
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

30 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Tropicana Slim telah berdiri sejak tahun 1979 dan hingga sekarang dikenal 

sebagai perusahaan yang menjual berbagai produk bebas gula serta rendah kalori 

karena kepeduliannya terhadap hidup sehat khususnya para pengidap diabetes. 

Produk-produk yang dijual seperti gula rendah kalori, sirup, susu, sampai café 

latte. 

Pada bulan September 2016 yang lalu Tropicana Slim mengeluarkan 

varian produk baru yang berbeda dari jenis-jenis produk sebelumnya yang identik 

dengan gula, yaitu beras merah organik. Varian produk ini akan menjadi kajian 

dalam penelitian kali ini. 

Bahar (2007) menjelaskan pertanian organik sebagai sistem pertanian 

secara alami yang menggunakan pupuk organik dari alam serta melakukan sedikit 

pengolahan tanah. Dengan teknik yang berbeda dalam proses penanaman ini 

membuat hasil yang lebih baik dan aman, bagi tubuh orang yang mengonsumsi 

dan juga lingkungan sekitar. 

Beras Merah Organik Tropicana Slim telah dijual di berbagai 

supermartket seperti Giant, Hypermart, Carrefour, Ranch Market, dan yang 

lainnya sehingga memudahkan para konsumen dalam membeli beras merah. 

Berikut tampilan kemasan packaging dari Beras Merah Organik Tropicana Slim: 
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Gambar 3.1 Tampilan Packaging Beras Merah Organik Tropicana Slim 

Sumber: Tropicanaslim.com 

Mengonsumsi 5 porsi nasi putih per minggu meningkatkan resiko penyakit 

diabetes hingga 17% (Tropicana Slim, 2016). Beras Merah Organik Tropicana 

Slim memiliki 6 kali serat nasi putih, rendah Indeks Glikemik (IG), rendah kalori 

sehingga pas bagi orang yang ingin melakukan diet, bebas pestisida dan bahan 

kimia karena ditanam secara organik. 

Berikut merupakan salah satu promo dari supermarket Giant di bulan 

Januari 2017: 
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Gambar 3.2 Promo Beras Merah Organik Tropicana Slim di Giant 

Sumber: Penulis 

3.2  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka untuk melakukan suatu projek riset 

pemasaran dan membutuhkan prosedur spesifik untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam 

projek tersebut (Malhotra, 2010). 
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Gambar 3.3 Research Design 

Sumber: Malhotra, 2010 

Berdasarkan gambar diatas, dijelaskan lebih detail bahwa Exploratory 

Research Design adalah penelitian yang bertujuan menggali wawasan dan 

pemahaman dari permasalahan yang dirasakan oleh peneliti. Proses penelitiannya 

fleksibel dan tidak terstruktur, serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mendapatkan data primer. Conclusive Research Design merupakan penelitian 

yang digunakan untuk menguji hipotesis serta memeriksa pengaruh antar variabel. 

Desain ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu Descriptive Research dan Causal 

Research. 

Descriptive Research dipakai ketika peneliti ingin mendeskripsikan atau 

menggambarkan sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau pun perilaku 
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konsumen. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa survei dan 

kuantitatif analisis. Causal Research merupakan penelitian yang menganalisa 

pengaruh sebab-akibat dengan menggunakan metodologi eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Descriptive Research Design, yaitu 

dengan metode survei, alasan peneliti memilih metode ini adalah karena dapat 

menggambarkan karakteristik konsumen jaman sekarang ketika mereka 

menjalankan lifestyle hidup sehat yang sekarang ini sedang tren dengan 

melakukan berbagai cara, salah satunya dengan mengonsumsi makanan organik. 

Penelitian ini terstruktur karena menggunakan hipotesis yang spesifik dan juga 

meneliti sampling unit hasil survey dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner 

diberikan kepada sample dari sebuah populasi untuk mendapatkan informasi 

spesifik dari responden dimana responden menjawab pertanyaan yang diberikan 

dengan memberikan nilai antara 1 sampai 7 skala likert (likert scale). 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 

Penentuan target populasi sangat mempengaruhi hasil yang akan didapat 

agar lebih akurat. Terdapat 4 aspek yang digunakan untuk menjelaskan target 

populasi, yaitu: element, sampling unit, extent, dan time frame (Malhotra, 2010). 

Target populasi pada penelitian ini adalah Gen X yang berdomisili di Indonesia 

dan peduli akan kesehatan dengan sekurangnya mengonsumsi produk organik 

dalam kurun waktu 3 bulan belakangan, dan belum pernah mengonsumsi Beras 

Merah Organik Tropicana Slim. Alasan peneliti memilih Gen X sebagai target 

populasi dijelaskan pada bab I.  
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3.3.1.1 Element 

Menurut Malhotra (2010), element adalah objek yang memiliki informasi 

yang dicari oleh peneliti dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Element dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis kelamin; 

2. Usia; 

3. Pola konsumsi; 

4. Product knowledge; dan 

5. Demografis. 

3.3.1.2 Sample Unit 

Sample Unit adalah suatu dasar yang mengandung unsur-unsur dari 

populasi untuk dijadikan sampel (Malhotra, 2010). Sampling unit dalam penelitian 

ini adalah pria dan wanita berusia antara 36 – 51 tahun, pernah mengonsumsi 

produk organik dalam 3 bulan terakhir, telah membaca penjelasan singkat 

mengenai Beras Merah Organik Tropicana Slim yang telah diberikan di bagian 

awal kuisioner, paham mengenai kegunaan dari Beras Merah Organik Tropicana 

Slim, belum pernah mengonsumsi Beras Merah Organik Tropicana Slim, dan 

berdomisili di Indonesia. 
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3.3.1.3 Extent 

Extent atau batas geografis dari penelitian ini adalah Negara Indonesia. 

Ditentukan sebagai berikut agar wilayah yang diteliti menjadi tidak terlalu luas 

sehingga peneliti dapat menyimpulkan secara optimal dan akurat. Pengambilan 

extent di Indonesia karena produk Beras Merah Organik Tropicana Slim 

difokuskan di Negara Indonesia. 

3.3.1.4 Time Frame 

Time frame mengacu pada jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga mengolahnya (Malhotra, 2010). Time Frame pada 

penelitian ini adalah 19 September 2016 – 25 Juni 2017. Penyebaran kuesioner 

dilakukan dari 27 Maret – 17 April 2017. 

3.3.2 Sampling Technique 

 

Gambar 3.4 Sampling Technique 

Sumber: Malhotra, 2010 
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Menurut Malhotra (2010) terdapat 2 jenis sampling technique yaitu 

probability sampling dan non-probability sampling: 

1. Probability sampling yaitu teknik sampling dimana setiap anggota 

populasi mempunyai kesempatan yang tetap untuk terpilih menjadi 

sample.  

2. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang tidak 

menggunakan prosedur seleksi pada anggota populasinya, melainkan 

bergantung pada penilaian pribadi peneliti (Malhotra, 2010).  

Di dalam non-probability sampling terdapat 4 sampling technique yaitu 

convenience sampling, judgmental sampling, snowball sampling, dan quota 

sampling. 

1. Convenience sampling yaitu teknik sampling untuk mendapatkan 

sample dari unsur kenyamanan. Pemilihan unit sampling biasanya 

lebih spesifik, contohnya anggota dari organisasi sosial.  

2. Judmental sampling adalah teknik sampling dimana setiap bagian dari 

populasi sengaja dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Biasanya 

karakteristik atau element yang dibutuhkan sesuai dengan objek 

penelitian. 

3. Quota sampling yaitu teknik sampling dimana terdapat dua tahapan 

yang dibatasi oleh judmental sampling. Tahap pertama adalah 

mengembangkan kategori atau kuota dari populasi. Tahap kedua 

adalah sample dipilih berdasarkan convenience atau judgmental. 
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4. Snowball  sampling, yaitu teknik sampling dimana sample dipilih 

secara acak karena berdasarkan penyerahan informasi dari responden 

utama. 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. 

Dalam penelitian ini digunakan metode non-probability sampling dengan 

teknik judgmental sampling. Teknik ini yang dipilih oleh peneliti karena dapat 

lebih menghemat waktu dan mampu memberikan responden sesuai dengan 

elemen yang telah ditentukan dalam menentukan target populasi dan nantinya 

melakukan screening. 

3.3.3 Sampling Size 

Sampling size merupakan jumlah elemen yang akan diikutsertakan di 

dalam penelitian (Malhotra, 2010). Penentuan jumlah sample ini disesuaikan 

dengan banyaknya item pertanyaan yang ditanyakan dalam kuisioner peneliti. 

Landasan untuk menentukan ukuran minimum sampel penelitian menurut Hair et 

al., (2010): 

1. Jumlah sampel harus lebih banyak daripada jumlah variabel   

2. Jumlah minimal sample size secara absolut adalah 50 observasi   

3. Jumlah minimal sampel adalah 5 observasi per variabel   

Jumlah variabel pada penelitian ini sebanyak 5 variabel dengan 4 item 

pertanyaan pada 4 variabelnya serta 5 item pertanyaan pada 1 variabel. Jumlah 

keseluruhan item pernyataan adalah 21 item. Maka dari itu, dapat ditentukan 
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bahwa jumlah sampel minimum yang akan diambil pada penelitian ini adalah 

sebanyak: 5 x 21 = 105 responden. Peneliti berhasil mengumpulkan 110 

responden yang dirasa akurat untuk nantinya menunjukkan hasil pengolahan 

data. 

3.3.4 Sampling Process 

Menurut Malhotra (2010), jenis data terbagi menjadi 2 yaitu Primary Data 

dan Secondary Data. Berikut penjelasannya: 

1. Primary Data merupakan informasi yang dikumpulkan pertama kali 

dan digunakan dalam sebuah penelitian (Malhotra, 2010). Dalam 

penelitian ini, penulis mendapatkan data pendukung dari pihak 

Tropicana Slim melalui website yang tersedia. Data lain yang didapat 

adalah melalui survei kuesioner kepada konsumen produk food & 

beverages sehat. 

2. Secondary Data menurut Zikmund et al (2013) adalah data yang 

didapatkan peneliti dari berbagai sumber lain seperti artikel dari 

internet, buku, literature dan jurnal ilmiah. Pada penelitian ini, data 

didapat melalui beberapa jurnal ilmiah (seperti: science direct dan 

emerald insight), artikel dari internet, serta tinjauan pustaka dari buku 

Business Research Methods karangan Zikmund et al., marketing 

Management  karangan Kotler, serta sumber lainnya. 

Sumber data utama yang digunakan untuk melakukan hasil penelitian ini 

adalah data primer yang dikumpulkan melalui survei kepada responden konsumen 

produk food & beverages sehat yang termasuk kedalam target population. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disebar secara acak 

menggunakan metode non-probability sampling. Tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pre-test dilakukan terlebih dahulu untuk menguji validitas dan 

reliabilitas setiap indikator pada kuesioner. Minimal jumlah responden 

pada pre-test adalah 30 responden. Dalam penelitian ini, pre-test 

dilakukan secara online dan terkumpul sebanyak 30 responden. 

2. Kuesioner yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas pre-test, 

kemudian disebarkan secara online menggunakan Google Docs. Link 

kuesioner disebar melalui personal chat, face to face, dan komunitas 

virtual. Untuk personal chat, peneliti mengirimkan pesan kepada 

konsumen produk food & beverages sehat melalui line dan facebook. 

Sedangkan untuk komunitas, peneliti membuat postingan yang disebar 

di beberapa group facebook yang aktif membahas tentang kesehatan. 

3. Calon responden diberikan penjelasan mengenai penelitian yang 

dilakukan serta petunjuk pengisian kuesioner. Untuk meminimalisir 

hasil yang tidak sesuai dengan kriteria, dalam penyebaran kuesioner 

peneliti memberikan kriteria responden sesuai dengan target populasi 

yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun link kuesioner yang 

disebar adalah sebagai berikut: 

https://goo.gl/forms/BHDKpgeE3HDkvAp53 
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3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Eksogen 

Variabel Eksogen adalah variabel yang muncul sebagai variabel bebas 

pada semua persamaan yang ada dalam model. Notasi matematik dari variabel 

laten eksogen adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) (Hair et al., 2010). Variabel eksogen 

digambarkan sebagai lingkaran dengan anak panah yang menuju keluar. 

Dalam penelitian ini, ada 3 yang termasuk variabel eksogen yaitu health 

consciousness, natural content, dan food safety concern. Berikut adalah gambar 

dari variabel eksogen: 

Gambar 3.5 Variabel Eksogen 

Sumber: Hair et al., 2010 

3.4.2 Variabel Endogen 

Variabel Endogen merupakan variabel yang terikat pada paling sedikit 

satu persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel 

tersebut  adalah  variabel  bebas.  Notasi  matematik  dari  variabel  laten endogen 

adalah η (“eta”) (Hair et al., 2010). Variabel endogen digambarkan sebagai 

lingkaran dengan setidaknya memiliki satu anak panah yang mengarah pada 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel endogen adalah 
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attitudes towards organic food brand dan purchase intention. Berikut adalah 

gambar variabel endogen: 

Gambar 3.6 Variabel Endogen 

Sumber: Hair et al., 2010 

3.4.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observer variable) atau variabel terukur (measured 

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

dan dapat disebut juga sebagai indikator. Pada metode survei menggunakan 

kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. Simbol diagram dari variabel 

teramati adalah bujur sangkar/kotak atau persegi panjang (Hair et al., 2010). 

Pada penelitian ini, terdapat total 21 pertanyaan pada kuesioner, sehingga jumlah 

variabel teramati dalam penelitian ini adalah 21 indikator. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Dalam mengukur penelitian ini variabel yang digunakan dalam penelitian 

diperlukan indikator-indikator yang sesuai unutk mengukur sebuah variabel 

tersebut secara akurat. Indikator tersebut juga berguna untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan. Dalam 

membuat instrumen pengukuran maka setiap variabel penelitian perlu untuk 

dijelaskan definisi operasional variabelnya untuk mempermudah dalam 
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mendefinisikan permasalahan yang ingin dibahas dalam suatu variabel, sehingga 

dapat menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman dalam 

mendefinisikan variabel yang dianalisis. 

Definisi operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori yang 

mendasari dengan indikator pertanyaan seperti pada tabel 3.2. Skala pengukuran 

variabel yang digunakan adalah likert scale 7 (tujuh) poin. Seluruh variabel 

diukur dengan skala likert 1 sampai 7 dengan angka satu menunjukkan sangat 

tidak setuju hingga angka tujuh menunjukkan sangat setuju. Tabel definisi 

operasional penelitian dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi   Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

1 
Health 

Consciousness 

Pemahaman calon 

konsumen akan 

kondisi kesehatan 

dan tingkat 

kepedulian mereka 

akan hal-hal apa saja 

yang dibutuhkan 

agar dapat menjaga 

kesehatan tubuh. 

(Hill & Lynchehaun, 

2002) 

1 
I reflect about my health a 

lot 

Michaelidou & 

Hassan (2008) Likert 

(Seven point 

scale)   
Saya memperhatikan 

kondisi kesehatan saya 
  

2 
I’m alert to changes in my 

health 

Michaelidou & 

Hassan (2008) Likert 

(Seven point 

scale)   

Saya sadar ketika terjadi 

perubahan pada kondisi 

kesehatan saya 

  

3 
Menjaga kesehatan 

merupakan hal yang penting 
  

Likert 

(Seven point 

scale) 

4 
I take responsibility for the 

state of my health 

Michaelidou & 

Hassan (2008) Likert 

(Seven point 

scale) 
  

Saya merasa bertanggung 

jawab atas kesehatan diri 

saya 
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No. Variabel Definisi 
 

Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

2 
Natural 

Content 

Pemahaman calon 

konsumen akan 

tingkat kealamian 

bahan mentah dari 

suatu produk. 

(Essoussi & Zahaf, 

2009) 

1 

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

tidak mengandung pestisida 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 

2 Contains natural ingredients 
Steptoe et al. 

(1995) 
Likert 

(Seven point 

scale)   

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

tidak mengandung bahan 

pengawet 

  

3 

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

diolah dengan proses yang 

aman 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 

4 

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

tidak mengandung bahan 

pewarna buatan 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 
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No. Variabel Definisi   Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

3 
Food Safety 

Concern 

Tingkat 

kekhawatiran calon 

konsumen akan 

keamanan dari 

kandungan makanan 

yang mereka 

konsumsi. (Urena et 

al., 2008) 

1 

Nowadays most foods 

contain residues from 

chemical spays and 

fertilizers 

Michaelidou & 

Hassan (2008) Likert 

(Seven point 

scale) 

  

Semakin banyak bahan 

makanan yang mengandung 

residu dari pupuk kimia 

  

2 

I’m very concerned about 

the amount of artificial 

additives and preservatives 

in food 

Michaelidou & 

Hassan (2008) Likert 

(Seven point 

scale) 

  

Saya merasa banyak bahan 

makanan yang mengandung 

bahan pengawet 

  

3 

The quality and safety of 

meat nowadays concerns 

me 

Michaelidou & 

Hassan (2008) 
Likert 

(Seven point 

scale) 
  

Saya prihatin akan kualitas 

dan keamanan dari 

makanan/minuman akhir-

akhir ini 

  

4 

Saya memperhatikan 

kandungan dalam makanan 

yang saya konsumsi 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 
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No. Variabel Definisi   Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

4 

Attitudes 

towards 

Organic Food 

Brand 

Penilaian calon 

konsumen akan 

makanan organik 

bagi kesehatan 

tubuh. (Williams & 

Hammitt, 2000, 

2001; Yee et al., 

2005). 

1 
Organic products are 

healthier (health benefit) 
Gil et al. (2000) 

  

Likert 

(Seven point 

scale)   

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

menyehatkan 

2 
Organic products have 

superior quality (quality) 
Gil et al. (2000) 

  

Likert 

(Seven point 

scale)   

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

berkualitas 

3 
Organic products are more 

tasty (tasty) 
Gil et al. (2000) 

  

Likert 

(Seven point 

scale)   

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

enak 

4 
Organic products are more 

attractive (attractive) 
Gil et al. (2000) 

  

Likert 

(Seven point 

scale)   

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

menarik 

5 

Organic products have not 

harmful effects (no harmful 

effects) 

Gil et al. (2000) 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 
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No. Variabel Definisi   Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

  

Produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

tidak mengandung efek 

yang membahayakan 
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No. Variabel Definisi   Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

5 
Purchase 

Intention 

Keinginan seseorang 

membeli untuk 

mendapatkan suatu 

trade mark dari 

suatu produk (Dees 

et al., 2008) 

1 

Saya yakin untuk membeli 

produk Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

dalam waktu dekat 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 

2 

Ketika saya membutuhkan 

beras organik, saya akan 

membeli produk Beras 

Merah Organik Tropicana 

Slim 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 

3 

Tidak ada salahnya untuk 

mencoba dahulu membeli 1 

kemasan Beras Merah 

Organik Tropicana Slim 

  

Likert 

(Seven point 

scale) 

4 

Saya akan mengganti beras 

yang saya konsumsi saat ini 

ke Beras Merah Organik 

Tropicana Slim 
  

Likert 

(Seven point 

scale) 
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3.6 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Data Pretest Menggunakan Faktor Analisis 

Faktor analisis adalah teknik pengurangan indikator dan tahap meringkas 

data untuk menjadi lebih efisien (Malhotra, 2010). Faktor analisis  digunakan 

untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar indikator dan untuk melihat apakah 

indikator tersebut bisa mewakili sebuah variabel latent. Faktor analisis juga 

melihat apakah data yang kita dapat valid dan reliabel, selain itu dengan teknik 

faktor analisis dapat teridentifikasi apakah indikator dari setiap variabel menjadi 

satu kesatuan atau mereka memiliki persepsi yang berbeda (Malhotra, 2010). 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) yang 

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

2010). Suatu indikator dikatakan valid jika pernyataan indikator mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh indikator tersebut. Semakin tinggi 

validitas akan menunjukan semakin valid sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, 

uji validitas akan dilakukan dengan menggunakan metode Factor Analysis. Suatu 

alat ukur dinyatakan valid dengan metode factor analysis, ketika syarat-syarat 

pada tabel 3.2 berikut terpenuhi: 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure 

of Sampling Adequacy 

Merupakan sebuah indeks yang digunakan 

Nilai KMO ≥ 0.5 

mengindikasikan bahwa 

analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai 
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No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

untuk menguji kecocokan model analisis. KMO < 0.5 

mengindikasikan analisis 

faktor tidak memadai 

(Malhotra, 2010). 

2 

Bartlett’s Test of Sphericity Merupakan 

uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi pada populasi. 

Dengan kata lain, mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang mengindikasikan bahwa 

variabel- variabel dalam faktor bersifat 

related (r = 1) atau unrelated (r = 0). 

Jika hasil uji nilai signifikan ≤ 

0.05 menunjukkan pengaruh 

yang signifikan antara variabel 

dan merupakan nilai yang 

diharapkan. (Malhotra, 2010). 

3 

Anti Image Matrices 

Untuk memprediksi apakah suatu variabel 

memiliki kesalahan terhadap variabel lain. 

Memperhatikan nilai Measure 

of  Sampling Adequacy (MSA) 

pada diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 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 
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No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor 

dengan mengeluarkan 

indikator yang memiliki nilai 

MSA ≤ 0.50. (Malhotra, 2010). 

4 

Factor Loading of Component Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam mengkonstruk 

setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu 

indikator itu dikatakan valid 

membentuk suatu faktor, jika 

memiliki factor loading ≤0.50 

(Malhotra, 2010). 

Sumber : Maholtra (2010) 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Sebuah penelitian dapat diketahui tingkat kehandalan melalui sebuah uji 

reliabilitas (Malhotra, 2010). Tingkat kehandalan dapat dilihat dari jawaban 

terhadap sebuah pernyataan yang konsisten dan stabil. 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 reliabilitas :“_ > .9 – Excellent, _ > .8 – Good, _ > .7 – 

Acceptable, _ > .6 – Questionable, _ >.5 – Poor, and_ < .5 – Unacceptable”, 

dapatdiartikan bahwa sekurang-kurangnya nilai Cronbach Alpha tidak boleh 

kurang dari 0.5, dan tergolong baik jika nilai Cronbach Alpha lebih besar daripada 

0.7. 
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3.6.2 Structural Equation Model (SEM) 

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

structural equation model (SEM) yaitu merupakan sebuah teknik statistic 

multivariate yang menggabungkan beberapa aspek dalam regresi berganda yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian pengaruh dependen yang saling mempengaruhi 

secara bersamaan (Hair et al., 2010). Dari segi metode penelitian, 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). Analisis hasil penelitian 

menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling. Software yang 

digunakan adalah Amos versi 22 untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, 

hingga uji hipotesis penelitian. Struktural model disebut juga latent variable 

relationship. 

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 
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(“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). 

3.6.2.2 Tahapan Prosedur SEM 

Tahapan-tahapan prosedur untuk melakukan structural equation modeling 

(SEM) digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.7 Tahap-tahap melakukan SEM 

Sumber: Hair et al., 2010 

1. Mendefinisikan masing-masing construct dan indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur masing – masing construct tersebut. 

2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran. 
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3. Menentukan jumlah sample yang akan diambil dan memilih metode 

estimasi dan pendekatan untuk menangani missing data. 

4. 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 3.8 

 

Gambar 3.8 Model Pengukuran 
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5. Mengubah model pengukuran menjadi model struktural. 

6. Menilai apakah model struktural memiliki validitas dan kecocokan. Jika 

model struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka selanjutnya 

dapat diambil kesimpulan penelitian. 

Adapun model struktural pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.9 

sebagai berikut 

Gambar 3.9 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement model fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (pengaruh antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

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

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

7. Evaluasi terhadap validitas 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya, jika: 
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a. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai  

kritis (≥1.96) 

b. Muatan faktor standarnya (standardized factor loading) ≥0.50. 

8. Evaluasi terhadap reliabilitas 

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 : 

 

 

 

3.6.2.4 Kecocokan Model Struktural 

Hair et al., (2010) mengelompokan GOF (Goodness of Fit Indices) atau 

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

Analisis Pengaruh Health..., Abraham Wijaya, FB UMN, 2017



 

59 

 
 

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

parcimonious 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. Parsimonious fit measures digunakan untuk 

mengukur kehematan model, yaitu model yang mempunyai degree of fit 

setinggi-tingginya untuk setiap degree of freedom. Adapun hal penting 

yang perlu diperhatikan dalam uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan, 

secara lebih rinci ditunjukan pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Goodness of Fit (GOF) 

 Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat kecocokan 

yang bisa diterima 

Kriteria Uji 

Absolute Fit Measure 

Statistic Chi-Square (X
2
) 

P 

Nilai yang kecil  

P > 0.05 

Good Fit 

 

 

Goodness-of-Fit Index (GFI) 

GFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ GFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Root Mean Square Error of 

RMSEA ≤ 0.08 Good Fit 

0.08 ≤ RMSEA ≤ 0.10 Marginal Fit 
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Approximation (RMSEA) RMSEA ≥ 0.10 Poor Fit 

Standardized Roof Mean Square 

Residual (SRMR) 

(Hair et al., 2006) 

SRMR ≤ 0.08 Good Fit 

SRMR ≥ 0.08 Poor Fit 

Expected cross Validation Index 

(ECVI) 

Nilai yang kecil dan 

dekat dengan nilai 

ECVI saturated 

Good Fit 

 

Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat kecocokan 

yang bisa diterima 

Kriteria Uji 

Incremental Fit Measure 

 

Tucker-Lewis Index atau Non-Normed 

Fit Index (TLI atau NNFI) 

NNFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ NNFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

NNFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Normed Fit Index (NFI) 

NFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ NFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

NFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Adjusted Goodness-of-Fit Index 

(AGFI) 

AGFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ AGFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

AGFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Relative Fit Index (RFI) 

RFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ RFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

RFI ≤ 0.80 Poor Fit 
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Incremental Fit Index (IFI) 

IFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ IFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

IFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Comparative Fit Index (CFI) 

CFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

CFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat kecocokan 

yang bisa diterima 

Kriteria Uji 

Parsimonius Fit Measure 

Parsimonius Goodness Fit Index (PGFI)  PGFI ≥ 0.50 Good Fit 

Parsimonius Normed Fit Index (PNFI) Nilai tinggi 

menunjukan 

kecocokan lebih baik 

Good Fit 

Akake Information Creation (AIC) Nilai yang kecil dan 

dekat dengan nilai 

AIC saturated 

Good Fit 

Consistent Akaike Information Criterion 

(CAIC) 

Nilai yang kecil dan 

dekat dengan nilai 

CAIC saturated 

Good Fit 

Sumber: Wijanto (2008) 

3.6.3 Model Pengukuran 

Pada penelitian ini terdapat enam model pengukuran berdasarkan variabel 

yang diukur, yaitu: 
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1. Health Consciousness 

Model ini terdiri dari empat pertanyaan yang merupakan first order 

confimartory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu health consciousness. Variabel laten ξ1 mewakili health 

consciousness dan memiliki empat indikator pernyataan. 

2. Natural Content 

Model ini terdiri dari empat pertanyaan yang merupakan first order 

confimartory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu natural content. Variabel laten ξ2 mewakili natural content dan 

memiliki empat indikator pernyataan.  

3. Food Safety Concern 

Model ini terdiri dari empat pertanyaan yang merupakan first order 

confimartory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu food safety concern. Variabel laten ξ3 mewakili food safety concern 

dan memiliki empat indikator pernyataan. 

4. Attitudes towards Organic Food Brand 

Model ini terdiri dari lima pertanyaan yang merupakan first order 

confimartory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu attitudes towards organic food brand. Variabel laten η1 mewakili 

attitudes towards organic food brand dan memiliki lima indikator 

pernyataan. 
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5. Purchase Intention 

Model ini terdiri dari empat pertanyaan yang merupakan first order 

confimartory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu purchase intention. Variabel laten η2 mewakili purchase intention 

dan memiliki empat indikator pernyataan.  
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