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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Joox merupakan layanan aplikasi musik streaming yang dapat diakses 

melalui situs daring resminya atau melalui aplikasi perangkat berg erak berbasis 

Android dan Apple. Joox diluncurkan oleh Tencent Mobility Limited asal 

Shenzen, Tiongkok yang juga merupakan perusahaan di balik aplikasi instant 

messaging WeChat. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan di 2 negara yaitu 

Hongkong dan Malaysia pada awal tahun 2015. Setelah menjadi aplikasi yang 

paling banyak diunduh dalam semua kategori di kedua Negara tersebut, pada 20 

Oktober 2015 Joox resmi memasuki pasar Indonesia dan saat ini juga sudah 

masuki pasar Thailand sebagai Negara ke empat.  

Sumber: www.google.com  

Gambar 3.1 Joox Appstore & Google Play 

  

Analisis Pengaruh..., Andre Leonardo, FB UMN, 2016

http://www.google.com/


 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: www.google.com 

Gambar 3.2 Joox Mobile Application & Website 

Aplikasi Joox mengadopsi model bisnis freemium yang memungkinkan 

pengguna untuk mendengarkan musik dengan Joox secara gratis, namun untuk 

akses yang lebih luas pengguna harus menggunakan Joox VIP dengan 

berlangganan. Joox menawarkan berbagai fitur yaitu koleksi musik yang lengkap, 

free radio, koleksi musik berlinsensi, lirik, kartu lirik dan gallery theme. Fitur 

unggulan lainnya adalah Joox dapat dijadikan music player dari lagu mp3 yang 

kita miliki, fitur timer yang memungkinkan kita untuk dapat mengatur waktu 

untuk aplikasi dimatikan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  
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Selain fitur-fitur tersebut, pengguna juga dapat menggunakan Joox VIP 

untuk memperoleh fitur-fitur tambahan yang ditawarkan oleh Joox seperti offline 

play yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu tanpa terkoneksi 

dengan internet, streaming dengan kualitas yang tinggi, DTS yang memungkinkan 

pengguna untuk mendengar musik dengan kualitas audio yang lebih tinggi, ad-

free atau bebas iklan dimana pengguna tidak akan menerima iklan saat 

menggunakan Joox, dan akses untuk mendengarkan semua lagu tanpa batas. 

Biaya untuk berlangganan Joox VIP di Indonesia saat ini bervariasi, mulai dari Rp 

25.000 per minggu, Rp 49.000 per bulan, hingga 509.000 per tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.joox.com 

Gambar 3.3 Joox VIP service page 

Semua musik dan lagu yang dapat diperoleh dari aplikasi Joox merupakan 

musik yang legal dan berlisensi karena Joox telah melakukan kerjasama dengan 
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artis serta label rekaman. Terkait koleksi lagu pada Joox, terdapat berbagai lagu 

dari major label hingga indie label. Di Indonesia, Joox telah menjalin kerjasama 

dengan label rekaman besar seperti Universal Music, Musica Studio, Warner 

Music, Trinity Production, dll. 

Saat ini Joox memiliki tagline “Live Your Music” dengan tujuan untuk 

melakukan penetrasi ke kehidupan anak muda agar semakin menyukai Joox 

sebagai aplikasi untuk mendengarkan dan menikmati musik. Strategi yang 

digunakan Joox untuk dapat melakukan penetrasi tersebut adalah dengan 

memberikan intensif seperti tiket konser, voucher(akses VIP), dan meet and greet 

dengan para musisi. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian didefinisikan sebagai kerangka untuk melakukan 

penelitian pemasaran, yang membutuhkan prosedur terperinci untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 

2012). Terdapat 2 jenis rancangan penelitian yang dapat digunakan untuk 

melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut ini (Zickmund G. William et al, 2013 

p.52): 

1. Exploratory Research 

Merupakan jenis desain penelitian yang bertujuan untuk mencari wawasan dan 

pemahaman mengenai suatu fenomena atau masalah yang muncul. 
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2. Conslusive Research 

Merupakan jenis desain penelitian yang bertujuan untuk membantu 

menentukan keputusan yang paling tepat untuk situasi tertentu. Tujuan yang 

akan dicapai pada jenis desain penelitian ini adalah menguji hipotesis dan 

hubungan antar variabel. Penelitian jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu sebagai 

berikut ini : 

a. Descriptive Research 

Merupakan jenis rancangan conclusive research yang tujuan utamanya 

untuk mendeskripsikan sesuatu. Dalam kasus penelitian ini merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan fenomena marketing. Metode 

pengambilan data dapat dilakukan dengan melakukan survei, panel, 

observasi, atau data sekunder kuantitatif. 

b. Causal Research 

Merupakan jenis rancangan conclusive research yang tujuan utamanya 

membuktikan hubungan sebab-akibat antar variabel dimana metode 

pengambilan datanya dilakukan dengan eksperimen.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah conclusive research design dengan 

menggunakan metode descriptive research design. Penelitian ini menggunakan 

metode pengambilan data secara single cross sectional design yaitu pengumpulan 

informasi yang dilakukan hanya satu kali dari sampel (responden) (Malhotra, 

2012). Dalam penelitian ini juga menggunakan survey dengan menggunakan 

kuesioner yang merupakan pertanyaan yang terstruktur yang diberikan kepada 

sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden 
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(Malhotra, 2012). Penyebaran kuesioner akan diberikan kepada responden yang 

akan menjawab pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 7 Likert. Menggunakan 

Likert 7 karena responden dianggap paham tentang objek maka menggunakan 

skala yang lebih banyak agar responden dapat membedakan skala penilaian secara 

lebih terperinci (Malhotra, 2012).  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 

Menurut Malhotra (2012) populasi adalah gabungan atau sekumpulan 

elemen yang memiliki serangkaian karakteristik tertentu, yang dicari oleh peneliti 

lalu ditetapkan untuk menjadi objek penelitian. Terdapat 4 aspek yang digunakan 

untuk menjelaskan target population yang dijelaskan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Malhotra (2012) 

Gambar 3.4 Target Population 
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Element adalah objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan 

sesuai dengan kebutuhan peneliti (Malhotra, 2012). Element pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Sudah pernah berlangganan layanan Joox VIP dan menggunakan lebih 

dari 1 bulan 

b. Sedang berlangganan pada kurun waktu 2016 

c. Berusia lebih dari sama dengan 20 tahun 

Sampling unit adalah orang dengan karakteristik sama dengan element yang akan 

dijadikan sampel pada penelitian (Malhotra, 2012). Sampling unit pada penelitian 

ini adalah pria dan wanita yang sudah pernah berlangganan layanan Joox VIP, 

sudah menggunakan Joox lebih dari 1 bulan dan sedang berlangganan pada kurun 

waktu Juli 2016 dan berusia lebih dari sama dengan 20 tahun. 

Extent adalah batas geografis dari penelitian (Malhotra, 2012). Pada penelitian ini 

adalah negara Indonesia. Pembatasan extent untuk negara Indonesia saja 

dimaksudkan untuk mengambil lingkup jangkauan yang tidak terlalu luas, 

sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara optimal dan lebih akurat. 

Time frame mengacu pada jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga mengolahnya (Malhotra, 2012). Melihat urgensi dari 

penelitian ini, pada kondisi objek penelitian yang baru resmi memasuki pasar 

Indonesia pada akhir 2015 dengan fenomena yang menarik, maka ditentukan 

tahun 2016 sebagai time frame penelitian ini. Adapun pengambilan data dan 

penyebaran kuisioner dilakukan dari bulan Juni 2016 hingga Juli 2016. Sedangkan 

keseluruhan penelitian berlangsung dari bulan Februari 2016 hingga Januari 2016. 
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3.3.2 Sampling Technique 

Sampling technique adalah proses memilih jumlah yang cukup dari elemen 

populasi, sehingga hasil dari analisa sampel dapat digeneralisasikan pada populasi 

(Malhotra, 2012). 

Menurut Malhotra (2012), metode sampling yang dapat digunakan ada 2 jenis, 

yaitu: 

a. Probability sampling, yaitu teknik sampling di mana seluruh elemen pada 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih (Malhotra, 2012). 

b. Non-Probability sampling, merupakan teknik sampling yang prosedurnya 

tidak menggunakan peluang, melainkan berdasarkan pada penilaian pribadi 

peneliti dan atau kemudahan peneliti dalam mengambil sampel (Malhotra, 

2012). 

Menurut Malhotra (2012) Ada 4 teknik non-probability sampling yang dapat 

digunakan. Keempat teknik tersebut digambarkan sebagai berikut : 

a. Convenience Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

kenyamanan peneliti dalam mencari sampel. Dengan teknik ini, peneliti 

dapat mengumpulkan sampel dengan cepat dan dengan biaya yang murah 

(Malhotra, 2012). 

b. Judgemental Sampling adalah suatu bentuk convenience sampling dengan 

elemen populasi tertentu yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan 

peneliti. Elemen yang telah dipilih dianggap dapat mempresentasikan 

populasi (Malhotra, 2012). 
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c. Quota Sampling yaitu teknik non-probability sampling yang memiliki 2 

tahap. Tahap pertama adalah menentukan quota dari masing-masing 

elemen populasi. Tahap kedua adalah mengambil sampel berdasarkan 

teknik convenience maupun judgemental (Malhotra, 2012). 

d. Snowball Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

referensi para responden. Setelah melakukan interview pada suatu 

kelompok responden, mereka diminta untuk mereferensikan orang lain 

yang memenuhi kriteria sebagai responden. Proses ini terus berlanjut 

sehingga menimbulkan efek snowball (Malhotra, 2012). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel non-

probability sampling technique karena tidak semua bagian dari populasi memiliki 

peluang yang sama untuk menjadi sampel, tetpai responden dipilih berdasarkan 

karakteristik atau kriteria yang dibutuhkan oleh penulis. Pada penelitian ini 

teknik yang digunakan adalah judgemental technique sampling. 

3.3.3 Sampling Size 

Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan teori (Hair, Black, & 

Andreson, 2010) bahwa penentuan banyaknya sampel sesuai dengan banyaknya 

jumlah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner tersebut, dimana dengan 

mengasumsikan n x 5 observasi sampai n x 10 observasi. Maka, dengan jumlah 

indikator sebanyak 25 buah, dapat ditentukan bahwa jumlah sampel minimum 

yang akan diambil pada penelitian ini adalah sebanyak: 25 x 5 = 125 responden. 
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3.4 Sampling Process 

3.4.1 Sumber Data 

Pengumpulan data penelitian terdapat 2 jenis data yakni, secondary data 

dan primary data. Dalam penelitian ini juga menggunakan primary data dan juga 

secondary data (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013).  

Primary data adalah sumber informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dengan tujuan khsus untuk menangani masalah yang dihadapi (Malhotra, 2012, 

p. 73). Primary data diperoleh dari hasil kuesioner yang akan disebarkan kepada 

koresponden atau pada target populasi yang dituju. 

Secondary data merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk 

tujuan tertentu dan bukan dari tangan pertama (Malhotra, 2012, p. 73). Peneliti 

memperoleh secondary data dari informasi yang diperoleh dari buku-buku, 

jurnal penelitian serta artikel-artikel di internet. 

3.4.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan baik secara online maupun offline. 

Secara offline, peneliti akan meminta secara personal kepada responden yang 

memenuhi kualifikasi untuk mengisi kuisioner. Sebelumnya peneliti akan 

memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan mengenai penelitian yang 

sedang dilakukan. Setelah itu peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

screening terlebih dahulu untuk memastikan bahwa calon responden tergolong 

target populasi penelitian. Responden yang memenuhi kualifikasi akan diminta 

mengisi kuisioner, dengan sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

petunjuk pengisian. 
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Secara online, peneliti akan mengirimkan link formulir kuisioner yang dibuat 

pada Google Docs. Link tersebut akan disebar melalui personal chat maupun 

dibagikan pada grup. Penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan serta 

petunjuk pengisian kuisioner akan diberikan kepada calon responden dan 

selanjutnya mereka dapat membaca kata pengantar pada kuesioner. Hanya 

responden yang memenuhi kriteria saja yang akan digunakan datanya.  

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variable Eksogen 

Pada penelitian terdapat dua macam variabel, yaitu variabel laten dan 

variabel teramati. variabel laten dikelompokkan ke dalam dua kelas variabel, yaitu 

variabel eksogen dan endogen.  

 

 

 

Sumber: Wijayanto, (2008,  p. 11) 

Gambar 3.5 Illustrasi Variabel Laten Eksogen 

Variabel eksogen merupakan variabel independen atau variabel bebas pada 

semua persamaan yang ada dalam model. Variabel laten eksogen digambarkan 

sebagai lingkaran dengan semua anak panah menuju keluar (Wijanto, 2008, p. 

10). Pada penelitian ini variabel laten eksongen terdiri dari 3 variabel yaitu, 

Perceived Benefit, Free Mentality, dan Perceived Sacrifice. 
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3.5.2 Variabel Endogen 

 

 

 

Sumber: Wijayanto, (2008,  p. 11) 

Gambar 3.6 Illustrasi Variabel Laten Endogen 

Variabel endogen adalah variabel dependen atau terikat yang merupakan 

variabel akibat dari hubungan kausal. variabel laten endogen digambarkan sebagai 

lingkaran dengan paling sedikit ada satu anak panah masuk ke lingkaran tersebut, 

meskipun anak panah yang lain menuju ke luar lingkaran (Wijanto, 2008, p. 10). 

Pada penelitian ini variable laten endogen terdiri dari 6 variabel yaitu, Expected 

Outcome, Value Added, Perceived Cost, Perceived Risk, Attitude Toward Paying 

dan Willingness to Pay. 

3.5.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

variable) adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris, dan 

sering disebut indikator. Pada metode survei menggunakan kuesioner, setiap 

pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. Simbol diagram 

dari variabel teramati adalah bujur sangkar / kotak atau persegi empat panjang 

(Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, terdapat total 25 pertanyaan pada 

kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 25 

indikator. 
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3.6 Definisi Operasional 

Variabel-variabel pada penelitian memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. 

Untuk itu diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk mengukur variabel 

tersebut. Penggunaan indikator juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi 

dan menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel-variabel yang 

dianalisis. Definisi operasional disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel 

Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

1. Perceived 

Benefit 

Keyakinan 

tentang hasil 

positif yang 

terkait dengan 

perilaku dalam 

menanggapi 

ancaman yang 

nyata atau yang 

dirasakan 

(Chandon et al., 

Expected 

Outcome 

Pengharapan 

individu terhadap 

kegunaan, yang 

meliputi atribut 

yang terkait dengan 

produk dan 

komponen fisik 

dari produk 

tersebut. 

 

Ketika saya menggunakan 

Joox VIP, saya dapat 

mengakses banyak lagu  

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Saya dapat mengakses lagu 

yang saya suka dengan lebih 

cepat ketika menggunakan 

Joox VIP 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Ketika menggunakan Joox 

VIP, saya dapat 

memperoleh  lebih banyak 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

2000 dalam Liu 

et al, 2013). 

 

informasi tentang musik 

yang saya suka 

Joox VIP memberikan 

kesenangan yang lebih 

tinggi  

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Added 

Value 

Fitur yang dapat 

meningkatkan 

kualitas 

pengalaman atau 

quality of 

experience 

Joox VIP, memungkinkan 

saya untuk memperoleh 

akses lagu yang lebih 

banyak 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Joox VIP, memungkinkan 

saya untuk mendengarkan 

 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

lagu tanpa internet  

Joox VIP, memungkinkan 

saya untuk memperoleh 

musik dengan kualitas suara 

yang lebih baik 

 7-Likert Scale 

Joox VIP, memungkinkan 

saya untuk memperoleh 

akses pada lebih banyak 

lagu baru 

 7-Likert Scale 

2. Free Mentality Persepsi bahwa 

semua yang 

  Semua lagu yang tersedia 

pada layanan streaming 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Analisis Pengaruh..., Andre Leonardo, FB UMN, 2016



 
 

60 

Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

dapat diperoleh 

dari layanan 

streaming musik 

adalah gratis 

(Lin et al, 2013) 

musik seharusnya gratis 

Menyediakan musik gratis 

seharusnya menjadi fungsi 

dari layanan streaming 

musik 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Secara umum, layanan 

streaming musik seharusnya 

tidak berbayar 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Seharusnya konsumen tidak 

perlu membayar untuk 

mendapatkan konten pada 

Dou, 2004 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

layanan streaming musik 

3. 

 

Perceived 

Sacrifice 

Perasaan 

seseorang dalam 

memberikan 

sesuatu untuk 

memperoleh 

sesuatu (Dodds, 

1999 dalam Chu 

& Lu, 2007). 

Perceived 

Cost 

Pengorbanan atau 

biaya yang bersifat 

moneter 

Menurut saya, dibutuhkan 

biaya yang tinggi untuk 

dapat memperoleh Joox VIP 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Biaya untuk berlangganan 

Joox VIP terasa mahal 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Biaya untuk berlangganan 

Joox VIP akan menjadi 

beban finansial bagi saya 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Perceived 

Risk 

Pengorbanan yang 

sifatnya non-

Terdapat resiko sewaktu-

waktu layanan Joox VIP 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

moneter tidak dapat di akses ketika 

saya sudah berlangganan 

Terdapat resiko terjadinya 

kebocoran informasi 

finansial jika saya 

menggunakan Joox VIP 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Terdapat resiko terjadinya 

kegagalan download(unduh) 

musik yang saya inginkan 

ketika menggunakan Joox 

VIP 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

4. Attitude 

Toward Paying 

Perasaan atau 

kerelaan 

konsumen untuk 

membayar dalam 

menggunakan 

layanan 

streaming musik 

yang berbayar 

(Lin et al, 2013) 

  Berlangganan Joox VIP 

untuk mendegarkan musik 

merupakan ide yang baik 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Menurut saya mendapatkan 

akses lagu dengan 

berlangganan Joox VIP 

adalah hal yang benar untuk 

dilakukan 

 7-Likert Scale 

Menurut saya mendapatkan 

akses fitur dengan 

berlangganan Joox VIP 

 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

adalah hal yang seharusnya 

dilakukan 

Layak bagi Joox untuk 

mengenakan biaya untuk 

mengakses layanan Joox 

VIP 

 7-Likert Scale 

5. Willingness to 

Pay 

Kesediaan 

seseorang dalam 

mengeluarkan 

uang demi 

mendapatkan 

  Saya berkeinginan untuk 

tetap menggunakan Joox 

VIP dalam waktu dekat  

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 

Saya akan tetap membayar 

untuk berlangganan Joox 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 
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Research Variables 

Operational 

Definition of 

Variables 

Dimensi 

 

Definisi Dimensi Measurements References 

Technical 

Scaling 

musik dan 

layanan lainnya 

yang disediakan 

oleh layanan 

streaming musik 

online (Lin et al, 

2013) 

VIP dalam waktu dekat 

Saya akan tetap 

menggunakan Joox VIP 

dalam waktu dekat 

Lin et al, 2013 7-Likert Scale 
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3.7 Teknik Analisis 

3.7.1 Uji Instrumen 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

kuisioner. Sehingga kuisioner sebagai alat ukur utama pada penelitian ini 

merupakan kunci dari keabsahan dan keberhasilan penelitian ini, maka diperlukan 

alat ukur yang mengukur dengan tepat, dapat diandalkan dan konsisten. Untuk itu 

perlu dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas terhadap kuisioner. 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (variable) (Malhotra, 

2010). Dalam  penelitian  ini,  uji  validitas  akan  dilakukan  dengan  melakukan  

metode Factor Analysis. Suatu alat ukur dinyatakan valid dengan metode Factor 

Analysis, ketika syarat-syarat berikut terpenuhi : 

a. Nilai KMO ≥ 0.5. Nilai KMO yang baik adalah nilai yang mendekati 

angka 1. Perbaikan pada variabel perlu dilakukan hanya jika nilai KMO 

kurang dari 0.5. (Malhotra, 2010) 

b. Sig. < 0.05. Nilai significant pada Bartlett’s test yang kurang dari 0.05 

mengindikasikan adanya korelasi yang cukup antar variabel (Hair et al., 

2010). 

c. Nilai Measure of Sampling Adecuacy (MSA) harus melebihi 0.5, baik 

secara secara keseluruhan t st maupun individual variable; variabel yang 

memiliki nilai kurang dari 0.5 harus dihilangkan dari factor analysis satu 

per satu, dimulai dari variabel dengan nilai terendah (Hair et al., 2010). 
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d. Factor loadings atau hasil Component Matrixs memiliki nilai lebih dari 

0.5 (Hair et al.,2010). 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa konsisten 

hasil pengukuran sebuah alat ukur (measurement) ketika digunakan berkali-

berkali (Malhotra, 2010). 

(George & Mallery, 2003) dalam (Gliem & Gliem, 2003) memberikan rules of 

thumb sebagai berikut untuk pengukuran realibilitas : 

“_ > .9 – Excellent, _ > .8 – Good, _ > .7 – Acceptable, _ > .6 – Questionable, _ > 

.5 – Poor, and_ < .5 – Unacceptable”, dapat diartikan bahwa sekurang-kurangnya 

nilai Cronbach Alpha tidak boleh kurang dari 0.5. Dan tergolong baik jika nilai 

Cronbach Alpha lebih besar daripada 0.7. 

3.7.2 Structural Equation Modeling (SEM) 

SEM adalah sebuah teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek 

factor analysis dan multiple regression yang memungkinkan peneliti untuk secara 

simultan menguji suatu rangkaian dependence relationship yang saling berkaitan 

di antara variabel-variabel terukur dan latent constructs (variates) maupun di 

antara beberapa latent constructs (Hair et al., 2010). 

Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran, yaitu diantaranya sebagai 

sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan (path analysis), 

analysis of covariance structure, dan model persamaan struktural (Hair et al ., 

2010). 
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Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural Equation 

Modeling) karena model penelitian ini memiliki lebih dari 1 variabel endogen. 

Software yang digunakan adalah AMOS (Analysis Of Moment Structure) versi 22 

untuk melakukan uji validitas, realibilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

3.6.2.1 Variabel-variabel dalam SEM 

Dalam SEM dikenal dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent 

variables) dan variabel terukur (measured variables) atau disebut juga variabel 

teramati (observed variables). Variabel laten atau konstruk laten merupakan 

konsep abstrak yang menjadi kunci perhatian pada SEM. Sedangkan variabel 

terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan 

sering disebut sebagai indikator (Hair et al., 2010). 

Ada dua jenis variabel laten, yaitu eksogen dan endogen. Variabel eksogen yang 

memiliki notasi matematik ξ (“ksi”) merupakan variabel yang selalu muncul 

sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. Sedangkan 

variabel endogen yang memiliki notasi matematik η (“eta”) merupakan variabel 

yang terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun di semua 

persamaan sisanya adalah variabel bebas (Hair et al . 2010). 

3.7.2.2 Tahapan prosedur SEM 

Tahapan-tahapan prosedur untuk melakukan structural equation modeling 

(SEM) digambarkan sebagai berikut : 
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Sumber : Hair, Black & Anderson (2010) 

Gambar 3.7 Tahap-tahap melakukan SEM 
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Tahap pertama adalah mendefinisikan masing-masing construct dan indikator-

indikator untuk mengukurnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat 

diagram measurement model atau model pengukuran. Tahap selanjutnya adalah 

menentukan kecukupan dari sample size dan memilih metode estimasi dan 

pendekatan untuk menangani missing data. Selanjutya adalah mengukur validitas 

atau kecocokan model pengukuran. Jika model pengukuran dapat dikatakan valid, 

maka dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. Adapun model pengukuran pada 

penelitian ini digambarkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016 
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Gambar 3.8 Model Pengukuran 

Tahap kelima adalah mengubah model pengukuran menjadi model struktural. 

Kemudian tahap terakhir adalah menilai validitas atau kecocokan model 

struktural. Jika model struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka 

selanjutnya dapat diambil kesimpulan penelitian. Adapun model struktural pada 

penelitian ini digambarkan pada Gambar 4.2 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Andre Leonardo, FB UMN, 2016



 

72 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016  

Gambar 3.9 Model Struktural 

3.7.2.3 Kecocokan Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan 

reliabilitas dari model pengukuran (Hair et al., 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Menurut Hair et al., (2010) suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang 

baik terhadap construct atau variabel latennya jika muatan faktor standar 

(standardized loading factor) ≥ 0,50. 

2. Evaluasi terhadap realibilitas (reliability) dari model pengukuran 

Realibilitas   adalah   konsistensi   suatu   pengukuran.   Reliabilitas   tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika : 

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70, dan 

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50 

Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 
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3.7.2.4 Kecocokan Model Struktural 

Menilai goodness of fit (GOF) suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti pada teknik multivariat yang lain. SEM tidak 

mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan “kekuatan” prediksi 

model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran 

GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi (Hair et al., 

2010). 

Hair et al., (2010) mengelompokkan GOFI (Goodness of Fit Indices) atau ukuran-

ukuran GOF menjadi 3 bagian, yaitu absolute fit measures (ukuran kecocokan 

absolut), incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental), dan 

parsimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni). Absolute fit measure 

digunakan untuk menentukan derajat prediksi model keseluruhan (model 

struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. Incremental fit 

measures digunakan untuk membandingkan model yang diusulkan dengan model 

dasar yang disebut sebagai null model atau independence model, sedangkan 

parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur kehematan model, yaitu 

model yang mempunyai degree of fit setinggi-tingginya untuk setiap degree of 

freedom.  

Berikut ini adalah uji structural model yang dapat dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan nilai berdasarkan 

teori Hair et al., (2010). 

1. Nilai X2 dengan DF 
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2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed 

Chi-Square) 

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

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

5. Satu kriteria badness-of-fit index (RMSEA, SRMR) 

Adapun ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci 

ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini.
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