakukan sebelum matriks kovarians atau matriks korelasi dihitung. 
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Itu merupakan perbedaan SEM dengan tekhnik multivariate lainya adalah dalam input 

data yang digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. 

4. Menilai Identifikasi Model Structural 

        Problem identifikasi adalah ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan 

unique estimate. Cara melihat ada tidaknya problem dengan melihat hasil estimasi yang 

meliputi : 

a. Adanya nilai standart error yang besar untuk satu atau lebih koefiensi 

b. Ketidakmampuan program untuk invert information matrix 

c. Nilai estimasi yang tidak mungkin misalnya error variance yang negative 

d. Adanya nilai korelasi yang tinggi (>0.90) antar koefisien estimasi 

5. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

       Menurut Ghozali (2006) dalam tekhnik analisis SEM digunakan beberapa uji 

statistik yang untuk menguji hipotesis dari model yang dikembangkan. Uji statistik yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian model dalam penelitian ini adalah :  

a. X
2
- Chi-Square Statistic 

Nilai chi-square (x
2
) adalah uji statistic mengenai adanya perbedaan matriks 

kovarians populasi dan matriks kovarians populasi sampel yang nilainya 

diharapkan sangat kecil. Dengan uji ini peneliti mencari penerimaan 

hipotesis. Ukuran fundamental dari overall vit adalah likehood-ratio chi-

square (x
2
). 

b. Significant Probability 

Nilai cut off yang diharapkan adalah sebesar > 0.50. parameter yang tidak 

significant menunjukan bahwa variabel itu tidaklah penting dalam model 
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yang dikembangkan, oleh karena itu untuk kepentingan asas parsimony, 

variabel itu dapat dikeluarkan dari model. 

c. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi 

chi-square statistik dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA yang kecil atau 

sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukan sebuah close fit dari model itu berdasarkan perbedaan per 

derajat kebebasan (degrees of freedom). 

Untuk menilai ketepatan estimasi RMSEA menggunakan confidence 

interval, bila interval konfidensnya sangat pendek menunjukan bahwa nilai 

RMSEA menunjukan presisi yang baik, sedangkan bila intervalnya panjang 

menunjukan bahwa “estimated discrepancy value” adalah “quite imprecise” 

sehingga tidak akurat dalam menentukan derajat fit dari populasi. RMSEA 

yang baik dari populasi juga dilihat dari “the closeness of fit” (khususnya 

bila nilainya <0.05 bila probabilitas closenessnya adalah >0.05. 

d. TLI (Tucker Lewis Index) 

TLI adalah sebuah alternative incremental fit indeks yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model. Indeks ini juga 

disebut NNFI = Non Normed Fit Index. Nilai yang direkomendasikan 

sebagai acuan diterimanya sebuah model adalah penerimaanya > 0.90, dan 

nilai yang mendekati 1 menunjukan tingkat fit yang baik. 

e. NFI (Normed Fit Iposed Model Index) 

Merupakan ukuran perbandingan antara proposed dan model null model. 

Nilai NFI bervariasi dari 0 (no lit at all) sampai 1.0 (perfect fit). Seperti 
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halnya TLI tidak ada nilai absolut yang dapat digunakan sebagai standar, 

tetapi umumnya direkomendasikan sama atau > 0.90. 

f. CFI (Coparative Fit Index) 

Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin 

mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi. Nilai yang 

direkomendasikan CFI > 0.90. Keunggulan dari indeks ini adalah bahwa 

indeks ini besarnya tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel, karena itu sangat 

baik untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model. Indeks CFI adalah 

identik dengan Relative Noncentraily Index (RNI). 

g. CMINDF 

Nilai X
2 

dapat juga dibandingkan dengan perbedaan per derajat kebebasan 

(degree of fredomnya) untuk mendapatkan nilai X
2 

– relative, dan digunakan 

untuk membuat kesimpulan bahwa nilai X
2
 relatif tinggi menandakan adanya 

perbedaan yang signifikan antara matriks kovarians yang diobservasi dan 

diestimasi. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat fit nya sebuah 

model yang diharapkan nilai CMINDF sebesar < 2.0. 

6. Interpretasi dan Modifikasi Model 

       Ketika model telah dinyatakan diterima, maka perlu peneliti dapat 

mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan 

teoritis atau goodness of fit. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus di 

cross validated (diestimasi dengan data terpisah) sebelum model dimodifikasi. 

Pengukuran model dapat dilakukan dengan modification indices. Nilai modification 

indices sama dengan terjadinya penurunan chi-square jika koefisiensi diestimasi. Nilai 
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sama dengan atau >3.84 menunjukan telah terjadi penurunan chi-square secara 

signifikan. 

7. Intrepetasi dan Modifikasi Model 

       Ketika model tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan, maka langkah 

terakhir adalah dengan menginterpretasikan model dan memodifikasinya. Model yang 

baik mempunyai standardized residual variance yang kecil. Angka + 2.58 merupakan 

batas nilai standardized residual yang diperkenankan. 

3.6 Pengujian Hipotesis 

       Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dan menunjukan seberapa jauh 

pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). 

Langkah-langkah pengujianya adalah :  

1. Perumusan Hipotesis Operasional : 

Ho : tidak ada pengaruh positif variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : ada pengaruh positif variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Misalnya pada hipotesis 1 :  

Ho : tidak ada pengaruh positif pada variabel persepsi harga terhadap minat beli 

konsumen produk private label carrefour. 

Ha : ada pengaruh positif pada variabel persepsi harga terhadap minat beli 

konsumen produk private label carrefour. 

2. Menentukan Taraf Signifikansi 

Dalam penelitian ini taraf signifikasi (α) sebesar 5% atau 0,05. 
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3. Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis Sebagai Berikut : 

Menentukan kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis : 

 Ho diterima jika 
1
/2p > α 5% 

 Ho ditolak jika 
1
/2p < α 5% 

4. Menghitung probabilitas (p) dengan regresi menggunakan program SEM AMOS 

5. Penarikan kesimpulan : menyesuaikan hasil prosedur (3) dengan butir (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


