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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Tentang Dua Drum 

Dua Drum adalah sebuah band yang terbentuk pada bulan April 2015. 

Terbentuk karena adanya keinginan dari Muhammad Iqball dan Yandi Andaputra 

untuk membuat solo album masing-masing, namun mereka berfikir bahwa hal itu 

sudah terlalu biasa. Mereka ingin membuat suatu inovasi yang baru, yang belum 

pernah ada di Indonesia khususnya. Karena adanya keinginan yang sama untuk 

membuat solo album, maka mereka membuat suatu konsep band yang unik; yakni 

Sumber: (Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.1 Muhammad Iqbal (Kiri) & Yandi Andaputra (Kanan) 
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drummer yang menjadi band leader dan dalam satu band memiliki dua drummer. 

Ide untuk membuat konsep band tersebut sudah tercetus sejak tahun 2014. Namun, 

karena kesibukan masing-masing menjadi session drummer untuk beberapa artis 

ternama (Iqbal dengan HiVi, Afgan, Iwan Fals, dll dan Yandi dengan Isyana 

Sarasvati, Andre Dinuth, Dewa Budjana, dll), membuat mereka baru dapat 

menggarap konsep dua drummer ini pada tahun 2015.  

 Salah satu hal yang menari dan jarang dilakukan oleh band adalah Dua 

Drum menyempatkan diri untuk berkumpul bersama para fansnya. 

#DuaDrumHangout adalah sebuah kegiatan yang mereka lakukan bersama antara 

fans dengan Dua Drum. Acara tersebut diisi dengan sticking bersama, berbagi ilmu 

mengenai drum, dan lain lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.2 #DuaDrumHangout 
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3.1.2 Event Musik yang Diikuti Dua Drum 

Semenjak terbentuk pada tahun 2015, Dua Drum menjadi salah satu buah bibir 

dalam industri musik di Indonesia. Keunikan dari format band, dan setting 

panggung yang mudah diingat, membuat Dua Drum mengikuti beberapa event 

musik yang ada. Beberapa event musik yang mereka ikuti sampai penulis menulis 

penelitian ini antara lain: 

1. Java Jazz Festival 

 

 

 

 

 

 

 

2. World Youth Jazz Festival di Kuala Lumpur 

 

  

 

 

 

Sumber: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.3 Dua Drum tampil di Java Jazz Festival 

Sumber: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.4 Dua Drum tampil di WYJF 
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3. Indonesia Drum & Perkusi Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain mengisi di beberapa event-event musik, Dua Drum sendiri juga 

menggelar tour yang diberi judul DUA DRUM BERGERAK TOUR 2017. Tour 

tersebut bertempat di beberapa kota di Indonesia: Bogor, Bandung, Sukabumi, 

Malang, Jogja, Semarang, Solo, dan Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.5 Dua Drum tampil di IDPFest 

Sumber: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.6 Dua Drum Bergerak Tour 2017 
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3.1.3 Endorsee 

Sampai penelitian ini dibuat, Dua Drum telah menjadi endorsee dari 

berbagai merek yang memiliki kualitas baik. PT Chordozora Anugerah Perkasa 

selaku distributor untuk peralatan drum endorse drum, cymbal, stick drum kepada 

Dua Drum. Untuk drum, Dua Drum menggunakan merek Sakae;salah satu brand 

yang berasal dari Jepang, dan memiliki kualitas yang baik. Cymbal, Dua Drum 

menggunakan merek Murat Diril; salah satu cymbal yang berasal dari Turki dan 

stick drum Wincent yang berasal dari Swedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Sosial Media Dua Drum  

Dua Drum adalah band yang bergerak secara independen, yang berarti tidak 

memiliki banyak dana atau budget untuk mempromosikan karya mereka. Maka dari 

itu, mereka menggunakan dan memanfaatkan beberapa platform sosial media yang 

Sumer: Facebook Fan Page Dua Drum 

Gambar 3.7 Dua Drum dengan berbagai merek  
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ada untuk dapat memasarkan karya mereka. Beberapa sosial yang mereka gunakan 

antara lain: 

1. Instagram 

Dua Drum menggunakan Instagram agar dapat berkomunikasi langsung 

dengan fans atau followers-nya. Di dalam akun Instagram Dua Drum 

(@duadrum), mereka sering mengadakan sesi tanya jawab bagi para 

fans atau followers-nya yang ingin menanyakan hal-hal seperti cara-cara 

mereka dalam bermain drum, menanyakan tentang album mereka, dan 

lain-lain. Selain itu, @duadrum juga menggunakan salah satu fitur 

Instagram, yaitu Instagram Live agar dapat berinteraksi langsung 

dengan fans ataupun followers-nya. Di dalam Instagram mereka pun, 

mereka mencoba untuk mempromosikan karya, entah itu project Dua 

Drum kolaborasi dengan beberapa drummer dan gitaris lain, dan juga 

lagu-lagu yang terdapat di dalam album CD mereka. Mereka mencoba 

menjelaskan arti dari setiap lagu yang terdapat di album CD mereka itu 

didalam Instagram. Selain itu, beberapa kali Dua Drum juga mem-

posting kembali karya followers-nya yang telah mengkaryakan kembali 

lagu Dua Drum yang dibagikan secara gratis.  
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2. Youtube 

Sosial media kedua yang Dua Drum gunakan adalah Youtube. Dalam 

platform Youtube, Dua Drum meng-upload beberapa konten yang dapat 

dinikmati. Beberapa konten tersebut antara lain: 

 

 

 

Sumber: Instagram @DuaDrum 

Gambar 3.8 akun sosial media Instagram Dua Drum 
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1. Kolaborasi dengan beberapa musisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Youtube Channel Dua Drum 

Gambar 3.9 Dua Drum X 10 Drummers 

Sumber: Youtube Channel Dua Drum 

Gambar 3.10 Dua Drum feat 5 Indonesian Guitarist 
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2. Drummentary. Drummentary adalah sebuah Video Blog (Vlog) 

dimana konten tersebut berisi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan Dua Drum, seperti persiapan dibalik layar dalam 

mempersiapkan CD album mereka, persiapan ketika mereka 

mempersiapkan untuk bermain, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dua Drum membagikan video ketika mereka mereka bermain di 

beberapa event yang ada seperti waktu Dua Drum mengisi di 

acara Jazz Traffic Festival 2016 

 

 

 

Sumber: Youtube Channel Dua Drum 

Gambar 3.11 Drummentary 
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3.2  Desain Penelitian 

Menurut Malhotra (2010), desain penelitian adalah sebuah kerangka atau 

cetak biru dalam melakukan riset pemasaran yang menggunakan prosedur yang 

dibutuhkan untuk memperoleh informasi untuk menyelesaikan masalah yang 

ditemukan dalam riset pemasaran.  

Sumber: Youtube Channel Dua Drum   

Gambar 3.12 Video Permainan Dua Drum 
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Sumber: Marketing Research: An Applied Orientation (Malhotra, 2010) 

Gambar 3.12 Desain Penelitian 

3.2.1  Research Data 

Dalam peneltian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dengan 

tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peneliti (Malhotra, 2010). 

Data sekunder adalah sebuah data yang dikumpulkan oleh seseorang atau penulis 

lain yang memiliki maksud lain selain menyelesaikan masalah yang sedang utama 

yang sedan diteliti (Malhotra, 2010) 

Dalam penelitian ini, penulis menyebar kuisioner secara langsung kepada 

responden untuk mendapatkan primary data yang nantinya akan diolah kembali. 

Ada beberapa faktor kuisioner yang baik menurut Malhotra (2010), antara lain:  

1. Kuisioner tersebut dapat menerjemahkan informasi yang dibutuhkan 

kedalam beberapa pertanyaan spesifik sehingga responden dapat menjawab 

dengan tepat. 
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2. Kuisioner tersebut juga harus mendorong responden untuk terlibat dan mau 

bekerja sama 

3. Kuisoner tersebut harus dapat meminimalisasi terjadinya response error. 

Secondary data yang penulis dapatkan untuk penelitian ini berasal dari berbagai 

sumber, seperti buku literarur, jurnal, maupun artikel-artikel terkain topik 

penelitian. 

3.2.2 Jenis Penelitian 

Menurut Malhotra (2010), jenis penelitian terbagi menjadi 2, yaitu 

exploratory research dan conclusive research. Exploratory research adalah sebuah 

penelitian yang memiliki tujuan utama untuk mencari informasi dan gagasan 

mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Sedangkan conclusive 

research merupakan sebuah desain penelitian yang digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih tindakan 

terbaik untuk situasi tertentu yang dihadapi oleh penulis.  

 Conclusive research terbagi menjadi dua jenis, yaitu descriptive research 

dan causal research. Descriptive research adalah sebuah riset yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu karakteristik dari suatu hal. Sedangkan casual research 

adalah suatu riset yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan bukti-bukti 

mengenai suatu hubungan sebab-akibat dari variabel yang diteliti 

 Penulis menggunakan jenis penelitian descriptive research yang dimana 

jenis penelitian ini cocok untuk menggambarkan karakteristik dari sejumlah 

kelompok. Dengan jenis penelitian ini, maka penulis mendapat gambaran mengenai 
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keinginan fans sebuah band dalam membeli CD album mereka yang asli dengan 

Instagram sebagai media promosi.  

 Descriptive research menurut Malhotra (2010) terbagi menjadi dua, yaitu 

cross sectional dan longitudinal design. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode cross sectional design dimana metode ini terbagi lagi menjadi dua, yatu 

single cross sectional design dan multiple cross sectional design. Single cross 

sectional design adalah metode pengumpulan data yang dilakukan responden untuk 

satu waktu. Sedangkan multiple cross sectional design mengggunakan sampel dan 

waktu yang berbeda. Dalam hal ini, penulis menggunakan single cross sectional 

design untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan pengumpulan 

iinformasi dari responden dilakukan satu kali dalam waktu tertentu. 

 Penulis menggunakan kuisioner sebagai media dalam mengumpulkan 

informasi dan data dari responden dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur. 

Penelitian ini secara umum akan meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi legal purchase intent terhadap CD album asli Dua Drum. Variabel 

yang digunakan adalah interactivity, sincerity, sense of closeness, reciprocity, dan 

legal purchase intent. 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder 

dalam mendapatkan data. Menurut Malhotra (2010), data primer adalah sebuah 

data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara seperti survey, 

menyebar kuisioner, dan wawancara. Data sekunder dari penelitian ini penulis 

dapatkan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal ilmiah, artikel, dan buku 
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literatur. Prosedur yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data antara 

lain: 

1. Pengumpulan berbagai informasi, buku literatur dan jurnal pendukung 

ilmiah untuk membantu dan mendukung penelitian ini serta dalam 

penyusunan model penelitian. 

2. Menyusun draft kuisioner dengan menggunakan kalimat yang tepat 

sehingga responden tidak bingung dalam memahami pertanyaan dan 

dapat menjawab dengan baik. 

3. Melakukan pre-test dengan menyebar kuisioner kepada 30 responden 

secara offline. 

4. Hasil data dari 30 responden pre-test tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan perangkat SPSS versi 23. Jika hasil pre-test tersebut 

memenuhi syarat, maka kuisioner tersebut dapat digunakan untuk 

pengambilan data yang lebih besar. 

5. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis kembali. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

3.4.1  Target Populasi 

 Populasi adalah sebuah gabungan dari berbagai elemen yang memiliki 

kesamaan karakteristik dan digunakan untuk menyelesaikan penelitian (Malhotra, 

2010). Penulis dalam hal ini dapat memperoleh data dari setiap elemen populasi 

yang ada untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ada dua acara dalam memperoleh 

data dari setiap elemen populasi. Census adalah sebuah investigasi dari semua 

elemen individu yang mewakili populasi. Sample mengacu kepada sebagian dari 

populasi tersebut.  
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 Target populasi adalah kumpulan dari elemen yang ditetapkan untuk 

dijadikan objek penelitian (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini, target 

populasinya adalah seluruh fans/followers akun Instagram @DuaDrum. 

 3.4.2  Sample Unit 

 Sample unit adalah beberapa elemen terpilih dari populasi yang kemudian 

digunakan dalam penelitian (Malhotra, 2010). Sample unit dalam penelitian ini 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Pria ataupun wanita berusia 17-36 tahun 

2. Mengetahui dan follow akun Instagram @DuaDrum 

3. Durasi dalam follow akun tersebut diatas 4 bulan 

4. Pernah berinteraksi dengan @DuaDrum didalam Instagram 

5.  Pernah melihat @DuaDrum live di Instagram 

6. Pernah posting hal-hal mengenai Dua Drum dalam akun sosial 

media pribadi 

7.  Belum membeli CD album Dua Drum yang asli 

3.4.3  Sampling Techniques 

 Terdapat dua macam teknik yang dapat digunakan dalam mengambil 

sample, yaitu probability dan non-probability sampling techniques (Malhotra, 

2010). Probability sampling adalah sebuah teknik dalam mengambil sebuah sample 

dimana setiap member dari populasi tersebut sudah diketahui, dan memiliki peluang 

yang sama untuk terpilih sebagai sample. Non-probability sampling techniques 

adalah sebuah teknik dalam mengambl sebuah sample dimana unit dari sample 
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tersebut dipilih berdasarkan kesimpulan pribadi, dan setiap elemen tersebut tidak 

memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sample. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sample 

yaitu non-probability sampling techniques dimana penulis memilih sample dari 

kesimpulan pribadi, dan tidak semua dapat dijadikan sample dalam penelitian ini. 

 Non-probability sampling techniques terbagi kedalam empat (Malhotra, 

2010), yaitu: 

1. Convenience Sampling 

Sebuah prosedur dalam mengambil sample berdasarkan kenyamanan 

penulis itu sendiri 

2. Judgement Sampling 

Sebuah teknik dalam mengambil sample yang dimana pemilihan sample 

tersebut berdasarkan penilaian dan kriteria dari seorang peneliti 

3. Quota Sampling 

Teknik sampling yang terdiri dari 2 tahap, dimana tahap pertama terdiri dari 

pengembangan kategori atau kuota dari elemen populasi. Tahap kedua 

elemen dipilih melalui penilaian/pertimbangan peneliti (convenience 

sampling atau judgmental sampling). 

4. Snowball Sampling 

Sebuah prosedur dalam mengambil sample yang dimana responden akan 

dipilih berdasarkan metode peluang dan tambahan responden tambahan 

akan didapat dari informasi yang didapat dari responden awal. 
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 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling techniques dengan metode judgement sampling. 

3.4.4 Time Frame 

 Time frame adalah sebuah acuan yang mengarah kepada lamanya waktu 

yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data hingga pengolahan 

data tersebut (Malhotra, 2010). Time Frame pada penelitian ini adalah tahun 2017, 

dimana Dua Drum baru mengeluarkan album pada tahun 2016, dan melakukan 

penyebaran Penyebaran kuisioner penelitian ini dilakukan mulai dari Mei 2017 

sampai Juni 2017 

3.4.5  Sampling Size 

 Menurut Malhotra (2010), sampling size adalah jumlah dari elemen-elemen 

yang termasuk dalam sebuah penelitian. Sampel penelitian pertama terpada 30 

responden sebagai pre-test. Pre-test adalah menguji kuisioner dalam lingkup yang 

kecil dengan tujuan untuk memperbaiki kuisioner dengan cara mengidentifikasi dan 

menghilangkan masalah yang mungkin terjadi (Malhotra, 2010).  Penentuan jumlah 

sampel menurut Hair et al. (2010) adalah lima atau lebih dikalikan dengan jumlah 

yang akan diobservasi atau berdasarkan measurement yang terdapat pada jurnal 

yang dijadikan sebagai landasan dalam membuat pertanyaan. Jumlah indicator pada 

penelitian ada 22 indikator sehingga jumlah responden yang dibutuhkan adalah 22 

x 5= 110 responden. 
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3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Eksogen 

 Variabel eksogen atau variable bebas adalah variable yang berperan sebagai 

variable bebas dalam model (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini, yang 

merupakan variable eksogen adalah interactivity dan sincerity 

 

 

  

 

 

3.5.2 Variabel Endogen 

 Variabel Endogen adalah sebuah variabel terikat yang ada di dalam model 

penelitian (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel endogen 

adalah sense of closeness, reciprocity, dan legal purchase intent 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3.13 Variabel Eksogen 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3.14 Variabel Endogen 
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3.5.3 Variabel Teramati 

 Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diukur secara empiris dan 

juga dsebut dengan indikator. Pada metode survey menggunakan kuisioner, setiap 

pertanyaan pada kuisioner mewakili sebuah variabel teramati. Pada penelitian ini, 

terdapat 22 indikator atau pertanyaan pada kuisioner yang mengukur variabel 

interactivity, sincerity, sense of closeness, reciprocity, dan legal purchase intent 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat indikator yang digunakan untuk membantu 

pengukuran terhadap sebuah variabel dalam model penelitian. Indikator tersebut 

dibuat untuk menggambarkan penjelasan tentang variabel yang digunakan dan 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan definisi variabel yang 

digunakan. Pada penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Definisi operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori-

teori dari berbagai jurnal. Indikator yang digunakan menyesuaikan dengan variabel 

sehingga memberikan penjelasan dari masing-masing variabel. Skala pengukuran 

yang digunakan adalah likert scale 7 point, dimana angka 1 merepresentasikan 

sangat tidak setuju, dan 7 merepresentasikan sangat setuju. 

Definisi operasional variabel penelitian ini dapat diliat pada tabel 3.1 

berikut:  
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Tabel Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

1. Interactivity Seberapa jauh Social network sites dapat 

digunakan untuk berkomunikasi dengan 

musisi yang mereka kenal di dalam “dunia 

nyata” untuk berdiskusi mengenai event yang 

ada, untuk terus menjaga hubungan yang ada 

atau untuk mengorganisir sebuah event (Beer, 

2008) 

1. Mudah bagi saya untuk 

menyampaikan 

pendapat kepada Dua 

Drum melalui akun 

Instagram Mereka (Park 

et al., 2011) 

IA 1 7 Likert Points 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

  2. Mudah bagi saya untuk 

melakukan komunikasi dua 

arah dengan Dua Drum 

melalui akun Instagram 

mereka (Park et al., 2011) 

IA 2 7 Likert 

Point 

3. Mudah bagi saya untuk 

melakukan percakapan 

dengan Dua Drum melalui 

akun Instagram mereka 

(Park et al., 2011) 

IA 3 7 Likert Point 

4. Dua Drum responsive 

membalas comment dari 

IA 4 7 Likert Point 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

followersnya di akun 

Instagram mereka (Ridings 

et al.,2002) 

5. Mudah bagi saya untuk 

bertukar pikiran dengan 

Dua Drum melalui akun 

Instagram mereka (Park et 

al., 2011) 

IA 5 7 Likert 

2. Sincerity Sejauh mana informasi yang ada di dalam SNS 

dipercaya dan kredibel mewakili musisi secara 

langsung (Beer, 2008; McCraken, 1989; 

Sargent, 2009 dalam Daellenbach et al., 2014 

1. Saya pecaya bahwa Dua 

Drum mengelola sendiri 

akun Instagram mereka 

(Aaker,1997) 

SIC 1 7 Likert Point 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

2. Saya percaya postingan di 

akun Instagram Dua Drum 

adalah langsung dari 

mereka (Aaker, 1997) 

SIC 2 7 Likert Point 

3. Saya percaya bahwa Dua 

Drum membalas sendiri 

comment yang ada pada 

akun Instagram mereka 

(Aaker, 1997) 

SIC 3 7 Likert Point 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

4. Saya percaya bahwa 

akun Instagram Dua 

Drum menggambarkan 

karakter mereka yang 

sebenarnya (Aaker, 

1997) 

SIC 4 7 Likert Point 

3 Reciprocity Pertukaran emosi, informasi, dan pertemanan 

antara dua orang atau lebih secara tidak 

langsung melalui sebuah jejaring (Plickert et 

al, 2007) 

1. Dalam akun Instagram 

mereka, Dua Drum 

mendengarkan masukan 

yang diberikan oleh fans 

mereka (Arnett et al., 

2003) 

RC 1 7 Likert Points 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

2. Dua Drum 

mengapresiasi 

komentar-komentar dari 

followersnya di 

Instagram mereka 

(Arnett et al., 2003) 

RC 2 7 Likert Points 

3. Dua Drum menunjukan 

kepedulian mereka  

kepada followersnya 

melalui Instagram mereka 

(Brown et al., 2005) 

RC 3 7 Likert Points 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

4. Sense of 

Closeness 

Sebarapa tinggi interaksi sosial dan jalinan 

hubungan yang dilakukan dengan pihak lain   

(Hamilton and Hewer, 2010; Harvey et al., 

2011; 

Marsden & Campbell, 1984; Petroczi et al., 

2007 dalam Daellenbach et al., 2014). 

 

1. Dua Drum selalu 

berusahan untuk menjaga 

hubungan baik dengan 

fans di Instagram mereka 

(Hsieh et al., 2005) 

SC 1 7 Likert Points 

2. Dua Drum mengenal fans 

mereka di Instagram 

(Hsieh et al., 2005) 

SC 2 7 Likert Points 

3. Saya sudah memberi tahu 

kepada Dua Drum 

mengenai apa yang saya 

SC 3 7 Liket Points 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

suka dari mereka (Rau et 

al., 2008) 

4. Dua Drum mencoba untuk 

meluangkan waktu untuk 

fans nya di Instagram 

(Hess et al., 2007) 

SC 4 7 Likert Points 

  5. Dua Drum menunjukan 

perhatiannya kepada 

kebutuhan musik saya di 

Instagram (Hsieh et al., 

2005) 

SC 5 7 Likert Point 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

5 Legal 

Purchase 

Intention 

Kemungkinan dimana konsumen akan 

berencana atau memiliki keinginan untuk 

membeli sebuah produk ataupun jasa yang 

legal di masa yang akan datang (Wu et al., 

2011) 

1. Besar kemungkinan saya 

akan membeli album  Dua 

Drum yang asli dalam 

waktu dekat (Dodds et al., 

1991) 

LPI 1 7 Likert Points 

2. Dengan harga yang 

ditawarkan sekarang, saya 

akan berencana untuk 

membeli album Dua 

Drum (Dodds et al., 1991) 

LPI 2 7 Likert Points 
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No. Variabel Definisi Operasional Measurement Kode 

Measurement 

Scalling 

technnique 

3. Keinginan saya untuk 

membeli CD album Dua 

Drum yang asli di masa 

depan tinggi (Dodds et al, 

1991) 

LPI 3 7 Likert Points 

4. Saya akan berusaha untuk 

dapat membeli CD album 

Dua Drum (Notani, 1997) 

LPI 4 7 Likert Points 
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   5. Sebagai followers akun 

Instagram Dua Drum, 

saya rasa saya harus 

membeli CD album Dua 

Drum secara legal untuk 

membantu mereka 

(Wilimzig, 2011) 

LPI 5 7 Likert Points 
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3.7  Teknik Pengolahan Analisi Data 

3.7.1  Metode Analisis Data Pre-Test Menggunakan Faktor Analisis 

 Definisi faktor analisis menurut Malhotra (2010) adalah sebuah teknik 

pengurangan indikator yang digunakan sehingga menjadi lebih efisien. Dengan 

dilakukan faktor analisis ini, maka akan terlihat ada atau tidaknya sebuah hubungan 

atau korelasi antar indikator dalam penelitian ini, dan dapat dilihat juga apakah 

indikator tersebut dapat mewakili variable-variabel latent. Dengan menggunakan 

faktor analisis, maka dapat diketahui apakah data yang ada valid atau tidak valid 

dan reliabel atau tidak reliabel. 

3.7.1.1 Uji Validitias 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan atau indikator 

yang digunakan untuk setiap variabel yang ada dengan diukur dengan baik dan 

benar (Malhotra, 2010). Teknis uji validitas yang diugnakan dalam penelitian ini 

adalah analisis faktor dan diuji menggunakan software SPSS. Setiap indikator 

dinyatakan valid apabila memenuhi beberapa syarat ukuran validitas. Ukuran 

validitas yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Ukuran Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai di-syaratkan 

1 Kaiser Meyer – Olkin (KMO) 

Measure of Sampling Adequacy 

Merupakan sebuah index yang 

digunakan untuk mengukur 

sampling adequacy untuk menilai 

tingkat kewajaran dari analisi faktor 

(Malhotra, 2010). 

Angka KMO ≥ 0.5 maka 

dinyatakan VALID. 

Sedangkan angka KMO ≤ 0.5 

maka dinyatakan TIDAK 

VALID 

2 Anti Image Matrices 

Untuk melihat apakah suatu 

indikator variabel memiliki 

hubungan negative atau kesalahan 

terhadap variabel lainnya.  

Memperhatikan nilai measure f 

sampling adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 

dengan 1. 

Nilai MSA = 1 menandakan 

bahwa variabel dapat 

diprediksi tanpa kesalahan 

oleh variabel lain. Jika nilai 

MSA ≥ 0.5 menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. Jika 

nilai MSA ≤ 0.5 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dilakukan pengulangan 

perhitungan analisis faktor 

dengan mengeluarkan 
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No Ukuran Validitas Nilai di-syaratkan 

indikator yang memiliki nilai 

MSA ≤ 0.50 (Malhotra, 2010) 

3 Factor Loading of Component 

Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya untuk 

menentukan validitas setiap 

indikator dalam mengkonstruksikan 

setiap variabel 

Kriteria validitas suatu 

indikator dapat dikatakan 

valid membentuk sebuah 

faktor apabila memiliki factor 

loading sebesar 0.50 

(Malhotra, 2010) 

4 Barlett’s Test of Sphericity 

Uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa variabel 

tidak berkorelasi dengan populasi 

(Malhotra, 2010) 

Adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan akan ditandai dari 

hasil uji signifikansi < 0.05. 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dibutuhkan dalam penelitian ini karena dengan uji 

reliabilitas, dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh responden stabil atau 

konsisten. Menurut Malhotra (2010), realibilitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukan kekonsistenan jawaban suatu alat ukur atau indikator ketika indikator 

tersebut digunakan secara berulang kali. Cronbach alpha merupakan alat ukur ntuk 

Analisis Pengaruh Interactivity..., Moses Natadirja, FIB UMN, 2017



85 

 

melihat korelasi antar jawaban indikator dari suatu variabel. Variabel tersebut 

dinilai reliabel apabila Cronbach alpha nilainya ≥ 0.6 (Malhotra, 2010).  

3.7.1.3 Uji Hipotesis 

 Menurut Lind et al (2011), terdapat 5 langkah dalam melakukan uji 

hipotesa. Berikut langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesa 

1. Membuat null hypothesis dan alternate hypothesis. Dalam langkah ini akan 

muncul H0 (null hypothesis) dan H1 (alternate hypothesis). Null Hypothesis 

adalah sebuah pernyataan mengenai sebua arti dari parameter sebuah 

populasi dan dikembangkan dengan tujuan untuk menguji bukti sebuah 

angka. Sedangkan alternate hypothesis adalah sebuah pernyataan yang 

dimana pernyataan tersebut dapat diterima apabila sampel dari data 

menyediakan cukup buktu untuk membuktikan bahwa null hypothesis salah. 

2. Menentukan level signifikan. Level signifikan adalah sebuah peluang dari 

ditolaknya null hypothesis ketika hal tersebut benar. Terdapat beberapa 

level signifikan yang dapat digunakan: .05 (atau biasa disebut level 5%), 

level .01, dan .10. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan level 

signifikan .05. 

3. Menentukan uji statistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan t 

sebagai uji statistic. Uji statistic adalah sebuah nilai yang diketahui 

berdasarkan informasi dari sampel, dan digunakan untuk menentukan 

apakah tolak H0. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan t sebesar 1.96 

dengan two-tailed test. 

4. Merumuskan keputusan untuk menyatakan kondisi yang spesifik dimana 

dapat ditentukan ditolak atau diterimanya H0. Dalam penelitian ini, H0 akan 
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ditolak apabila hasil nilai critical value lebih besar dari 1.96 atau lebih kecil 

dari -1.96. critical value adalah sebuah nilai pemisah antara daerah yang 

dimana H0 ditolak dan diterima. 

 

 

 

 

 

 

5. Setelah mengetahui hasil dari nilai uji, dapat diketahui apakah H0 diterima 

atau ditolak. Ketika hasil dari nilai uji tersebut lebih besar dari 1.96 atau 

lebih kecil dari -1.96. 

3.7.2  Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode structural equation mode 

(SEM), yang dimana metode ini merupakan teknik statistik multi-variable yang 

menggabungkan beberapa aspek pada regresi berganda sehingga dapat membantu 

menguji hubungan dependen dan analisis faktor-faktor dengan konsep faktortidak 

terukur dengan multi-variable yang digunakan untuk memprediksi hubungan dari 

dependen yang saling berhubungan terebut (Hair et al., 2010) 

 Jika dilihat dari segi metodologi, SEM memiliki berbagai peran (Hair et al., 

2010), antara lain: 

1. Sistem persamaan simultan 

Sumber: Lind et al. (2011) 

Gambar 3.15 Two-Tailed Tests 
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2. Analisis kausal linier 

3. Path analysis 

4. Analysis of covariance structure 

5. Model persamaan structural 

Analisis hasil penelitian ini menggunakan metode SEM karena dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memiliki variabel endogen 

sehingga dibutuhkan SEM untuk menganalisis hubungan hipotesis. Software yang 

digunakan untuk melakukan uji validitas, uji realibilitas, dan uji hipotesis penelitian 

menggunakan Lisrel versi 8.8. Maka dari itu, persamaan umumnya adalah: 

η = γ ξ + ζ 

η = B η + γ ξ + ζ 

 

Dimana: 

η (eta)   = Vektor random dai variabel laten endogen 

γ (gamma)  = matrik koefisien variabel ξ dalam persamaan sktruktural. 

β (beta) = Matriks koefisien variabel η dalam persamaan strukturan 

ζ (zeta)  = Vektor kekeliruan persamaan dalam hubungan struktural antara η 

dengan ξ 

ξ (ksi)   = Vektor random dari variabel laten eksogen  

 Confirmatory Factor Analysis (CFA) sebagai model pengukuran terdiri dari 

dua jenis pengukuran, yaitu: 
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1. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas). Persamaan 

umumnya adalah: 

 

2. Model pengukuran untuk variabel endogen (variabel tak bebas). Persamaan 

umunya adalah: 

 

Dimana: 

Y  = Vektor variabel endogen yang dapat diamati 

X  = Vektor variabel eksogen yang dapat diamati 

ε (epsilon) = Vektor kekeliruan pengukuran dalam y 

δ (delta) = Vektor kekeliruan pengukuran dalam x 

γ (gamma) = Matrik koefisien variabel ξ dalam persamaan struktural 

Λy (lambda y) = Matrik koefisien regresi y atas η. 

Λx (lambda x) = matrik koefisien regresi x atas η 

Persamaan diatas dagunakan dengan asumsi: 

1. ζ tidak berkorelasi dengan ξ.. 

2. ε tidak berkorelasi dengan η. 

3. δ tidak berkorelasi dengan ξ. 

4. ζ, ε, dan δ tidak saling berkorelasi  

5. γ – β adalah non-singular.   
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3.7.2.1 Variabel dalam SEM 

 Terdapat dua jenis variabel dalam SEM; variabel laten dan variabel terukur. 

Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi fokus perhatian pada SEM. 

Variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara 

empiris dan dapat disebut juga sebagai indikator (Hair et al., 2010). 

 Variabel laten sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel endogen dan 

variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya datang dari 

dalam persamaan. Notasi dari variabel endogen adalah Ƞ (eta). Variabel eksogen 

adalah variabel yang nilainya datang dari luar persamaan. Notasi dari variabel 

eksogen adalah ξ (ksi) (Hair et al., 2010) 

3.7.2.2 Tahapan Prosedur SEM 

 Tahapan prosedur untuk Structural E quation Model (SEM) adalah sebagai 

berikut (Hair et al., 2010): 
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1. Membentuk model teori yang mempunyai justifikasi teoritis yang 

kuat sebagai dasar SEM 

2. Membangun path diagram dari hubungan kausal yang dibentuk 

berdasarkan langkah pertama 

3. Mendesain studi untuk menghasilkan hasl empiris dengan 

penentuan jumlah sampel, metode pengukuran, dan juga missing 

data approach 

Sumber: Hair et al. (2010) 

Gambar 3.16 Tahapan SEM 
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4. Pembentukan validitas dari model pengukuran dan menghitung 

validitas model pengukuran 

5. Menentukan dan mengidentifikasi SEM dengan mengubha model 

pengukuran menjadi model struktural 

6. Evaluasi kriteria Goodness of Fit (GOF). Pada tahap ini, 

kesesuaian model dievaluasi dengan kriteria GOF sebagai 

berikut: 

A. Ukuran sampel minimal berjumlah antara 100-150 dengan 

perbandingan 5 observasi 

B. Multricolinierty dan singularity 

C. Normality dan Linearity 

D. Outliers 

Pengambilan kesimpulan apabila model struktural sudah valid, atau 

memperbaiki model dengan data baru apabila model struktural tidak 

valid 

3.7.2.3 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran dlakukan terhadap setiap model 

pengukuran (hubungan antara variabel laten dengan beberap variabel teramati) 

secara terpisah melalui uji validitas dan reliabilitas (Hair et al., 2010) 

1. Uji Validitas 

Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya jika nilai t-tabel (T-value) lebih besar dari 
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nilai kritis (≤ 1.96) dan muatan faktor standar (Standardized Factor 

Loading) lebih besar dari 0.5 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkatan yang menunjukan bahwa indikator-indikator 

memiliki konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya. Menurut 

Hair et al. (2010), terdapat 2 pengukuran untuk menentukan tinggi atau 

rendahnya reliabilitas dalam SEM, yaitu: 

 

 

  

 

 Dimana nilai Construct Reliability (CR) harus diatas 0.7 dan nilai Variance 

extracted (VE) diatas 0.5. 

3.7.2.4 Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit) 

 Menurut Hair et al. (2010), ukuran GOF terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Absolute Fit Measurement digunakan untuk menentukan derajat prediksi 

model keseluruhan (pengukuran dan struktural) terhadap matriks korelasi 

dank ovarian 

2. Parcimonius Fit Measures digunakan untuk mengukur kehematan model, 

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

degree of freedom 

3. Incremental Fit Measurement digunakan untuk membandingkan null 

model atau model dasar dengan model yang diusulkan. 
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Dalam buku Hair et al. (2010), dijelaskan bahwa uji model struktural dapat 

dilakukan dengan mengukur goodness of fit model yang menyertakan 

kecocokan dari nilaiberikut: 

1. Nilai Chi-Square χ2 dengan Degree of Freedom (df) 

2. Satu kriteria absolute fit index (GFI, RMSEAA, SRMR, Normed Chi-

square) 

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

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

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

Detail nilai standar untuk masing-masing kriteria di atas dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut: 

Tabel 3.3 Perbandingan ukuran Goodnes of fit 

 

Sumber: Hair et al. (2010) 
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3.8 Model Pengukuran 

 Pada penelitian ini, terdapat lima model pengukuran berdasarkan variabel 

yang diukur, antara lain: 

1. Interactivity 

Dalam model penelitian ini, terdapat empat pertanyaan yang 

merupakan first order confimartory factor analysis (1st CFA) yang 

mewakili satu variabel laten yaitu interactivity, ditandai dengan ξ1. 

Variabel interactivity memiliki empat indikator pernyataan dan 

berdasarkan tabel 3.1, maka model pengukuran interactivity  

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Sincerity 

Dalam model ini terdapat empat pertanyaan yang merupakan first 

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

variabel laten yaitu sincerity, ditandai dengan ξ2. Variabel sincerity 

δ1 

χx31 

Interactivity 

(ξ1) 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

δ2 

δ3 

δ4 

δ5 

Gambar 3.17 Model Pengukuran Interactivity 
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memiliki empat indikator pernyataan. Berdasarkan tabel 3.1, maka 

model pengukuran sincerity digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

3. Sense of Closeness 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first 

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

variabel laten yaitu Sense of Closeness, ditandai dengan η1. Variabel 

Sense of Closeness memiliki lima indikator pernyataan dan 

berdasarkan tabel 3.1, maka model pengukuran Sense of Closeness 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Model Pengukuran Sincerity 
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Gambar 3.19 Model Pengukuran Sense of Closeness 
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4. Reciprocity 

Dalam model ini, terdapat tiga pertanyaan yang merupakan first 

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

variabel laten yaitu Reciprocity, ditandai dengan η2. Variabel 

Reciprociy memiliki tiga indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 

3.1, maka model pengukuran Reciprocity digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

5. Legal Purchase Intent 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first 

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

variabel laten yaitu legal purchase intent, ditandai dengan η3. 

Variabel Legal Purchase Intent memiliki lima indikator pernyataan 

dan berdasarkan tabel 3.1, maka model pengukuran Legal Purchase 

Intent digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.20 Model Pengukuran Reciprocity 
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3.9 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

 Adapun Model Struktural dari penelitian ini terdapat pada gambar 3.15 

berikut 

 

Gambar 3.22 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

ε9 

χy113 

y9 

y10 

y11 

y12 

y13 

ε10 

ε11 

ε12 

ε13 

Legal 

Purchase 

Intent (η3) 

 

Gambar 3.21 Model Pengukuran Legal Purchase Intent 
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