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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada tahun 1971 Starbucks membuka kedai pertamanya di Seattle, Amerika 

Serikat oleh Jerry Baldwin, Zev Siegl, dan Gordon Bowker yang menjual biji kopi 

dan kopi giling. Starbucks terus berkembang hingga pada tahun 1982, Howard 

Schultz bergabung sebagai direktur operasi ritel dan pemasaran. Pada tahun 1983, 

Howard Schultz melakukan perjalanan bisnis ke Italia yang dimana melihat adanya 

peluang bisnis yang bisa dikembangkan dari kota kelahiran espresso itu. Pada tahun 

1987 para pemilik asli menjual Starbucks kepada Howard Schultz yang telah 

memiliki kedai kopi sendiri yaitu II Graniole dan mengakuisisi aset Starbucks serta 

kedainya menjadi Starbucks Corporation hingga memiliki jumlah kedai miliknya 

yaitu 17 kedai kopi di tahun yang sama. Gambar 3.1 merupakan foto toko Starbucks 

pertama kalinya di Seattle, Amerika. 

 

Sumber: Majalah Otten Coffee 

Gambar 3.1 Kedai Kopi Pertama Starbucks di Seattle 
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Perkembangan Starbucks terus melaju setelah dipimpin oleh Howard 

Schultz. Starbucks mulai memperluas dalam hal menunya dengan pertama kali 

menyediakan minuman yang digemari hingga saat ini yaitu Frappucino dan 

minuman kopi blended serta mengenalkan es krim milik Starbucks pada tahun 

1995. Pada tahun 1996, Starbucks mulai memperluas wilayahnya dengan membuka 

kedai kopinya di Asia yaitu di Jepang dan Singapura dan jumlah kedai Starbucks 

terus meningkat dengan berjumlah 1015 kedai kopi. 

 

Sumber: Signs.com 

Gambar 3.2 Evolusi Logo Starbucks 

 Perusahaan Starbucks semakin berkembang dengan mengakuisisi Tazo 

yaitu sebuah perusahaan teh yang berbasis di Portland, Oregon dan juga 

memperluas mereknya ke jaringan toko-toko di seluruh Amerika dengan 

kesepakatan lisensi Kraft Foods pada tahun 1998. Pada tahun ini juga Starbucks 

meluncurkan websitenya yaitu starbucks.com serta memperluas wilayahnya dengan 

membuka cabang-cabang baru berbagai negara yang membuat Starbucks memiliki 

jumlah gerai yaitu 1886 kedai kopi. 
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Sumber: Starbucks.com 

Gambar 3.3 Frappuccino Starbucks  

Segala ekspansi dan inovasi yang dilakukan oleh Starbucks hingga pada 

tahun 2018 tercatat ada sekitar 28.218 kedai kopi dan pada tahun 2019 Starbucks 

juga akan menghadirkan 400 kedai kopi (OkeFinance, 2018). Starbucks hadir di 

Indonesia yang dikelola oleh PT. Mitra Adi Perkasa dengan membuka toko 

pertamanya yaitu di Plaza Indonesia pada 17 Mei 2002. Hingga Januari 2018, 

Starbucks Coffee Indonesia sekarang berada di 326 lokasi berbeda di seluruh kota 

besar yaitu 22 kota di Indonesia. 

 

Sumber: Starbucks.com 

Gambar 3.4 Starbucks di Indonesia 
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Dalam strategi pemasarannya, salah satu visi dan misi yang dimiliki 

Starbucks Coffee yaitu menjadi yang terbaik di tingkat dunia. Dengan modal 

tersebut, pengelola Starbucks Coffe berusaha menentukan segmentasi dan target-

target konsumen sebelum mereka meluncurkan sebuah produk. Selain itu, 

Starbucks sendiri juga menargetkan ingin menjadi tempat ketiga bagi konsumen 

setelah rumah dan tempat kerja mereka.  

Setelah itu Starbucks memilih untuk menciptakan variasi produk yang 

kualitasnya benar-benar terjaga, menanamkan brand image yang cukup kuat 

melalui logo perusahaan yang digunakan, serta menggunakan produk promosi 

(merchandise) untuk memperkuat citra perusahaan yang mereka bangun. 

 

Sumber: Instagram 

Gambar 3.5 Promosi Tumbler’s Day 
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Selanjutnya adalah strategi positioning yang digunakan untuk membangun 

loyalitas konsumen. Ketika konsumen mulai mengenal dan mempercayai produk 

perusahaan, selanjutnya Starbucks membuat beberapa program promosi yang bisa 

menguatkan loyalitas para konsumen. Contohnya seperti Buy One Get One/Pay 

One for Two (beli satu minuman gratis satu minuman), Secret Recipe (minuman 

limited dengan harga spesial), Buy Two Get Three (beli 2 minuman gratis 1 

minuman), Bring Your Own Tumbler (potongan 50% dengan menggunakan tumbler 

Starbucks), untuk pengguna Starbucks Card mendapatkan 1 Star atau poin setiap 

kelipatan Rp. 5.000 serta mendapatkan reward ketika mencapai 100 Star, dan 

potongan Rp. 5.000 setiap membeli minuman menggunakan tumbler Starbucks di 

setiap harinya yang diperkuat dengan menyalurkan informasi promosinya melalui 

media sosial yang salah satunya Instagram dan Line (Marketing.co.id, 2012). 

 

Sumber: Instagram 

Gambar 3.6 Promosi Pay 1 for 2/Buy One Get one 
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3.2. Desain Penelitian 

Menurut Malhotra et al. (2017) desain penelitian merupakan kerangka kerja 

atau rencana dalam melakukan proyek penelitian pemasaran berisikan prosedur 

yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun 

atau memecahkan masalah penelitian pemasaran. Desain penelitian yang baik akan 

memastikan bahwa proyek penelitian pemasaran dilakukan secara efektif dan 

efisien. 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Malhotra et al. (2017), research design pada umumnya 

dapat diklasifikasikan menjadi exploratory research dan conclusive 

research. Berikut merupakan Gambar 3.6 yang menunjukan klasifikasi dari 

marketing research design. 

 

Sumber: Malhotra et al., 2017 

 Gambar 3.7 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 

Pemahanan Pengukuran 

Karakteristik 

Infromasi 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 dari seluruh 

responden 

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 berdasarkan 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 

 

Analisis pengaruh price..., Lyvia, FB UMN, 2019



48 

 

1. Exploratory Research Design 

Exploratory research design merupakan jenis penelitian yang 

digunakan untuk memahami suatu fenomena pemasaran yang biasanya sulit 

untuk diukur (Malhotra et al., 2017). Tujuan jenis penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi atau mencari masalah atau situasi untuk memberikan wawasan 

dan pemahaman (Malhotra et al., 2017). Exploratory design dapat digunakan 

untuk merumuskan masalah atau mendefinisikan masalah dengan lebih tepat, 

mengidentifikasi tindakan alternative, mengembangkan hipotesis penelitian, 

mengisolasikan variabel kunci dan hubungan untuk pemeriksaan lebih lanjut, 

menumbuhkan wawasan untuk mengembangkan pendekatan terhadap masalah, 

dan menetapkan prioritas untuk penelitian lebih lanjut (Malhotra et al., 2017). 

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 

Conclusive Research Design merupakan jenis desain penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan fenomena pemasaran tertentu secara 

spesifik, menguji hipotesis dan memeriksa secara spesifik hubungan antara 

hipotesis tersebut (Malhotra et al., 2017). Conclusive research design 

merupakan jenis penelitian yang lebih formal dan terstruktur dibandingkan 

dengan exploratory research design dan menggunakan teknik kuantitatif 

(Malhotra et al., 2017).  
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Menurut Malhotra et al. (2017) terdapat dua tipe dalam Conclusive 

research design, yaitu: 

1. Descriptive Research, merupakan suatu penelitian dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan suatu hal seperti karakteristik suatu pasar atau fungsi dari 

suatu pasar. Dalam descriptive research juga terbagi menjadi dua hal, yaitu: 

1. Cross-Sectional Design, merupakan jenis desain penelitian yang 

mengumpulkan informasi hanya sekali untuk setiap sampel dari target 

populasi. Dalam cross-sectional design terdapat dua desain yang adalah 

single cross-sectional design yaitu dengan mengambil hanya satu kali 

sampel dan dalam waktu yang hanya satu kali dan multiple cross-

sectional design yaitu dengan mengambil sampel dua kali atau lebih dan 

informasi yang didapatkan di setiap sampel pun berbeda, seringkali 

informasi yang berbeda didapatkan dalam waktu yang berbeda. 

2. Longitudinal Design, merupakan jenis desain penelitian yang 

melibatkan sampel tetap dari target 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. 

Perbedaan yang ada dari cross-sectional design dan longitudinal design 

dapat dilihat dari sampel yang digunakannya. Jika cross-sectional 

design menggunakan sampel yang berbeda dalam waktu yang berbeda 

atau malah hanya menggunakan satu sampel di dalam satu waktu, 

longitudinal design menggunakan sampel yang sama dan meneliti 

dengan waktu yang berbeda.  
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2. Causal Research, merupakan jenis penelitian yang mirip seperti descriptive 

research namun jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 

mengenai hubungan sebab dan akibat dari suatu masalah.  

Untuk penelitian ini dilakukan menggunakan metode Conclusive Research 

Design yaitu Descriptive Research Design dikarenakan tujuan penelitian ini ingin 

mengetahui suatu fenomena pemasaran yaitu menganalisa faktor-faktor pembelian 

ulang dalam kasus Starbucks Coffee. Dalam penelitian ini setiap sampel diambil 

hanya dalam satu kali pengambilan informasi sehingga menggunakan single cross-

sectional design (Malhotra et al., 2017). 

3.2.2 Data Penelitian 

Menurut Malhotra et al. (2017), dalam penelitian memiliki dua jenis data 

penelitian, yaitu: 

1. Primary Data, sebuah data yang dihasilkan langsung dari peneliti dengan 

tujuan untuk mengatasi masalah penelitian. 

2. Secondary Data, merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan 

dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah penelitian lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan primary data dan secondary 

data sebagai sumber data acuan dalam penelitian. Data primer dikumpulkan dengan 

menggunakan metode survei yang dilakukan dengan membagikan kuesioner berisi 

sejumlah pertanyaan kepada responden yang sesuai dengan target penelitian dan 

dinilai melalui skala angka 1 sampai 7 (likert scale). Secondary data didapatkan 

melalui buku, jurnal, dan artikel sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat 6 tahapan dalam menentukan ruang lingkup yang akan digunakan 

dalam sebuah penelitian yang disebut sampling design process (Malhotra et al., 

2017). 

 

Sumber: Malhotra et al., 2017 

Gambar 3.8 Sampling Design Process 

3.3.1 Target Population 

  Menurut Malhotra et al. (2017) target populasi merupakan pengumpulan 

elemen atau objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan tentang 

kesimpulan yang akan dibuat dalam penelitian. Terdapat 4 aspek yang digunakan 

dalam menjelaskan target populasi yaitu element, sampling unit, extent dan time 

(Malhotra et al., 2017).  
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Element merupakan objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti 

dan tentang kesimpulan yang akan dibuat dalam penelitian atau dalam lebih 

jelasnya lagi element merupakan objek tentang yang mana atau darimana informasi 

yang diinginkan (Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian ini elemen yang 

dimaksud adalah responden yang merupakan salah satu sumber informasi untuk 

penelitian.  

Selanjutnya sampling unit merupakan karakteristik dari elemen target 

populasi yang digunakan untuk sampel (Malhotra et al., 2017). Sampling unit dalam 

penelitian ini merupakan pria dan wanita dalam generasi milenial yaitu umur 17-37 

tahun yang pernah menggunakan promosi harga Starbucks dalam jangka waktu 1 

bulan. 

Extent merupakan batas-batas geografis penelitian dalam pengumpulan data 

penelitian (Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian ini, extent yang digunakan 

merupakan wilayah Jakarta dan Tangerang. 

Time mengacu pada periode yang dipertimbangkan dalam pengumpulan 

data (Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sejak 

awal bulan Mei 2019. 

3.3.2 Sampling Frame 

Sampling frame merupakan representasi dari target populasi yang terdiri 

dari daftar atau serangkaian arahan untuk mengidentifikasi target populasi. 

(Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian ini tidak memiliki sampling frame. 
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3.3.3 Sampling Techniques 

Dalam pengambilan sampling memiliki 2 teknik yaitu probability sampling 

dan non-probability sampling (Malhotra et al., 2017). 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). 

 

Sumber: Malhotra, 2017 

Gambar 3.9 Sampling Techniques 

Dalam non-probability sampling terdapat 4 teknik dalam pengambilan 

sampel (Malhotra, 2017), yaitu: 

1. Convenience Sampling 

Teknik pengambilan sampel dengan mendapatkan sampel yang 

mudah bagi peneliti. Biasanya, responden dipilih dikarenakan 

mereka berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. 
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2. Judgemental Sampling  

Suatu bentuk convenience sampling dimana elemen populasi dipilih 

secara sengaja berdasarkan penilaian peneliti karena dipercaya 

populasi dapat mewakili yang diharapkan. 

3. Quota Sampling 

Teknik pengambilan sampel judgmental memiliki dua tahap. Tahap 

pertama merupakan memilih karakteristik atau kuota dalam populasi 

contohnya seperti usia atau jenis kelamin. Pada tahap kedua 

merupakan tahap memilih sampel berdasarkan teknik convenience 

atau judgemental. 

4. Snowball Sampling 

Teknik pengambilan sampel 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.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability 

sampling, dikarenakan responden yang melewati tahap screening yang dapat 

menjadi responden dalam penelitian tanpa mengetahui data responden atau daftar 

responden terlebih dahulu. Sedangkan teknik dalam non-probability yang 

digunakan merupakan judgemental sampling dikarenakan peneliti membuat kriteria 

yang ditentukan untuk menjadi responden dalam penelitian. 
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3.3.4 Sample Size 

 Sample size merupakan jumlah responden yang akan dimasukkan dalam 

penelitian (Malhotra, 2017). Berdasarkan Hair et al. (2014), terdapat beberapa 

jumlah minimum yang perlu diperhatikan dalam menentukan sample size, yaitu:  

a. Jumlah sample minimum adalah 50 observasi 

b. Minimum ratio observasi dengan variabel adalah 5:1 

Dengan jumlah pernyataan berjumlah 26 dan menggunakan asumsi n x 5 

observasi, maka jumlah responden yang akan digunakan pada penelitian ini 

minimal sebanyak 26 x 5 yaitu 130 responden.  

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Periode Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari proses 

perumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan data, dan membuat kesimpulan 

dan saran. Penelitian ini dimulai sejak Februari hingga Juni 2019. Penyebaran 

kuesioner sebagai sumber data utama dilakukan pada tanggal 8 – 28 Mei 2019. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti menggunakan jurnal, artikel, 

dan buku yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Data primer 

dikumpulkan melalui 2 tahap survei yaitu secara offline dan online.  

 Metode offline dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah 

disusun penulis berdasarkan referensi yang sesuai dalam penelitian. Sampel yang 

valid merupakan sampel yang telah lulus dari pertanyaan screening yang telah 

diajukan oleh peneliti sebelum responden mengisi kuesioner offline. Peneliti 

Analisis pengaruh price..., Lyvia, FB UMN, 2019



56 

 

menyebarkan kuesioner offline di store Starbucks Daan Mogot dan Citra Garden 

City 6. 

Metode online dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner secara online 

menggunakan kuesioner yang dibuat di Google Form. Link tersebut disebar melalui 

personal chat, group chat, story, dan direct message (Line, Whatsapp, dan 

Instagram).  

3.4.3 Proses Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan sebagai prosedur 

penelitian ini, yaitu:  

1. Mengumpulkan dan menganalisa berbagai sumber data sekunder, mulai dari 

artikel, jurnal, buku serta data perusahaan yang dapat digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian. Melalui artikel dan literatur yang digunakan, 

peneliti membuat kerangka penelitian dan hipotesis. 

2. Menentukan metode penelitian yang digunakan, mulai dari menentukan 

definisi operasional, research design, sampling process, serta teknik 

analisis data yang digunakan berdasarkan literatur dan buku. 

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 secara offline dengan minimal responden sebanyak 30 

untuk menentukan kelayakan measurement item yang digunakan untuk 

penelitian dengan mengukur validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. 
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5. Memperbaiki kuesioner penelitian sesuai hasil pre-test dan melakukan 

penyebaran kuesioner. 

6. Mengambil data besar. 

7. Mengolah data besar dengan teknik SEM menggunakan LISREL 8.8 

dengan pengukuran measurement model dan structural model. 

8. Menganalisa data hasil penelitian dan membuat kesimpulan serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

3.5 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 kuesioner. Sedangkan observed 

variable adalah variabel yang digunakan untuk merepresentasikan latent variable. 

Latent variable terbagi menjadi variabel eksogen dan endogen (Malhotra et al., 

2017) 

3.5.1 Variabel Eksogen 

Variabel eksogen merupakan variabel 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). Dalam penelitian ini, yang termasuk 

variabel eksogen adalah price promotion. Secara grafis, variabel eksogen dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 3.9. 
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Sumber: Malhotra et al., 2017 

Gambar 3.10 Variabel Eksogen 

3.5.2 Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan sebagai variabel dependen, yaitu dipengaruhi 

oleh variabel lain dalam model penelitian. Huruf Yunani sebagai notasi variabel 

endogen adalah η (“eta”) (Malhotra et al., 2017). Dalam penelitian ini, yang 

termasuk dalam variabel endogen adalah food quality, service quality, satisfaction, 

dan repeat-purchase intention. Secara grafis, variabel endogen dapat digambarkan 

seperti pada Gambar 3.10. 

 

Sumber: Malhotra et al., 2017 

Gambar 3.11 Variabel Endogen 

3.5.3 Variabel Teramati (Observed Variable) 

Observed variables merupakan variabel yang dapat diukur langsung oleh 

peneliti dan merepresentasikan setiap variabel dalam model penelitian. Variabel 
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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 26 variabel teramati atau disebut 

sebagai measurement items. 

3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Kode Definisi Operasional Measurement 
Scaling 

Technique 

1 

Price 

Promotion 

(P) 

P1 

Mengurangi harga 

untuk kuantitas 

tertentu atau 

meningkatkan 

kuantitas dengan 

harga yang sama 

sehingga 

meningkatkan nilai 

dan meningkatkan 

insentif ekonomi 

untuk membeli 

(Raghubir and 

Corfman, 1999). 

Menurut saya promosi 

Buy One Get One/Pay 

One for Two 

merupakan promosi 

yang menguntungkan 

(beli satu minuman 

gratis satu minuman) 

(Sumber internal) 

Scaling 

Likert 1-7 

P2 Menurut saya promosi 

Secret Recipe 

merupakan promosi 

yang menguntungkan 

(harga spesial untuk 

minuman limited) 

(sumber internal) 

P3 Menurut saya promosi 

Buy Two Get Three 

merupakan promosi 

yang menguntungkan 

(beli 2 minuman 

gratis 1 minuman) 

(sumber internal) 

P4 Menurut saya promosi 

Bring Your Own 

Tumbler merupakan 

promosi yang 

menguntungkan 

(potongan 50% 

dengan menggunakan 

tumbler Starbucks) 

(sumber internal) 

P5 Menurut saya promosi 

potongan Rp. 5.000 
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No Variabel Kode Definisi Operasional Measurement 
Scaling 

Technique 

setiap membeli 

minuman 

menggunakan tumbler 

Starbucks di setiap 

harinya merupakan 

promosi yang 

menguntungkan 

(sumber internal) 

P6 Menurut saya promosi 

untuk pengguna 

Starbucks Card 

merupakan promosi 

yang menguntungkan 

(mendapatkan 1 Star 

atau poin setiap 

kelipatan Rp. 5.000 

serta mendapatkan 

reward ketika 

mencapai 100 Star) 

(sumber internal) 

2 

Perceived 

Food 

Quality 

(FQ) 

FQ1 

Barang/jasa yang 

diterima konsumen 

sebagai hasil interaksi 

konsumen dengan 

perusahaan 

(Grӧnroos, 1984) 

Starbucks memiliki 

rasa minuman yang 

enak 

(Huang et al., 2014) 

Scaling 

Likert 1-7 

FQ2 Starbucks memiliki 

konsistensi kualitas 

minuman yang baik 

(Huang et al., 2014) 

FQ3 Starbucks memiliki 

berbagai pilihan 

minuman yang 

bervariasi 

(Huang et al., 2014) 

FQ4 Starbucks memiliki 

berbagai pilihan 

makanan yang 

bervariasi 

(Huang et al., 2014) 

FQ5 Starbucks memiliki 

rasa makanan yang 

enak 

(Huang et al., 2014) 

FQ6 Starbucks memiliki 

kualitas konsistensi 

makanan yang baik 

(Huang et al., 2014) 
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No Variabel Kode Definisi Operasional Measurement 
Scaling 

Technique 

3 

Perceived 

Service 

Quality 

(SQ) 

SQ1 Evaluasi konsumen 

terhadap proses saat 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan (Grӧnroos, 

1984) 

Karyawan Starbucks 

memberikan 

pelayanan yang 

professional 

(Huang et al., 2014) 

Scaling 

Likert 1-7 

SQ2 Karyawan Starbucks 

memberikan 

rekomendasi untuk 

memenuhi kebutuhan 

konsumen 

(Huang et al., 2014) 

SQ3 Karyawan Starbucks 

Berperilaku Sopan 

(Huang et al., 2014) 

SQ4 Karyawan Starbucks 

memberikan 

pelayanan yang cepat 

(Lethinen & Lethinen, 

1991) 

SQ5 Karyawan Starbucks 

memberikan 

pelayanan yang 

menyenangkan 

(Lethinen & Lethinen, 

1991) 

4 

Satisfaction 

(S) 

S1 Penilaian evaluasi 

pasca konsumsi yang 

secara subjektif dari 

pelanggan 

berdasarkan semua 

pengalaman serta 

keterlibatan dengan 

perusahaan tertentu 

(Chen, 2008) 

 

Saya puas dengan 

minuman Starbucks 

(Huang et al., 2014) 

Scaling 

Likert 1-7 

 

 

 

 

 

S2 Saya puas dengan 

makanan Starbucks 

(Huang et al., 2014) 

S3 Saya puas dengan 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

karyawan Starbucks 

(Huang et al., 2014) 

S4 Saya puas dengan 

promosi yang 

diberikan oleh 

Starbucks 

S5 Secara keseluruhan 

Saya puas dengan 

pengalaman yang 

diberikan Starbucks 

(Huang et al., 2014) 
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No Variabel Kode Definisi Operasional Measurement 
Scaling 

Technique 

5 

Repeat 

Purchase 

Intention 

(R) 

R1 Keputusan pembeli 

dimana konsumen 

mengambil tindakan 

lebih lanjut setelah 

pembelian, 

berdasarkan kepuasan 

atau ketidakpuasan 

mereka (Kotler and 

Armstrong, 2018) 

Saya bersedia untuk 

kembali ke Starbucks 

dengan pelayanan dan 

produk yang diberikan 

(Huang et al., 2014) 

Scaling 

Likert 1-7 

R2 Saya bersedia untuk 

merekomendasikan 

Starbucks pada orang 

sekitar saya karena 

pelayanan dan produk 

yang diberikan 

(Huang et al., 2014) 

R3 Saya memiliki niat 

untuk kembali di 

Starbucks, jika adanya 

promosi 

(Huang et al., 2014) 

R4 Saya memiliki 

kemungkinan untuk 

membeli kembali 

produk yang disediakan 

oleh Starbucks, jika 

adanya promosi 

(Huang et al., 2014) 

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data  

3.7.1 Uji Pre-test  

           Menurut Malhotra et al. (2017) faktor analisis adalah suatu prosedur yang 

digunakan untuk reduksi dan meringkas data. Analisis data pre-test dilakukan 

dengan mengukur tingkat validity dan reliability. Menurut Hair et al. (2014), faktor 

analisis merupakan teknik interdependen yang memiliki tujuan untuk 

mendefinisikan struktur diantara variabel yang dianalisa. Dalam penelitian ini, uji 

pre-test dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara offline dan selanjutnya 

pengolahan data dilakukan dengan software SPSS versi 23 untuk menguji validitas 

dan reabilitas. 
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1. Uji Validity 

Validitas dapat diartikan sebagai sejauh mana perbedaan dalam nilai skala 

observasi mencerminkan perbedaan nyata pada karakteristik objek yang sedang diteliti 

(Malhotra, 2017). Menurut Malhotra (2017), apabila sebuah skala mempunyai nilai 

validitas yang baik artinya skala tersebut tidak mempunyai measurement yang error. 

Pengukuran validitas mengacu pada beberapa persyaratan nilai berdasarkan teori 

yang akan dijelaskan seperti berikut. 

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 

Jika hasil uji nilai signifikan 

<0,05 menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara 

variabel untuk dapet diproses 
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No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

berkorelasi pada populasi. Dengan 

kata lain mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat correlates perfectly (r=1) atau 

no correlation (r=0) 

(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) 

Analisis pengaruh price..., Lyvia, FB UMN, 2019



65 

 

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

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) 

 

2. Uji Reliability 

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi sebuah skala pengukuran jika 

dilakukan dalam berulang kali (Malhotra et al., 2017). Reliabilitas berbeda dengan 

validitas yang mengukur pengukuran apa yang digunakan, melainkan bagaimana 

variabel tersebut diukur (Hair et al., 2014). Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk 

memastikan bahwa respons tidak terlalu bervariasi sehingga measurement dapat 

diandalkan (Hair et al., 2014). 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). 

3.7.2 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 atau hasil dari suatu hubungan 

yang direpresentasikan melalui beberapa measured variables dalam suatu model 
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penelitian yang terintegrasi. Menurut Hair et al. (2014), SEM adalah salah satu 

teknik multivariate yang 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). Menurut Hair et al. (2014), teknik penelitian menggunakan SEM terbagi 

menjadi 6 tahapan seperti berikut: 

1. Mendefinisikan construct yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

variabel berupa definisi dari masing-masing variabel serta indikator masing-

masing. 

2. Membuat dan menetapkan diagram measurement model atau model 

pengukuran dengan membuat path diagram yang digunakan untuk model 

pengukuran. 

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

mengukur model, dan pendekatan yang digunakan untuk menangani 

missing data. 

4. Mengukur validitas measurement model dengan mengukur goodness-of-fit 

dan construct validitas dari measurement model. Jika hasilnya buruk, maka 

penelitian ini harus dilakukan ulang, namun jika hasilnya baik maka 

penelitian akan dilanjutkan ke model selanjutnya, yaitu structural model. 

5. Menentukan structural model dengan mengubah measurement model 

menjadi structural model. 
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6. Menilai validitas structural model dengan mengukur goodness-of-fit serta 

signifikansi, arah, dan ukuran dari estimasi parameter struktural. Jika 

hasilnya buruk, maka membuat model baru dan melakukan pengetesan 

dengan data baru. Jika hasil dinyatakan baik, maka selanjutnya dapat 

mengambil kesimpulan penelitian dan memberikan rekomendasi penelitian. 

 
Sumber: Hair et al., 2014 

Gambar 3.12 Tahapan Structural Equation Model 

3.7.3 Uji Kecocokan Variabel   

 Untuk menguji kecocokan model, dapat digunakan pengukuran Goodness-

of Fit. Goodness-of-Fit (GOF) dapat menunjukan seberapa cocok pengamatan 

dengan model penelitian (Hair et al. 2014). Hair et al. (2014) mengelompokkan 

GOF (goodness-of-fit) atau ukuran GOF menjadi 3 bagian, yaitu:  

1. Absolute fit indices (ukuran kecocokan absolut), digunakan untuk 

menentukan derajat prediksi model keseluruhan (measurement dan 

structural) terhadap matriks korelasi dan kovarian. 
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2. Incremental fit indices (ukuran kecocokan incremental): digunakan 

untuk membandingkan model yang diusul dalam penelitian dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut juga null model 

(model dengan semua korelasi di antara variabel nol) 

3. Parsimony fit indices (ukuran kecocokan parsimoni), digunakan untuk 

mengukur kesederhanaan model, yaitu model yang memiliki degree of 

fit yang tinggi untuk setiap degree of freedom. 

Pada penelitian ini menggunakan software LISREL 8.8 sebagai software 

mengolah data dengan teknik SEM. Dalam mengukur kecocokan model, terdapat 

acuan nilai yang digunakan sebagai kriteria kecocokan model seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Goodness-of-Fit (GOF) 

Fit 

Index 

Cutoff Values For GOF Index 

N < 250 N > 250 

M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 

Absolute Fit Indicates 

Chi 

Square 

Insignificant Significant Significant Insignificant Significant Significant 

p-values 

expected 

P-values 

even with 

good fit 

p-value 

expected 

p-values 

event with 

good-fit 

p-values 

expected 

p-values 

expected 

GFI GFI > 0.90 

RMSEA 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.07 

RMSEA 

< 0.07 

RMSEA 

< 0.07 

CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.95 CFI ≥ 0.92 CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.97 

SRMR 

Biased upward, 

use other 

indicates 

SRMR ≤ 

0.08 

 

SRMR < 

0.09 

Biased 

upward, use 

other 

indicates 

SRMR ≤ 

0.08 

 

SRMR ≤ 

0.08 

 

Normed 

Chi-

Square 

(X2/DF) < 3 is very good, 2 ≤ (X2/DF) ≤ 5 is acceptable 

Incremental Fit Indicates 

NFI 
0 ≤ NFI ≤ 1, model with perfect fit would produce an NFI of 1 

 

Fit 

Index 

Cutoff Values For GOF Index 

N < 250 N > 250 
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M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 

TLI 
TLI 

≥ 0.97 

TLI 

≥ 0.95 

TLI 

≥ 0.92 

TLI 

≥ 0.95 

TLI 

≥ 0.92 

TLI 

≥ 0.90 

CFI 
CFI 

≥ 0.97 

CFI 

≥ 0.95 

CFI 

≥ 0.92 

CFI 

≥ 0.95 

CFI 

≥ 0.92 

CFI 

≥ 0.90 

RNI 

May not 

diagnose 

misspesification 

well 

RNI ≥ 

0.95 

 

RNI ≥ 

0.92 

 

RNI 

≥ 0.95, not 

used with N 

> 1000 

RNI 

≥ 0.92, not 

used with 

N 

> 1000 

RNI 

≥ 0.90, not 

used with 

N 

> 1000 

Parsimony Fit Indicates 

AGFI No statistical test is associated with AGFI, only guidelines to fit 

RNI 0 ≤ NFI ≤ 1, Relatively high values represent better fit 

N= Number of Observation 

m= Number of Obsserved Variable 

Sumber: Hair et al., (2014) 

Penelitian ini menggunakan beberapa indeks kecocokkan untuk menilai 

kebaikan model penelitian. Indeks tersebut mencakup: 

a. Dua indeks absolute fit index (RMSEA, Normed Chi-Square) 

b. Satu indeks incremental fit index (CFI) 

c. Satu indeks parcimony fit index (PNFI) 

Measurement Model  

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: 
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a. Nilai Construct Reability > 0,70 

𝐶𝑅 =
(∑𝑆𝐿𝐹)²

(∑𝑆𝐿𝐹)² + ∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

b. Nilai Variance Extracted > 0,50 

𝐴𝑉𝐸 =
∑𝑆𝐿𝐹²

∑𝑆𝐿𝐹² +  ∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Pada penelitian ini, terdapat 5 measurement model yang digunakan 

berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu:  

1. Price Promotion 

Pada penelitian ini, model penelitian price promotion terdiri dari enam 

pernyataan yang merupakan first order confirmatory factor analysis (1st CFA) yang 

mewakili satu variabel laten yaitu Price Promotion. Variabel laten ζ1 mewakili 

Price Promotion dan memiliki enam indikator pernyataan. 

 

Gambar 3.13 Gambar Model Pengukuran Price Promotion 
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2. Food Quality 

Pada penelitian ini model terdiri dari enam pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu Food Quality. Variabel laten ƞ1 mewakili Food Quality dan memiliki enam 

indikator pernyataan. 

 

Gambar 3.14 Gambar Model Pengukuran Food Quality 

3. Service Quality 

Pada penelitian ini model terdiri dari lima pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu Service Quality. Variabel laten ƞ2 mewakili Service Quality dan memiliki 

lima indikator pernyataan. 

 

Gambar 3.15 Gambar Model Pengukuran Service Quality 
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4. Satisfaction 

Pada penelitian ini model terdiri dari lima pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu Satisfaction. Variabel laten ƞ3 mewakili Satisfaction dan memiliki lima 

indikator pernyataan.  

 

Gambar 3.16 Gambar Model Pengukuran Satisfaction 

5. Repeat-Purchase Intention  

Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu Repeat-Purchase Intention. Variabel laten ƞ4 mewakili Repeat-Purchase 

Intention dan memiliki empat indikator pernyataan.  

 

Gambar 3.17 Gambar Model Pengukuran Repeat-Purchase Intention 
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Structural Model  

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

mengukur goodness of fit model yang menyertakan dari kecocokan nilai berikut: 

a. Dua indeks absolute fit index (RMSEA, Normed Chi-Square) 

b. Satu indeks incremental fit index (CFI) 

c. Satu indeks parcimony fit index (PNFI) 

Untuk melalukan sebuah analisa structural model perlu untuk melakukan 

uji hipotesis. Menurut Lind et al. (2012), hipotesis adalah pernyataan sebagai 

parameter dari suatu populasi yang memerlukan verifikasi. Uji hipotesis merupakan 

sebuah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk memastikan 

apakah hipotesis tersebut merupakan pernyataan yang masuk akal (Lind et al., 

2012). Terdapat lima tahapan untuk melakukan uji hipotesis, yaitu:  

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

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan hipostesis yang 

akan diuji, disebut juga null hypothesis (H0). Null hypothesis adalah pernyataan 

yang tidak ditolak kecuali data sampel menyediakan pembuktian bahwa 

pernyataan tersebut salah. Alternate hypothesis (H1) mendeskripsikan apa yang 

akan disimpulkan jika data menolak null hypothesis (Lind et al., 2012). 

2. Memilih tingkat signifikansi 

Level of significance merupakan probabilitas dari penolakan null hypothesis 

ketika terbukti benar. Level significance dinotasikan dengan simbol α (alpha) 

yang dikenal juga sebagai tingkatan dari resiko. Hal ini berhubungan dengan 

resiko yang diambil ketika menolak null hypothesis jika memang terbukti benar 
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(Lind et al., 2012). Dalam penelitian ini, tingkat signifikan yang digunakan 

adalah α = 0.05. 

3. Pilih statistik uji 

Test statistics merupakan sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan 

informasi sampel dan digunakan untuk menentukan apakah null hypothesis 

harus diterima atau ditolak (Lind et al., 2012). Dalam penelitian ini, test 

statistics yang digunakan adalah distribusi t (t-value).  

4. Merumuskan Aturan Keputusan (Formulate the Decision Rule) 

Decision rule adalah pernyataan dari kondisi spesifik dimana hipotesis nol 

akan ditolak atau diterima (Lind et al., 2012). Pada penelitian ini, digunakan 

two-tailed test dengan critical value sebesar 1.96 dan -1.96, level of significance 

= 0.05, dan confidence level (1-α) = 95%. 

Sumber: Lind et al. (2012)  

Gambar 3.18 Two-Tailed Test  

5. Membuat keputusan 

Langkah terakhir dari uji hipotesis adalah menghitung test statistics dari 

data penelitian dan membandingkannya dengan critical value. Setelah itu 
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buatlah keputusan apakah null hypothesis diterima atau ditolak (Lind et al., 

2012). 

3.8 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

 

Gambar 3.19 Gambar Model Keseluruhan Penelitian 
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