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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

  

Sumber: Mayora.com, 2019 

Gambar 3.1 Logo PT. Mayora Indah Tbk 

 PT. Mayora Indah Tbk. merupakan perusahaan yang berfokus dalam 

mengembangkan dan memproduksi barang pada industri fast moving consumer 

goods khususnya untuk makanan dan minuman. PT. Mayora Indah Tbk pertama 

kali didirikan oleh Bapak Jogi Hendra Atmaja pada tanggal 17 Februari 1977 dan 

sekarang ini beliau menduduki jabatan sebagai komisaris utama di perusahaan 

tersebut. PT. Mayora Indah Tbk memiliki pabrik pertama di wilayah Tangerang. 

Semakin berkembangnya perusahaan, sekarang ini PT. Mayora Indah Tbk 

mempunyai 29 pabrik dan 24 diantaranya dapat ditemukan di wilayah Indonesia 

dan 5 pabrik lainya berada di luar negeri. Produk-produk yang diproduksi oleh PT. 

Mayora Indah Tbk tidah hanya dipasarkan di dalam negeri saja tetapi juga diekspor 

ke luar negeri. Negara tujuan ekspor dari PT. Mayora Indah Tbk antara lain Asean, 

China, India, Timur Tengah, Amerika Serikat, Afrika, Uni Eropa, Irak dan 

Palestina.  
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 Beberapa brand ternama yang telah dikeluarkan oleh PT. Mayora Indah Tbk 

antara lain Kopiko, Danisa, Roma, Energen, Torabika, dan Beng Beng. Dalam 

penelitian ini difokuskan pada brand Beng Beng. Beng Beng merupakan snack 

berupa cokelat yang terdapat beberapa lapisan lezat di dalamnya. Lapisan tersebut 

terdiri dari wafer, karamel, rice crispy, dan cokelat itu sendiri. Beng Beng memiliki 

slogan “4 KELEZATAN SEKALIGUS DALAM SEKALI GIGITAN”. Beng Beng 

tidak hanya menjadi produk andalan di Indonesia tetapi juga manjadi yang nomor 

satu di negara Thailand.  

 
Sumber: Mayora.com, 2019 

Gambar 3.2 Logo Beng Beng 

 Dari awal kemunculannya di pasaran, Beng Beng terus melakukan inovasi 

dari segi varian rasanya. Beberapa varian rasa yang dikeluarkan oleh Beng Beng 

antara lain Beng Beng Original, Beng Beng Maxx, dan Beng Beng White. Namun 

pada awal tahun 2018, Beng Beng melakukan inovasi yang berbeda dari yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Beng Beng yang telah dikenal oleh masyarakat 

sebagai snack cokelat melakukan strategi brand extension untuk memperkenalkan 

produk mi Drink Beng Beng. Produk ini merupakan minuman sachet yang 
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mengadopsi bahan dasar cokelat dari snack Beng Beng dan memiliki campuran 

susu, cream, dan malt didalamnya. Minuman cokelat ini dapat dinikmati dalam 

keadaan dingin maupun hangat tergantung dengan selera para penikmatnya. 

 Tentunya dengan adanya inovasi tersebut, Beng Beng menciptakan pasar 

baru dan memiliki beberapa pesaing baru juga di bagian minuman cokelat sachet. 

Untuk sekarang ini produk Drink Beng Beng baru hanya memiliki satu varian 

produk saja dan Drink Beng Beng dapat dengan mudah ditemukan pada minimarket 

atau supermarket. Hampir sama snack Beng Beng, Drink Beng Beng memiliki 

slogan yang berbunyi “4 KELEZATAN DI SETIAP TEGUKAN”. 

 
Sumber: Mayora.com 

Gambar 3.3 Drink Beng Beng 
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3.2 Desain Penelitian (Research Design) 

 Research design adalah sebuah kerangka kerja atau perencanaan dalam 

melakukan proyek riset pemasaran. Hal ini merincikan prosedur yang diperlukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyusun struktur dan 

memecahkan masalah riset pemasaran. Dengan adanya research design yang baik 

maka proyek penelitian pemasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

(Malhotra et al., 2017) 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Malhotra et al. (2017), research design dapat diklasifikasikan 

menjadi exploratory research dan conclusive research. Berikut Gambar 3.4 yang 

menunjukan klasifikasi dari marketing research design. 

 

Sumber: Malhotra et al., 2017 

Gambar 3.4 Klasifikasi Marketing Research Design 
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Tabel 3. 1 Perbedaan Exploratory dan Conclusive Research 

  Exploratory Conclusive 

Tujuan 

Untuk menyediakan insight 

dan pemahaman terhadap 

fenomena marketing 

Untuk menguji hipotesis dan 

memeriksa apakah ada 

hubungan antar hipotesis 

Pemahaman Pengukuran 

Karakteristik 

Informasi yang diperlukan 

dapat didefinisikan secara 

bebas 

Informasi yang dibutuhkan 

telah terdefinisikan dengan 

jelas 

Proses penelitian fleksibel, 

tidak terstruktur, dan dapat 

berkembang 

Proses penelitian bersifat 

formal dan terstruktur 

Sampel berukuran kecil 

Sampel berukuran besar dan 

bertujuan untuk menjadi 

perwakilan 

Analisis data dapat 

menggunakan teknik 

kualitatif atau kuantitatif 

Analisis data menggunakan 

teknik kuantitatif 

Temuan dan 

hasil 

Dapat menjadi sumber 

acuan bagi conclusive 

research 

Dapat menjadi sumber 

acuan bagi exploratory 

research 

Dapat menjelaskan 

temuan dalam conclusive 

research secara spesifik 

Dapat menjadi acuan untuk 

menetapkan konteks dalam 

penemuan exploratory 

research 

Metode 

Survei ahli Survei 

Survei percontohan Data sekunder 

Data sekunder Database 

Wawancara kualitatif Panel diskusi 

Observasi tidak terstruktur Observasi terstruktur 

Metode multivariat 

kuantitatif dan kualitatif 
Eksperimen 

Sumber: Malhotra et al., 2017 
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1. Exploratory Research Design 

 Menurut Malhotra et al. (2017), tujuan jenis penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi atau mencari masalah atau situasi untuk memberikan wawasan dan 

pemahaman. Exploratory design juga berguna dalam berbagai situasi dimana 

seorang peneliti tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk 

melaksanakan sebuah projek penelitian (Malhotra et al., 2017). Exploratory design 

dapat digunakan untuk merumuskan masalah atau mendefinisikan masalah dengan 

lebih tepat, mengidentifikasi tindakan alternative, mengembangkan hipotesis, 

mengisolasikan variabel kunci dan hubungan untuk pemeriksaan lebih lanjut, 

menumbuhkan wawasan untuk mengembangkan pendekatan terhadap masalah, dan 

Menetapkan prioritas untuk penelitian lebih lanjut. Proses penelitian exploratory 

design lebih fleksibel dan tidak terstruktur dibandingkan research design yang 

lainnya dan menggunakan teknik kualitatif (Malhotra et al., 2017). 

2. Conclusive Research Design 

 Menurut Malhotra et al. (2017), jenis penelitian ini berguna untuk menguji 

hipotesis dan memeriksa hubungan antar variabel. Conclusive research design lebih 

bersifat formal dan terstruktur dibandingkan dengan exploratory research design 

dan menggunakan teknik kuantitatif (Malhotra et al., 2017). Conclusive research 

dibagi menjadi dua tipe, yaitu: 

a. Descriptive research, tipe conclusive research yang memiliki tujuan utama 

untuk mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar. 

Descriptive research terbagi menjadi dua, yaitu cross-sectional design dan 

longitudinal design. Cross-sectional design, yaitu jenis desain penelitian 
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yang mengumpulkan informasi hanya sekali untuk setiap sampel dari 

elemen populasi, dapat berupa pengumpulan informasi dari satu sample 

(single cross-sectional design) atau beberapa sampel (multiple cross-

sectional design). Sedangkan longitudinal design merupakan jenis desain 

penelitian yang melibatkan sampel tetap dari elemen populasi yang diukur 

berulang kali. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan subjek yang 

sama untuk diukur dari waktu ke waktu dan juga mengukur variabel-

variabel yang sama (Malhotra et al., 2017) 

b. Causal research, hampir sama dengan descriptive research yang 

memerlukan perencanaan dan struktur, namun causal research ini bertujuan 

untuk mendapatkan bukti mengenai hubungan sebab-akibat. (Malhotra 

et al., 2017) 

 Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan conclusive research 

design karena penelitian ini ingin mengetahui suatu fenomena marketing, yaitu 

faktor – faktor apa yang mempengaruhi core brand attitude dan consumer 

perceptional fit serta implikasinya terhadap niat pembelian. Descriptive research 

yang digunakan adalah tipe descriptive research yang memiliki tujuan utama untuk 

mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra et al., 2017). Dalam 

penelitian ini, setiap sampel hanya akan dilakukan pengambilan data sekali 

sehingga desain penelitian yang digunakan adalah single cross-sectional design 

(Malhotra et al., 2017). 
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3.3 Ruang Lingkup penelitian 

Menurut Malhotra et al. (2017), terdapat enam tahapan dalam menentukan 

sampling yang akan digunakan dalam penelitian. Tahapan ini disebut sebagai 

sampling design process. 

 

  

 

 

  

  

   

 

 

Sumber: Malhotra et al. (2017) 

Gambar 3.5 Sampling Design Process 

 Gambar 3.5 menunjukan tahapan-tahapan dari sampling design process 

untuk menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian. Tahapan tersebut 

dimulai dengan menetapkan target populasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah 

menetapkan target, peneliti dapat menentukan sampling frame jika ada, yaitu 

perwakilan dari elemen dari target populasi yang terdiri dari serangkaian petunjuk 

untuk mengidentifikasi target populasi. Selanjutnya menentukan sampling size 

yang akan diambil dalam penelitian ini. Setelah itu melakukan eksekusi proses 

Define the target population 

Determine the sampling frame 

Select a sampling technique 

Determine the sampling size 

Execute the sampling process 

Validate the sample 
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sampling tersebut. diperlukan validasi sample dengan melakukan screening melalui 

beberapa karakteristik yang ditentukan. (Malhotra et al., 2017) 

3.3.1 Target Populasi 

 Menurut Malhotra et al (2017), target populasi adalah kumpulan elemen 

atau objek sebagai pemilik informasi yang dicari oleh peneliti dan penentu 

mengenai kesimpulan apa yang harus dibuat. Target populasi memiliki empat aspek 

yaitu element, sampling units, extent, dan time 

3.3.1.1 Sampling Unit 

 Sampling units merupakan karakteristik dari element target populasi 

untuk dijadikan sampel (Malhotra et al, 2017). Sampling unit dalam 

penelitian ini adalah pria dan wanita remaja berusia 17 sampai dengan 

sampai 24 tahun yang pernah mengkonsumsi snack Beng Beng, telah 

mengkonsumsi snack Beng Beng lebih dari sekali dalam satu bulan terakhir 

dan mengetahui produk Drink Beng Beng tetapi belum pernah 

mengkonsumsinya. 

3.3.1.2 Time 

 Time adalah jangka waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

menjalankan proses pengumpulan data hingga pengelolahan data (Malhotra 

et al., 2017). Peneliti mulai melakukan pengumpulan data sejak pertengahan 

bulan April sampai Juni 2019 

3.3.2 Sampling Frame 

Menurut Malhotra et al. (2017), Sampling frame merupakan representasi 

dari target populasi yang terdiri dari daftar atau serangkaian arahan untuk 
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mengidentifikasi target populasi. Dalam penelitian ini tidak terdapat sampling 

frame. 

3.3.3 Sampling Techniques 

Malhotra et al. (2017) mengklasifikasikan teknik sampling menjadi non-

probability dan probability sampling. Probability sampling adalah prosedur 

pengambilan sampel dimana setiap elemen populasi memiliki kemungkinan untuk 

dipilih sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah setiap elemen 

populasi memiliki kemungkinan yang telah ditentukan berdasarkan pada penilaian 

pribadi dari peneliti (Malhotra et al., 2017). 

Menurut Malhotra et al. (2017), non-probability sampling memiliki 4 

teknik, yaitu: 

1. Convenience sampling 

Teknik non-probability sampling yang mendapatkan sampel dengan 

cara yang nyaman menurut peneliti. Biasanya sampel dipilih oleh peneliti 

karena berada pada waktu dan tempat yang tepat. Teknik ini adalah teknik yang 

lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan teknik yang lainnya 

(Malhotra et al., 2017). 

2. Judgemental sampling 

Suatu bentuk dari convenience sampling dimana elemen populasi dipilih 

berdasarkan penilaian dari peneliti. Peneliti memilih elemen untuk dimasukan 

ke dalam sampel, karena mereka dipercaya sebagai sampel yang tepat untuk 

merepresentasikan populasi tertentu. (Malhotra et al., 2017) 
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3. Quota sampling 

Salah satu teknik dari non-probability sampling yang dibagi menjadi dua 

tahap. Tahap pertama dilakukan dengan memilih dari beberapa karakteristik 

dan menentukan kuota dari masing-masing karakteristik tersebut. Tahap kedua 

adalah memilih sampel berdasarkan teknik convenience atau judgemental. 

(Malhotra et al., 2017) 

4. Snowball sampling 

Salah satu teknik dari non-probability sampling dimana peneliti memilih 

sampel secara acak. Setiap responden diberikan arahan atau informasi yang 

sama dari responden sebelumnya. Proses ini dijalankan secara bertahap dan 

bertujuan untuk mengestimasikan karakteristik unik dari populasi (Malhotra et 

al., 2017) 

 

Sumber: Malhotra et al. (2017) 

Gambar 3.6 Sampling Techniques 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling 

karena peneliti tidak memiliki daftar atau data responden yang sesuai dengan 
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kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik non-probability sampling 

menggunakan judgemental sampling, karena peneliti terlebih dahulu membuat 

kriteria yang telah ditentukan sebagai sampel. Kriteria sampel pada penelitian ini 

adalah pria dan wanita remaja berusia 17 sampai dengan sampai 24 tahun yang 

pernah mengkonsumsi snack Beng Beng, telah mengkonsumsi snack Beng Beng 

lebih dari sekali dalam satu bulan terakhir dan mengetahui produk Drink Beng Beng 

tetapi belum pernah mengkonsumsinya 

3.3.5.1 Sumber Data 

Menurut Malhotra et al. (2017), terdapat dua jenis research data, 

yaitu: 

1. Primary data 

Data yang didapatkan langsung oleh peneliti yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah penelitian (Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian 

ini, proses pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei. 

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada orang yang sudah pernah 

mengkonsumsi snack Beng Beng tetapi belum pernah mengkonsumsi 

Drink Beng Beng 

2. Secondary Data 

Data yang telah tersedia dan dikumpulkan dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah penelitian lain (Malhotra et al., 2017). Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari artikel, 

jurnal terdahulu, buku ilmiah. Data sekunder yang telah dikumpulkan 

akan digunakan untuk mendukung data primer. 
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3.3.4 Sampling size 

 Menurut Malhotra et al. (2017), sampling size merupakan adalah jumlah 

elemen yang akan diikutsertakan dalam penelitian. Berdasarkan Hair et al. (2014), 

penentuan banyaknya jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan asumsi N x 5 

 Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diasumsikan untuk penentuan 

sample size dengan melihat banyaknya item yang digunakan pada kuisioner dan 

membuat minimum 5 observasi per variabel. Hal ini dapat diformulasikan sebagai 

n x 5 observation. Oleh karena itu, dengan jumlah item pernyataan sebanyak 25, 

maka jumlah sampel minimum yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 x 

5, yaitu 125 responden. 

3.3.5 Sampling Process 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses pengumpulan data 

single-cross sectional. Dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari 

sampel hanya satu kali dalam satu periode waktu (Malhotra et al., 2017) 

3.3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan sebagai 

prosedur penelitian, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menganalisa berbagai sumber data sekunder, mulai 

dari artikel, jurnal, textbook serta data perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai pendukung penelitian. Melalui artikel dan literatur yang 

digunakan, peneliti membuat kerangka penelitian dan hipotesis. 
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2. Menentukan metode penelitian yang digunakan, mulai dari menentukan 

definisi operasional, research design, sampling process, serta teknik 

analisis data yang digunakan berdasarkan literatur dan textbook. 

3. Menyusun measurement item berdasarkan acuan jurnal utama dan 

pendukung serta membuat wording yang tepat agar dapat mengukur 

objek penelitian dengan sesuai. 

4. Melakukan pre-test dengan minimal responden sebanyak 30 untuk 

menentukan kelayakan measurement item yang digunakan untuk 

penelitian dengan mengukur validitas dan reliabilitas menggunakan 

SPSS. 

5. Memperbaiki kuisioner penelitian sesuai hasil pre-test untuk dan 

melakukan penyebaran kuisioner. 

6. Mengolah data dengan teknik SEM menggunakan LISREL 8.8 dengan 

pengukuran measurement model dan structural model. 

7. Menganalisis data hasil penelitian dan membuat kesimpulan serta saran 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

 Menurut Malhotra et al. (2017), terdapat dua jenis variabel, yaitu latent 

variable dan observed variable. Latent variable merupakan variabel yang dapat 

didefinisikan secara konsep namun tidak dapat diukur langsung, melainkan 

direpresentasikan oleh beberapa indikator, seperti kuisioner. Latent variable terbagi 

menjadi variabel eksogen dan endogen. Sedangkan observed variable adalah 

variabel yang digunakan untuk merepresentasikan latent variables. (Malhotra et al., 

2017) 
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3.4.1 Variabel Eksogen 

  Variabel eksogen bersifat laten dan muncul sebagai variabel independen 

dalam model penelitian. Variabel eksogen dapat diukur menggunakan beberapa 

item yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian, melainkan 

sebagai variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen. Huruf 

Yunani sebagai notasi variabel eksogen adalah ξ (“ksi”). (Malhotra et al., 2017) 

 

  

 

 Sumber: Malhotra et al. (2017) 

Gambar 3.7 Variabel Eksogen 

 Secara grafis, variabel eksogen dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.7. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen adalah core brand image, use 

experience, core brand attitude, product connection, dan consumer perceptional fit. 

3.4.2 Variabel Endogen 

Variabel endogen bersifat laten dan muncul sebagai variabel dependen, 

yaitu dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian. Huruf Yunani sebagai 

notasi variabel endogen adalah η (“eta”). (Malhotra et al., 2017) 

 

  

  

 Sumber: Malhotra et al. (2017) 

Gambar 3.8 Variabel Endogen 

Eksogen (ξ) 

 Endogen (η) 
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 Secara grafis, variabel endogen dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.8. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel endogen adalah core brand attitude, 

consumer perceptional fit, dan purchase intention toward extended product. 

3.4.3 Variabel Teramati 

 Variabel teramati (observed variables) merupakan variabel yang dapat 

diukur langsung oleh peneliti dan merepresentasikan setiap variabel dalam model 

penelitian. Variabel teramati diasumsikan sebagai variabel dependen dan biasanya 

disebut juga sebagai measured variables, manifest variables, indicators, atau items 

dari sebuah variabel (Malhotra et al., 2017). Pada penelitian ini terdapat 25 variabel 

teramati atau disebut sebagai measurement items. 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

 Dalam mengukur variabel yang digunakan diperlukan adanya definisi 

operasional untuk setiap variabel sehingga didapatkan indikator pengukuran yang 

tepat. Definisi operasional disusun pada Tabel 3.2 yang menggambarkan definisi, 

measurement dan scaling technique untuk setiap variabel. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik scaling Likert dengan skala 1 yang berarti sangat tidak 

setuju sampai dengan 7 yang berarti sangat setuju untuk seluruh measurement item. 
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Tabel 3. 2 Tabel Operasional Penelitian 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Scaling 

techniques 

1 Core brand 

image 

Persepsi 

terhadap core 

brand yang 

melekat dalam 

benak konsumen 

(Keller, 1993) 

CBI 1 

Menurut saya, Beng 

Beng adalah snack 

cokelat yang dikenal 

memiliki reputasi 

yang baik (Wu & 

Lo, 2009) 

Likert 1-7 

CBI 2 

Menurut saya, Beng 

Beng adalah snack 

cokelat yang 

berkualitas  (Wu & 

Lo, 2009) 

CBI 3 

Menurut saya, Beng 

Beng cukup dapat 

memenuhi 

kebutuhan saya 

terhadap snack (Wu 

& Lo, 2009) 

CBI 4 

Menurut saya, snack 

Beng Beng tidak 

mengecewakan 

konsumen nya 

(Martínez & Pina, 

2010) 

CBI 5 

Menurut saya, Beng 

Beng adalah snack 

cokelat yang dikenal 

baik di masyarakat 

(Martínez & Pina, 

2010) 

2 Use 

experience 

Pengalaman 

konsumen ketika 

mengkonsumsi 

suatu produk 

dari sebuah 

brand dan 

membentuk 

perasaan yang 

positif terhadap 

pengalamannya 

tersebut (Mishra 

et al., 2014)  

UX 1 

Saya sudah biasa 

mengkonsumsi 

snack Beng Beng 

(Wu & Lo, 2009) 

Likert 1-7  

UX 2 

Saya merasa puas 

setelah 

mengkonsumsi 

snack Beng Beng 

(Wu & Lo, 2009) 

UX 3 

Saya menikmati 

snack Beng Beng 

ketika saya 

mengkonsumsinya 

(Brakus et al., 2009) 
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UX 4 

Saya merasa, mood 

saya menjadi lebih 

baik setelah 

mengkonsumsi 

snack Beng Beng 

(Brakus et al., 2009) 

3 Core brand 

attitude 

Suatu evaluasi 

keseluruhan 

konsumen 

mengenai suatu 

brand yang 

nantinya akan 

membantu 

konsumen untuk 

mengambil 

keputusan dan 

membentuk 

perilakunya 

terhadap suatu 

brand (Grace & 

O’Cass, 2004) 

ATT 1 

Snack Beng Beng 

adalah produk yang 

saya sukai (Wu & 

Lo, 2009) 

Likert 1-7  

ATT 2 

Snack Beng Beng 

adalah produk 

pilihan saya ketika 

menginginkan snack 

cokelat (Wu & Lo, 

2009) 

ATT 3 

Snack Beng Beng 

adalah produk yang 

menyenangkan 

(Peña & García, 

2018) 

ATT 4 

Saya memiliki sikap 

yang positif 

terhadap snack 

Beng Beng (Hanh et 

al., 2014) 

4 Product 

conection 

Hubungan atau 

kesamaan 

konsep antara 

product 

extension dan 

core brand nya, 

yang berguna 

untuk mengukur 

seberapa fit 

product 

extension 

dengan core 

brand (Barone et 

al., 2002) 

PC 1 

Snack Beng Beng 

dan Drink Beng 

Beng keduanya 

terkesan enak (Wu 

& Lo, 2009) 

Likert 1-7  

PC 2 

Snack Beng Beng 

dengan 

mengeluarkan Drink 

Beng beng masih 

dalam konsep yang 

sejalan (Wu & Lo, 

2009) 

PC 3 

Snack Beng Beng 

dan Drink Beng 

Beng memiliki 

kesamanaan bahan 

dasar utama (Wu & 

Lo, 2009) 
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PC 4 

Drink Beng Beng 

adalah 

pengembangan 

produk yang tepat 

untuk snack Beng 

Beng (Wu & Lo, 

2009) 

5 Consumer 

perceptional 

fit 

Sebuah 

pandangan dan 

pengukuran 

konsumen 

mengenai 

seberapa cocok 

produk ekstensi 

dengan core 

brand nya 

(Aaker & Keller, 

1990) 

FIT 1 

Menurut saya, Beng 

Beng sebagai brand 

yang memproduksi 

snack cocok untuk 

mengembangkan 

produk minuman 

Drink Beng Beng 

(Wu & Lo, 2009) 

Likert 1-7  

FIT 2 

Menurut saya, Beng 

Beng dan Drink 

Beng Beng cocok 

untuk dikonsumsi 

secara bersamaan 

(Wu & Lo, 2009) 

FIT 3 

Snack beng beng 

dan Drink Beng 

Beng menggunakan 

bahan dasar cokelat 

yang sama enaknya 

(Song et al., 2013) 

FIT 4 

Menurut saya, 

secara keseluruhan 

terdapat kecocokan 

antara snack Beng 

Beng dengan Drink 

Beng Beng (Song et 

al., 2013) 

6 Purchase 

intention 

toward 

extended 

product 

Keadaan dimana 

seorang 

konsumen ingin 

membeli suatu 

produk atau jasa 

(Chu & Lu, 

2007) 

PI 1 

Saat berbelanja 

kedepannya saya 

akan membeli Drink 

Beng Beng (Sreen 

et al., 2018) 

Likert 1-7  

PI 2 

Saya akan 

mempertimbangkan 

untuk membeli 

Drink beng beng di 

masa yang akan 

datang (Wu & Lo, 

2009) 

PI 3 

Saya akan mencoba 

produk Drink Beng 

Beng di masa yang 

akan datang 

(Massey et al., 

2013) 
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PI 4 

Saya akan membeli 

produk Drink Beng 

Beng jika saya 

menginginkan 

minuman cokelat 

(Massey et al., 

2013) 

 

3.6 Uji Instrumen 

3.6.1 Metode Analisis Data Pre-test Menggunakan Faktor Analisis 

 Menurut Hair et al. (2014), faktor analisis merupakan teknik interdependen 

yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan struktur diantara variabel – variabel 

yang dianalisa. Menurut Malhotra et al. (2017), faktor analisis merupakan sebuah 

prosedur yang digunakan untuk reduksi dan ringkasan data. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan faktor analisis untuk mengolah data pre-test menggunakan 

software SPSS versi 23. Analisis data pre-test dilakukan dengan mengukur tingkat 

validity dan reliability. 

3.6.2 Uji Validitas 

 Validitas merupakan tingkat dimana sebuah measurement dapat 

merepresentasikan karakteristik dari fenomena yang sedang diteliti. Tingkat 

validitas yang sempurna menyatakan bahwa tidak ada kesalahan pengukuran yang 

digunakan untuk setiap variabel (Malhotra et al., 2017). Pengukuran validitas 

mengacu pada beberapa persyaratan nilai berdasarkan teori yang dijelaskan pada 

Tabel 3.3. 
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Tabel 3. 3 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling 

Adequacy 

 

Merupakan sebuah indeks 

yang digunakan untuk 

menguji kecocokan faktor 

analisis                    

Nilai KMO ≥ 0,5 

mengindikasikikan bahwa 

analisis faktor telah memadai 

dalam hal jumlah sampel dan 

korelasi, sedangkan nilai 

KMO<0.5 mengindikasikan 

bahwa analisis faktor tidak 

memadai dalam hal jumlah 

sampel dan korelasi (Malhotra et 

al., 2017; Hair et al., 2014) 

2 Bartlett's Test of Sphericity  

 

Merupakan uji statistik yang 

digunkan untuk menguji 

hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi 

pada populasi. Dengan kata 

lain mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dal mfaktor 

bersifat correlates perfectly 

(r=1) atau no correlation 

(r=0) 

Jika hasil uji nilai signifikan 

<0,05 menunjukkan adanya 

hubngan yang signifikan antara 

variabel untuk dapet diproses 

(Malhotra et al., 2017; Hair et al., 

2014) 

3 Anti-image Correlation 

Matrices 

 

Matriks korelasi parsial antar 

variabel setelah analisis 

faktor, mewakili sejauh mana 

measurement menjelaskan 

satu sama lain dalam hasil 

survei. 

  

Mengacu pada nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkisar 0 sampai 

dengan 1 dengan kriteria: 

 

- Nilai MSA=1, menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi 

tanpa kesalahan oleh variabel 

lain. 

- Nilai MSA ≥ 0.50, menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis 

lebih lanjut 

- Nilai MSA < 0.50 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut (Hair et al., 

2014) 
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4 Factor Loading of 

Component Matrix  

 

Merupakan besarnya korelasi 

suatu indikator dengan faktor 

yang terbentuk. Tujuannya 

untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam 

membangun setiap variabel 

Kriteria suatu indikator dikatakan 

dapat membentuk suatu faktor, 

yaitu jika nilai factor loading 

diatas 0,50 (Hair et al., 2014) 

 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan tingkat konsistensi sebuah skala pengukuran jika 

dilakukan berulang kali (Malhotra et al., 2017). Menurut Hair et al. (2014), 

reliabilitas berbeda dengan validitas yang mengukur pengukuran apa yang 

digunakan, melainkan bagaimana variabel tersebut diukur. Tujuan dari uji 

reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa respons tidak terlalu bervariasi 

sehingga measurement dapat diandalkan. Pada penelitian ini, pengukuran tingkat 

reliabilitas dilakukan menggunakan reliability coefficient, yang menilai konsistensi 

dari seluruh skala dengan Cronbach’s alpha. Pada umumnya batas minimal untuk 

Cronbach’s alpha adalah 0.7 (Hair et al., 2014). 

3.6.4  Metode Analisis Data Menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) 

Penelitian ini menggunakan teknik structural equation modeling (SEM) 

untuk pengolahan data. Menurut Malhotra et al. (2017), SEM merupakan sebuah 

prosedur untuk mengestimasi hubungan dependen yang direpresentasikan melalui 

beberapa measured variables dalam suatu model penelitian yang terintegrasi. 

Menurut Hair et al. (2014), SEM adalah salah satu teknik multivariate yang 

Analisis faktor-faktor..., Antonius Almo Trustanto, FB UMN, 2019



59 
 

menjelaskan hubungan antara beberapa variabel. Pada umumnya, SEM digunakan 

sebagai teknik confirmatory karena SEM dapat menentukan validitas sebuah 

model, bukan mencari model yang tepat (Malhotra et al., 2017). SEM paling tepat 

digunakan ketika penelitian memiliki beberapa variabel, dimana masing – masing 

variabel tersebut direpresentasikan melalui beberapa indikator serta dibedakan 

antara variabel eksogen dan endogen (Hair et al., 2014). 

3.6.4.1 Tahapan Prosedur SEM 

Menurut Hair et al. (2014), dalam proses keputusan pada SEM 

terdapat 6 tahapan yang haarus dilakukan oleh penliti untuk membukti 

bahwa sebuah model penelitian valid atau tidak valid. Enam tahanp tersebut 

yaitu: 

1. Mendefinisikan construct yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel 

2. Membuat dan menetapkan diagram measurement model atau model 

pengukuran 

3. Menetapkan sample size yang akan peneliti ambil, memilih metode 

estimasi dan pendekatan yang digunakan untuk menangani missing data 

4. Mengukur validitas model. Jika measurement tidak valid, maka peneliti 

menghapus measurement dan membuat studi baru. 

5. Mengubah measurement model menjadi structural model 

6. Melakukan penilaian apakah structural model telah validitas atau 

memiliki kecocokan. Jika structural model tidak valid, maka membuat 

model baru dan melakukan pengetesan dengan data baru. Jika structural 
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model telah dinyatakan valid, maka mengambil kesimpulan penelitian 

dan memberikan rekomendasi penelitian. 

 

Sumber: Hair et al. (2014) 

Gambar 3.9 Tahapan Structural Equation Model 

   

3.6.4.2 Kecocokan Keseluruhan Model 

Goodness-of-fit (GOF) digunakan untuk menguji kecocokan model 

dalam teknik SEM. GOF menunjukkan seberapa baik item indikator dalam 

menentukan model penelitian yang telah dibangun (Hair et al., 2014). 
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Malhotra et al. (2017) membagi klasifikasi uji kecocokan model dalam SEM 

menjadi 3 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.10., yaitu: 

1. Absolute fit indices, indeks ini mengukur kecocokan keseluruhan model 

(overall of fit), baik goodness-of-fit maupun badness-of-fit. Nilai 

goodness- of-fit yang lebih besar dan nilai badness-of-fit yang lebih 

kecil mengindikasikan kecocokan model yang lebih baik (Malhotra et 

al., 2017). Pada penelitian ini, pengukuran yang digunakan adalah 

badness-of-fit, yaitu root mean square error of approximation 

(RMSEA). 

2. Incremental fit indices, pengukuran ini menilai seberapa baik model 

yang ditentukan oleh peneliti dan dibandingkan dengan null model 

sebagai alternatif. null model, dimana semua observed variables tidak 

berhubungan (Malhotra et al., 2017). Pada penelitian ini, pengukuran 

incremental fit indices menggunakan comparative fit index (CFI). 

3. Parsimony fit indices, dirancang untuk mengukur kecocokan dengan 

menilai tingkat complexity dari model penelitian. Pengukuran ini 

berguna untuk mengevaluasi model penelitian sehingga goodness-of-fit 

dapat ditingkatkan dengan penyederhanaan model (Malhotra et al., 

2017). Penelitian ini menggunakan pengukuran parsimony normed fit 

index (PNFI). 
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Sumber: Malhotra et al. (2017) 

Gambar 3.10 Klasifikasi Pengukuran Kecocokan Model 

 

 Penelitian ini menggunakan software LISREL 8.8 untuk mengola data 

dengan teknik SEM Dalam mengukur kecocokan model, terdapat acuan nilai 

sebagai kriteria kecocokan model seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Difference of Fit Indices 

FIT 

INDICES 

CUTOFF VALUES FOR GOF INDICES 

N <250 N <250 

m≤12 
12<m<

30 
M≥30 m<12 

12<m<3

0 
M≥30 

Absolute Fit Indices 

1 RMSEA 

RMSEA < 

0,08 with 

CFI ≥ 0,97 

RMSE

A < 

0,08 

with 

CFI ≥ 

0,95 

RMSEA 

< 0,08 

with CFI 

≥ 0,92 

RMSEA < 

0,07 with 

CFI ≥ 

0,97 

RMSEA 

< 0,07 

with CFI 

≥ 0,92 

RMSEA 

< 0,07 

with CFI 

≥ 0,90 

2 χ2 

Insignifica

nt p-values 

expected 

Signifi

cant p-

values 

even 

with 

good 

fit 

Significa

nt p-

values 

expected 

Insignifica

nt p-

values 

even with 

good fit 

Significa

nt p-

values 

expected 

Significa

nt p-

values 

expected 
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3 SRMR 

Biased 

upward, 

use other 

indices 

.08 or 

less 

(with 

CFI of 

.95 or 

higher) 

Less 

than .09 

(with 

CFI 

above 

.92) 

Biased 

upward; 

use other 

indices 

08 or 

less 

(with 

CFI 

above 

.92) 

.08 or 

less 

(with 

CFI 

above 

.92) 

Incremental Fit Indices 

4 CFI 
CFI ≥ 0,97 CFI ≥ 

0,95 

CFI > 

0,92 

CFI ≥ 

0,95 

CFI > 

0,92 

CFI > 

0,90 

5 RNI 

May not 

diagnose 

misspecific

ation well 

CFI ≥ 

0.95 

 

 

 

CFI ˃ 

0.92 

 

 

 

CFI  ≥ 

0.95. not 

used with 

N > 1,000 

CFI ˃ 

0.92. not 

used 

with N > 

1,000 

CFI ˃ 

0.90. not 

used 

with N > 

1,000 

Parsimony Fit Indices 

3 PNFI 0 ≤ NFI ≤ 1, relatively high values represent relatively better fit 

Sumber: Hair et al. (2014)  

3.6.4.3 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

  Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

measurement model secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan 

reliabilitas dari model pengukuran (Hair et al., 2014) 

1. Menurut Hair et al. (2014), suatu variabel dikatakan mempunyai 

validitas yang baik terhadap construct atau variabel latennya, jika 

standardized loading factor ≥ 0,50  

2. Menurut Hair et al. (2014), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

reliabilitas baik jika: 

a. Nilai Construct Reability > 0,50 

𝐶𝑅 =
(∑𝑆𝐿𝐹)²

(∑𝑆𝐿𝐹)² + ∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
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b. Nilai Variance Extracted > 0,70 

𝐴𝑉𝐸 =
∑𝑆𝐿𝐹²

∑𝑆𝐿𝐹² + ∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

3.6.4.4 Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit) 

 Menurut Hair et al. (2014) uji structural model dapat dilakukan 

dengan mengukur goodness of fit model yang menyertakan dari kecocokan 

nilai berikut: 

a. Nilai chi-square (𝒳󠅪²) dengan degree of freedom (DF) 

b. Satu kriteria absolute fit index (i.e. GFI, RMSEA, SRMR, 

Normed Chi Square) 

c. Satu kriteria incremental fit index (i.e. CFI atau TLI) 

d. Satu kriteria goodness of fit index (i.e. GFI, CFI, TLI) 

  Setelah melakukan uji structural model langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis. Menurut Lind et al. (2015), hipotesis adalah sebuah 

pernyataan tentang parameter populasi. Sedangkan uji hipotesis adalah 

sebuah prosedur yang didasarkan bukti sampel dan teori probabilitas dalam 

menentukan apakah hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang dapat 

dibuktikan (Lind, 2015) 

 Menurut Lind et al. (2015) terdapat 5 tahap uji hipotesis: 

1. Menentukan Hipotesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1) 

H0 merupakan sebuah pernyataan tentang nilai parameter suatu populasi 

yang dikembangkan untuk tujuan penelitian. Sedangkan H1 adalah 

Analisis faktor-faktor..., Antonius Almo Trustanto, FB UMN, 2019



65 
 

pernyataan yang menyatakan jika data sampel diterima dan memberikan 

bukti yang cukup bahwa hipotesis nol salah 

2. Memilih tingkat signifikansi 

Level of Significance (α) adalah probabilitas untuk menolak H0 jika 

benar. Dalam penelitian ini, level of significance yang sudah ditetapkan 

adalah 5% (0.05) 

3. Pilih statistik uji 

Statistik uji adalah sebuah nilai yang ditentukan dari informasi sampel 

dan berguna untuk menentukan apakah akan menolak hipotesis nol.  

4. Merumuskan Aturan Keputusan (Formulate the Decision Rule) 

Aturan keputusan adalah pernyataan dimana H0 ditolak. Area 

penolakan merupakan lokasi yang nilainya sangat besar atau sangat 

kecil sehingga probabilitas yang muncul dibawah H0. Dalam penelitian 

ini, area yang digunakan untuk menerima H0 sebesar 95%. (0.95). 

Acuan t-tabel pada penelitian ini adalah ≥ 1,65. Jika nilai t-value lebih 

besar dari 1,65 maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai t-value kurang 

dari 1,65 maka H0 diterima. Sedangkan untuk menentukan H0 negatif 

akan ditolak, peneliti menggunakan acuan t-table ≥ -1,65. Jika t-value 

lebih besar dari -1,65 maka H0 ditolak. Jika t-value kurang dari -1,65 

maka H0 diterima. 
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Sumber: Lind et al. (2015) 

Gambar 3.11 Right Tail Test 

 

Sumber: Lind et al. (2015) 

Gambar 3.12 Left Tail Test 

 

5. Membuat keputusan 

Untuk membuat keputusan maka dilakukan uji statistik. Tahap ini akan 

membandingkan dengan nilai kritis dan membuat keputusan apakah H0 

ditolak atau tidak 
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3.7 Model Pengukuran (Measurement Model) 

 Dalam penelitian ini, terdapat enam model pengukuran berdasarkan variabel  

yang diukur, diantara lain: 

1. Core brand image 

Dalam penelitian ini model terdiri dari lima indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variable laten yaitu core brand 

image. Variabel laten ζ1 mewakili core brand image. 

 

Gambar 3.13 Model Pengukuran Core brand Image 

2. Use experience 

Dalam penelitian ini model terdiri dari empat indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variable laten yaitu use experience. 

Variabel laten ζ2 mewakili use experience. 
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Gambar 3.14  Model Pengukuran Use Experience 

3. Product connection 

Dalam penelitian ini model terdiri dari empat indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variable laten yaitu core brand 

image. Variabel laten ζ3 mewakili product connection 

 

Gambar 3.15 Model Pengukuran Product Connection 

4. Core brand attitude 

Dalam penelitian ini model terdiri dari empat indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variabel laten yaitu core brand 

attitude. Variabel laten ƞ1 mewakili core brand attitude. 

 

Gambar 3.16 Model Pengukuran Core Brand Attitude 
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5. Consumer perceptional fit 

Dalam penelitian ini model terdiri dari empat indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variabel laten yaitu consumer 

perceptional fit. Variabel laten ƞ2 mewakili consumer perceptional fit. 

 

Gambar 3.17 Model Pengukuran Consumer Perceptional Fit 

6. Purchase intention towards extended product 

Dalam penelitian ini model terdiri dari empat indikator pernyataan yang 

merupakan 1st CFA yang mewakili satu variabel laten yaitu Purchase 

intention towards extended product. Variabel laten ƞ3 mewakili Purchase 

intention towards extended product. 

 

Gambar 3.18 Model Pengukuran Purchase Intention Towards Extended 

Product 
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3.8 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

 

Analisis faktor-faktor..., Antonius Almo Trustanto, FB UMN, 2019




