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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

League of Legends merupakan game online yang sudah tidak asing lagi 

terdengar di kalangan gamers. League of Legends atau yang biasa disingkat LOL 

adalah permainan game online yang dikelola oleh Riot Games. Di Indonesia, game 

League of Legends dibeli oleh developer Garena. Garena didirikan pada tahun 

2009 oleh Forrest Li dan berkantor utama di Singapura (Garena, 2017). Sejak 

pendiriannya, Garena telah berkembang pesat dan tumbuh menjadi sebuah 

penyedia platform yang terkemuka untuk hiburan dan komunikasi online dan 

mobile di seluruh penjuru Asia Tenggara termasuk Indonesia (Garena, 2017).  

League of Legends bukan satu-satunya game yang dimiliki oleh garena, ada FIFA 

Online 3 dan Heroes of Newerth. 

 

 

Sumber: google.com 

Gambar 3.1 Logo League of Legends 
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 Permainan dengan bergenre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ini 

sudah berdiri sejak 27 Oktober 2009. LOL menggabungkan konsep RTS (real time 

strategy) dan sedikit unsur RPG (role playing games) didalamnya 

(lol.garena.co.id, 2014). LOL adalah tipe permainan yang berbasis pertandingan 

dimana satu tim yang terdiri dari lima orang bertarung satu dengan yang lain. Rata-

rata satu pertandingan dapat berlangsung selama 20 hingga 50 menit dan tujuan 

utama dalam pertandingan League of Legends adalah untuk menghancurkan 

bangunan utama tim lawan yang terletak di tengah markas yang bernama Nexus. 

Apabila Nexus terebut dihancurkan maka permainan akan berakhir.  

League of Legends adalah permainan yang dapat dimainkan secara gratis, 

tetapi League of Legends sendiri dapat menghasilkan keuntungan sebesar $1,6 

milyar pada tahun 2015 menjadikan game LOL ini sebagai game online yang 

memiliki pendapatan terbesar dalam permainan digital (Mueller, 2016). League of 

Legends menghasilkan uang tersebut akibat transaksi di dalam game seperti 

pembelian champions, skins dan sebagainya yang tersedia untuk dibeli pada toko 

di dalam game. Pembelian bisa dilakukan dengan dua cara yaitu mengumpulkan 

influence points yaitu yang didapat dengan cara bermain secara terus menerus atau 

dengan riot points yaitu yang didapat dari uang asli (Mueller, 2016). Pengisian RP 

(riot points) ini sendiri dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan membeli 

voucher Garena, menggunakan pulsa Telkomsel, dan voucher MOGPlay. 

Pembelian champions dapat dengan menggunakan IP atau RP seperti pada gambar 

di bawah ini: 
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Sumber: lol.garena.co.id 

Gambar3.2: Perbandingan Harga Champions LOL 

Berdasarkan gambar di atas, champions termahal pada Juni 2017 adalah 

Aatrox dengan 6300 IP atau 270 RP yang setara dengan Rp125.000 dan champions 

termurah adalah Annie dengan 450 IP atau 60 RP yang setara dengan Rp25.000.  

Karakter di dalam League of Legends disebut sebagai “Champions”. 

Champions yang ada di LOL mencapai 130 champions dan terbagi menjadi 

champions yang dapat dimainkan secara gratis atau harus mengeluarkan biaya 

untuk memainkan champions. Semua dari 130 champions memiliki kekuatan dan 

karakteristik unik tersendiri.  

Champions game di League of Legends ini dibagi menjadi beberapa role 

atau peran, yaitu Tank, Fighter, Support, Mage, Assassin, dan Marksman 

(lol.garena.co.id, 2014). 

1. Marksman merupakan champions yang menghadapi lawan mereka dari 

jarak jauh. Mereka berfokus memberikan damage yang kuat. League of 

Legends memiliki banyak champions yang beragam yang menjadi salah 
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satu keunikan LOL. Champions yang tergolong marksman mempunyai 

beberapa variasi senjata yang digunakan untuk menyerang. Yang 

pertama merupakan champions menggunakan busur atau yang biasa 

disebut archer. Contoh champions yang memiliki busur sebagai senjata 

mereka diantaranya yaitu Ashe yang memiliki busur es, Varus, Kindred. 

Lalu ada juga yang memiliki pistol sebagai senjata diantaranya yaitu 

Miss Fortune, Catilyn, Lucian (hasagi.gg, 2017). 

 

Sumber: lol.garena.co.id 

Gambar 3.3: Marksman 

2. Tank merupakan champions yang memiliki healthpoint yang banyak 

dan cocok menghadapi lawan dari jarak dekat. Damage yang dihasilkan 

oleh champions bertipe tank ini bervariasi, ada yang bersifat physical 

damage, magic damage, dan utility. Karena itu, kemampuan tank ini 

berbeda-beda. Ada yang kuat pada awal permainan, tengah permainan, 

bahkan ada juga yang kekuatannya terlihat ketika masuk ke late game 

(Calvin, 2017). 

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



55 
 

 

Sumber: lol.garena.co.id 

Gambar 3.4: Tank 

3. Mage merupakan champions yang mengandalkan kekuatan sihir dalam 

menjebak dan melukai lawan. Para mage biasanya menyerang dari jarak 

jauh dengan menggunakan sihir mereka yang dapat menjadikan salah 

satu keunggulan. Kemampuan sihir mereka dapat melukai single target 

atau area (gamepressure.com, 2016). 

 

Sumber: google.com 

Gambar 3.5: Mage 
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4. Support merupakan champions untuk membantu tim dengan 

kemampuan heal dan buff. Tujuan utama para champions yang bertipe 

support adalah untuk menjaga keadaan tetap aman yang artinya tim 

tidak terbunuh oleh lawan, dan melindungi tim dengan skill-skill nya 

(gamepressure.com, 2016). Kelemahan support adalah apabila bertemu 

dengan champions musuh maka support ini tidak bisa melawan karena 

kebanyakan support tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk 

bertarung.  

 

Sumber: google.com 

Gambar 3.6: Support 

5. Assassins merupakan champions yang mengkhususkan diri dalam 

membunuh atau melumpuhkan target sehingga di setiap tim ada baiknya 

apabila memiliki minimal 1 champions assasins. Menggunakan assains 

memerlukan timing yang baik karena sebagai assasins harus membunuh 

lawan dalam waktu yang singkat sebelum lawan kembali balas melawan 

(gamepressure.com, 2016). 
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Sumber: google.com 

Gambar 3.7: Assasins 

6. Fighter merupakan champions yang memiliki kekuatan untuk 

menyerang dan bertahan yang baik. Dapat melakukan serangan physical 

maupun magical dan apabila diperlukan dapat memberikan pertahanan 

ynag cukup kuat untuk melindungi tim. Meskipun fighter kelihatannya 

bagus tetapi apabila permainan sudah berjalan lama, damage yang 

diberikan fighter  sudah tidak berbahaya lagi (gamepressure.com, 2016). 

 

Sumber: google.com 

Gambar 3.8: Fighter 
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Selama permainan, champions bisa menjadi kuat yaitu dengan memperoleh 

experience points. Setiap role harus bekerja sama satu dengan yang lain untuk 

mengalahkan tim lawan. Berikut ini merupakan urutan champions berdasarkan 

banyaknya pemakaian oleh para pemain League of Legends: 

Sumber: lolking.net 

Gambar 3.9: Urutan champions berdasarkan pemakaian 

  Pada peringkat pertama ditempati oleh champions bernama Yasuo yang 

setiap bulannya dimainkan sebanyak 636.766 kali dengan total kemenangan 

sebanyak 332.057 kali. Sedangkan pada peringkat kedua ditempati oleh champions 

bernama Xayah yang setiap bulannya dimainkan sebanyak 601.947 kali dengan 

total kemenangan sebanyak 301.839 kali dan peringkat ketiga ditempati oleh 

champions bernama Lee Sin yang setiap bulannya dimainkan sebanyak 587.022 

kali dengan total kemenangan sebanyak 279.014 kali (lolking.net, 2017). Karakter 

atau champions yang dapat dimainkan secara gratis berjumlah 10 champions. 

Apabila pemain ingin menggunakan karakter yang lain, maka harus membuka 
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karakter tersebut dengan Riot Points. Untuk mendapatkan riot points tersebut 

gamers harus membelinya dengan menggunakan garena shell yang didapat 

dengan membayar menggunakan uang.   

Sejak berdiri, League of Legends telah banyak mengeluarkan turnamen-

turnamen yang bersifat internasional maupun lokal diantaranya World 

Championship, The League of Legends Championship Series, Tencent League of 

Legends Pro League, League of Champions Korea, dan League of Legends 

Garuda Series (lolesports.com, 2016). World Champions merupakan turnamen 

LOL yang berlangsung selama kurang lebih lima minggu dengan 16 tim terbaik 

dari seluruh dunia. Setiap tahunnya world championship diadakan di negara yang 

berbeda (lolesports.com, 2016). Pada tahun 2016, world championship diadakan 

di Amerika dengan memberikan total hadiah kepada pemenang turnamen sebesar 

$2 juta (lolesports.com, 2016).  

Di Indonesia sendiri juga terdapat turnamen League of Legends yang 

bernama League of Legends Garuda Series (LGS). LGS merupakan kompetisi 

tingkat tertinggi dari LOL Indonesia yang mempertandingkan 8 tim terbaik yang 

sudah lolos babak seleksi dan akan bertanding selama tiga bulan untuk 

memperebutkan gelar pemain League of Legends terbaik di Indonesia (Mamduh, 

2014). 
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Sumber: lolgarena.co.id 

Gambar 3.10: Suasana tournament LOL 

3.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan kerangka yang digunakan untuk melakukan 

suatu riset pemasaran, yang membutuhkan prosedur yang spesifik untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pada riset 

pemasaran (Malhotra, 2010). Berikut ini merupakan skema dari research design: 

 

Sumber: (Malhotra, 2010) 

Gambar 3.11: research design 
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3.2.1 Research Data 

 Seorang peneliti dapat menggunakan sumber untuk memperoleh data dan 

informasi. Data terbagi menjadi dua yaitu primary data dan secondary data. 

Primary data adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang 

berkaitan dengan penyelesaian masalah penelitian (Malhotra, 2010). Menurut 

Malhotra (2010), secondary data atau data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

oleh peneliti lain yang sebenarnya memiliki maksud lain selain menyelesaikan 

masalah utama yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data 

primer berupa penyebaran kuisioner kepada responden yang telah memenuhi syarat 

untuk memperoleh data berupa jawaban yang akan diolah. Sedangkan data 

sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berbagai buku literature, jurnal, dan 

artikel-artikel. 

3.2.2  Jenis Penelitian 

 Menurut Malhotra (2010), desain penelitian dibagi menjadi dua yaitu 

Exploratory Research Design dan Conclusive Research Design. Exploratory 

Research Design adalah penelitian yang memiliki tujuan utama untuk memberikan 

wawasan dan pemahaman situasi masalah yang dihadapi. Conclusive Research 

Design merupakan penelitian yang dirancang untuk pengambilan keputusan dalam 

memilih, mengevaluasi, dan menentukan tindakan terbaik dalam situasi tertentu 

(Malhotra, 2010). 

Conclusive Research Design dapat dibagi menjadi dua yaitu, Descriptive 

Research dan Causal Research (Malhotra, 2010).  Descriptive Research adalah 

jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat dari 
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pasar serta perilaku dari konsumen (Malhotra, 2010). Descriptive research terbagi 

menjadi cross sectional design dan longitudinal design.  

Metode cross sectional design dibagi menjadi dua yaitu single cross 

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

merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dari responden untuk satu 

waktu. Multiple cross sectional design merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengumpulan sampel dan waktu yang berbeda. Sedangkan Causal 

Research adalah jenis penelitian dari conclusive research design dimana tujuan 

utamanya adalah mendapatkan bukti dari hubungan sebab akibat (Malhotra, 2010). 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan conclusive research design 

dengan menggunakan metode descriptive research dimana jenis penelitian ini 

cocok untuk menggambarkan karakteristik dari sejumlah kelompok seperti 

konsumen. Penulis juga menggunakan metode single cross sectional design untuk 

menarik kesimpulan dari data yang terkumpul dan pengumpulan informasi 

dilakukan dengan satu kali dari responden dalam waktu tertentu.  Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan informasi berupa survei dengan meneliti 

sampling unit dengan menggunakan kuisioner. Penelitian ini akan meneliti terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention terhadap champions berbayar 

League of Legends.  

Variabel yang digunakan adalah price utility, functional quality, aesthetics, 

playfulness, social self-image expression, social relationship support, intention to 

purchase. Kuisioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala 1 

sampai 7 Likert. Penulis menggunakan likert 7 karena responden dianggap paham 
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dengan objek penelitian sehingga menggunakan skala yang lebih banyak agar 

responden dapat membedakan skala penilaian secara terperinci (Malhotra, 2010). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, prosedur yang dilakukan penulis dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan berbagai informasi, buku literatur, dan jurnal pendukung 

maupun literature lainnya untuk membantu dan mendukung penelitian 

ini. 

2. Menyusun draft kuisioner dengan membuat pertanyaan dari profiling, 

screening, dan pernyataan semua variabel serta melakukan wording 

kuisioner. Tujuannya dilakukan wording agar para responden bisa lebih 

mudah memahami pernyataan sehingga hasilnya dapat relevan dengan 

tujuan penelitian. 

3. Melakukan pretest dengan menyebar kuisioner fisik kepada 30 

responden terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan kuisioner 

dalam jumlah yang lebih besar. 

4. Hasil data dari 30 responden pretest kemudian dianalisis menggunakan 

software SPSS versi 23. Apabila hasil pretest memenuhi syarat, maka 

kuisioner dapat digunakan untuk pengambilan data yang lebih besar 

yaitu n x 5 (Hair et al., 2010). 

5. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan perangkat lunak Lisrel.  
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3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

3.4.1 Target Populasi 

 Menurut Malhotra (2010), populasi adalah sekumpulan elemen yang 

memiliki serangkaian karakteristik yang sama yang terdiri dari berbagai hal 

kemudian ditetapkan menjadi objek penelitian. Informasi mengenai batasan 

populasi dapat diperoleh menggunakan census atau sample. Cencus adalah seluruh 

elemen dari populasi sedangkan sample mengarah pada beberapa elemen populasi 

yang terpilih (Malhotra, 2010).  

Sedangkan target populasi merupakan kumpulan elemen yang ditetapkan untuk 

dijadikan objek penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini, target populasi dari 

penulis mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang bermain League of Legends. 

3.4.2 Sampling Unit 

Sampling unit adalah orang yang memiliki karakteristik sama dengan element 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian (Mlahotra, 2010). Sampling unit pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemain yang sudah memainkan League of Legends minimal tiga bulan 

b. Mengetahui tentang adanya champions League of Legends berbayar 

c. Dapat  menyebutkan minimal dua champions League of Legends berbayar 

d. Mengetahui stats (status) dari champions League of Legends berbayar 

e. Pernah bermain dengan pemain lain yang menggunakan champions League 

of Legends berbayar 

f. Belum pernah membeli champions League of Legends berbayar 
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3.4.3  Sampling Techniques 

 Menurut Malhotra (2010), sampling technique adalah proses pengambilan 

jumlah yang cukup dari elemen populasi, sehingga hasil dari analisa pengambilan 

jumlah tersebut dapat menggambarkan keadaan populasi secara garis besar. Dalam 

teknik pengambilan sampel dikelompokkan menjadi probability sampling dan 

nonprobability sampling (Malhotra, 2010). Probability sampling adalah setiap 

bagian dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel 

(Malhotra, 2010). Nonprobability sampling adalah teknik sampling dimana tidak 

semua dari populasi memiliki peluang untuk diambil sebagai sampel, tetapi 

responden dipilih berdasarkan penilaian pribadi dan kemudahan peneliti dalam 

mengambil sampel (Malhotra, 2010). 

 Menurut Malhotra (2010), nonprobability sampling memiliki empat teknik 

yang dapat digunakan yaitu: 

a. Convenience Sampling merupakan teknik sampling yang bergantung 

pada kenyamanan peneliti dalam pencarian sampel. Teknik ini dapat 

memberikan kemudahan peneliti karena dapat mengumpulkan sampel 

dengan cepat dan biaya murah. 

b. Judgemental Sampling merupakan bentuk dari convenience sampling 

dimana elemen populasi dipilih berdasarkan kriteria yang peneliti 

tentukan. 

c. Quota Sampling merupakan teknik yang terdiri dari dua tahap. Tahap 

pertama yaitu menentukan quota dari masing-masing elemen populasi. 
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Tahap kedua yaitu mengambil sampel dari quota yang telah diambil 

dengan teknik convenience maupun judgemental. 

d. Snowball Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

referensi responden. Responden diminta untuk mereferensikan orang 

lain yang memenuhi kriteria sebagai responden setelah melakukan 

interview. 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

nonprobability sampling karena tidak semua populasi memiliki kesempatan untuk 

menjadi responden. Kemudian metode nonprobability sampling yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah judgemental sampling, karena penulis menerapkan 

beberapa screening untuk menyesuaikan profil responden dengan kriteria yang 

dicari (Malhotra, 2010). 

3.4.4 Time Frame 

Time frame adalah jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga mengolahnya (Malhotra, 2010). Keseluruhan 

penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2017 hingga Juli 2017. 

Sedangkan pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2017 hingga Juni 2017. 

3.4.5 Sampling Size 

 Penentuan jumlah banyaknya responden disesuaikan dengan banyaknya 

jumlah measurement yang ada pada kuisioner yang disebarkan. Perhitungan ini 

menggunakan rumus berupa measurements/n x 5 observasi per variabel sampai 

dengan measurements/n x 10 observasi per variabel. Pada penelitian ini, penulis 
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menggunakan n x 5 dengan jumlah pertanyaan 34 pertanyaan yang digunakan untuk 

menganalisa 7 variabel, sehingga minimum sampling size adalah 34 pertanyaan 

dikali dengan 5 berjumlah 170 responden. 

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Eksogen 

 Menurut Hair et al. (2010), variabel eksogen merupakan variabel yang 

muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada di dalam model. 

Pada penelitian ini, yang merupakan variabel eksogen adalah price utility, 

functional quality, aesthetics, playfulness, social relationship support. 

 

Sumber: Hair et al, 2010 

Gambar 3.12: Variabel Eksogen 

 

3.5.2 Variabel Endogen 

 Variabel endogen merupakan kebalikan dari variabel eksogen dimana 

variabel ini terikat pada model penelitian. Variabel endogen setidaknya memiliki 
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satu anak panah (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini yang merupakan variabel 

endogen adalah social self-image expression dan intention to purchase.. 

 

Sumber: Hair et al, 2010 

Gambar 3.13: Variabel Endogen 

3.5.3 Variabel Teramati 

 Variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati 

atau diukur secara empiris dan dapat disebut sebagai indikator. Pada metode survei 

dengan menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan dapat mewakili sebuah variabel 

teramati. Pada penelitian ini terdapat total 34 indikator atau pertanyaan pada 

kuisioner yang mengukur variabel price utility, functional quality, aesthetics, 

playfulness, social self-image expression, social relationship support, intention to 

purchase. 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

Dalam membuat pengukuran variabel penelitian perlu dijelaskan definisi 

setiap tabel operasionalisasi variabel untuk mempermudah mendefinisikan 

permasalahan yang akan dibahas didalam setiap variabel sehingga dapat 

menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan 

variabel yang perlu dianalisis. Tujuannya agar penulis tidak mendapati kendala 
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dalam pengukuran hubungan antar variabel. Definisi operasional pada penelitian ini 

disusun berdasarkan teori yang mendasari dengan indikator pertanyaan seperti pada 

tabel 3.1. Skala pengukuran yang digunakan 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 sampai dengan angka tujuh yang 

menunjukkan setuju. 

.
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

1. Price utility Pertukaran antara 

pengorbanan 

konsumen (harga yang 

dibayar) dan manfaat 

yang diterima dari 

digital item (Kashyap 

& Bojanic, 2000 

dalam Rajaguru, 

2016). 

1. Menurut saya harga champions League 

of Legends yang berbayar masuk akal  

(Kim et al., 2011). 

PRC1 Likert Scale 

1-7 

2. Menurut saya champions League of 

Legends yang berbayar  menawarkan 

nilai yang sepadan dengan 

harganya(Kim et al., 2011). 

PRC2 

3. Dengan harga yang diberikan, menurut 

saya champions League of Legends 

berbayar merupakan barang yang bagus 

(Kim et al., 2011). 

PRC3 

4. Menurut saya champions League of 

Legends yang berbayar,  masih tergolong 

ekonomis (Kim et al., 2011). 

PRC4 

5. Secara keseluruhan, saya senang dengan 

harga champions League of Legends 

berbayar yang tersedia (Turel et al., 

2010) 

PRC5 

 

 

 

 

2. Funcional 

Quality 

Seluruh keunggulan 

yang dirasakan dan 

kinerja yang 

diharapkan dari digital 

item (Kim et al., 

2011). 

1. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of Legends yang 

berbayar memiliki standar stats yang 

bagus (Kim et al., 2011). 

FQ1 Likert Scale 

1-7 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

2. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of Legends yang 

berbayar,  kemampuan champion  

tersebut dapat diandalkan dalam 

bermain (Kim et al., 2011). 

FQ2 

3. Menurut saya secara keseluruhan stats 

dari champions League of Legends yang 

berbayar  tinggi (Kim et al., 2011). 

FQ3 

4. Menurut saya stats yang ditawarkan 

oleh champions League of Legends yang 

berbayar akan  memuaskan (Kim et al., 

2011). 

FQ4 

5. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of Legends yang 

berbayar dapat membuat saya semakin 

handal dalam bermain LOL (Frank et al., 

2015) 

FQ5 

 

 

3. Aesthetics Evaluasi menyeluruh 

dari digital item terkait 

dengan bentuk dan 

desainnya (Cai et al., 

2008) 

1. Desain dari champions League of 

Legends yang berbayar  keren (Kim et 

al., 2011). 

AES1 Likert Scale 

1-7 

2. Desain champions League of Legends 

yang berbayar  menarik perhatian saya 

(Kim et al., 2011). 

AES2 

3. Champions League of Legends yang 

berbayar memiliki tampilan visual yang 

mengesankan (Kim et al., 2011). 

AES3 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

4. Champions League of Legends yang 

berbayar memiliki tampilan visual yang 

lebih baik daripada champions yang 

gratis (Frank et al., 2015) 

 

AES4 

4. Playfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat kepercayaan 

individu bahwa 

kenikmatan dapat 

datang saat 

menggunakan digital 

items di dalam game 

(Chu & Lu, 2007). 

1. Menurut saya bermain LOL dengan 

menggunakan champions League of 

legends berbayar akan lebih 

menyenangkan (Kim et al., 2011). 

PLY1 Likert Scale 

1-7 

2. Menurut saya bermain LOL dengan 

menggunakan champions League of 

legends berbayar akan lebih menarik 

(Kim et al., 2011). 

PLY2 

3. Menurut saya bermain LOL dengan 

menggunakan champions League of 

legends berbayar akan lebih tidak 

membosankan (Kim et al., 2011). 

PLY3 

4. Menurut saya bermain LOL dengan 

menggunakan champions League of 

legends berbayar akan lebih seru (Kim 

et al., 2011). 

PLY4 

5. Menurut saya menggunakan champions 

League of legends berbayar akan 

membuat saya lebih betah bermain LOL 

(Kim et al., 2011).  

PLY5 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

 

 

 

 

5. 

 

Social self-

image 

expression 

 

Kemampuan digital 

item untuk 

meningkatkan citra 

seseorang di mata 

orang lain (Kim et al., 

2011). 

 

1. Menurut saya champions League of 

legends berbayar dapat meningkatkan 

kesan diri saya dihadapan pemain lain 

(Kim et al., 2011). 

 

SSIE1 

 

Likert Scale 

1-7 

2. Menurut saya champions League of 

legends berbayar dapat dengan lebih 

baik mengekspresikan diri saya kepada 

pemain lain (Kim et al., 2011). 

SSIE2 

3. Menurut saya champions League of 

legends berbayar mampu menciptakan 

kesan yang baik terhadap pemain lain 

(Kim et al., 2011). 

SSIE3 

4. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of legends berbayar 

akan menimbulkan persepsi baik pemain 

lain terhadap saya (Kim et al., 2011). 

SSSIE4 

5. Menurut saya menggunakan champions 

League of legends berbayar, akan 

membuat diri saya akan lebih 

diperhatikan oleh pemain lain (Ho & 

Wu, 2012). 

SSIE5 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

6. Social 

relationship 

support 

Kemampuan digital 

item yang dirasakan 

untuk membentuk, 

memelihara, dan 

meningkatkan 

hubungan 

interpersonal (Kim et 

al., 2011). 

 

1. Menurut saya menggunakan champions 

League of legends berbayar akan dapat 

membantu saya untuk menjalin 

hubungan pertemanan dengan pemain 

lain (Kim et al., 2011). 

SRS1 Likert Scale 

1-7 

2. Menurut saya menggunakan champions 

League of legends berbayar akan 

membantu saya menjaga hubungan saya 

dengan pemain lain (Kim et al., 2011). 

SRS2 

3. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of legends berbayar 

membantu saya untuk mendapatkan 

teman baru (Kim et al., 2011). 

SRS3 

4. Menurut saya jika menggunakan 

champions League of legends berbayar 

mempererat hubungan sosial saya 

dengan sesama pemain (Kim et al., 

2011). 

SRS4 

5. Menurut saya menggunakan champions 

League of legends berbayar akan 

membuat pemain dapat bekerja sama 

sebagai tim dengan lebih baik  (Frank et 

al., 2015). 

SRS5 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

Measurement Kode measurement Scalling 

Techniques 

 

 

 

7. 

Intention to 

Purchase 

Kemauan konsumen 

untuk membeli produk 

tertentu pada waktu 

tertentu atau situasi 

tertentu (Lu et al., 

2014). 

1. Kemungkinan saya untuk membeli 

champions League of Legends pada 

game ini di masa depan tinggi (Kim et 

al., 2011). 

PI1 

 

 

 

Likert Scale 

1-7 

2. Kemauan saya untuk membeli 

champions League of Legends di masa 

depan tinggi (Kim et al., 2011). 

PI2 

3. Saya akan membeli champions League 

of Legends dalam waktu dekat 

(Mantymaki & Salo, 2011). 

PI3 

4. Dengan harga yang ditawarkan sekarang, 

saya akan berencana untuk membeli 

champions League of Legends (Dodds et 

al., 1991). 

PI4 

5. Setelah melihat secara keseluruhan,  

saya akan membeli champions League 

of Legends dalam waktu dekat (Lien et 

al., 2015). 

PI5 
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3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.7.1 Metode Analisis Data Pretest Menggunakan Faktor Analisis 

 Menurut Malhotra (2010), faktor analisis adalah teknik dengan mengurangi 

indikator guna untuk meringkas data agar menjadi lebih efisien. Faktor analisis 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar indikator serta untuk 

melihat apakah indikator tersebut mewakili sebuah variabel latent (Malhotra, 

2010). Faktor analisis juga dapat melihat apakah data yang sudah di olah valid dan 

reliable atau tidak, selain itu dengan teknik faktor analisis dapat teridentifikasi 

apakah faktor dari setiap variabel menjadi satu kesatuan atau memang mempunyai 

persepsi yang berbeda (Malhotra, 2010).  

3.7.1.1 Uji Validitas 

 Menurut Malhotra (2010), uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

alat ukur yang digunakan benar terukur secara efisien atau tidak di dalam setiap 

variabel. Suatu indikator dikatakan valid jika pertanyaan indikator mampu 

mengungkapkan sesuatu yang di ukur oleh indikator tersebut. Semakin tinggi nilai 

validitas akan menujukkan semakin valid sebuah penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan factor analysis. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam uji validitas dan pemeriksaan validitas terdapat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1. Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling 

Adequacy 

 

Sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis. 

Angka KMO ≥ 0,5 maka dinyatakan 

valid, jika KMO ˂ 0,5 maka dinyatakan 

tidak valid (Malhotra, 2010). 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

 

Merupakan uji statistic 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 signifikan ≤ 0.05 

menunjukkan hubungan 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, prediksi antar variabel 

tidak memiliki kesalahan 

 

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. Perlu dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor dengan 
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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 dimana 

dikatakan valid jika memiliki factor 

loading sebesar 0.50 (Malhotra, 2010). 

Sumber : Malhotra (2010) 
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3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Malhotra (2010), reliabilitas mengacu pada sejauh mana skala 

memberikan hasil yang konsisten jika pengukuran dilakukan berulang-ulang. Hasil 

pengukuran dinyatakan lulus apabila angka cornbach alpha menunjukkan angka 

tidak kurang dari 0,5 dan  lebih besar dari 0,7. 

3.7.1.3 Uji Hipotesis 

 Menurut Lind et al. (2012), hipotesis merupakan sebuah pernyataan tentang 

populasi. Uji hipotesis adalah prosedur berdasarkan pada bukti sampel and teori 

probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan sebuah pernyataan 

yang masuk akal (Lind et al., 2012). Menurut Lind et al. (2012), terdapat 5 langkah 

untuk menguji hipotesis yaitu:  

 

Sumber: Lind et al. (2012) 

Gambar 3.14: Langkah-Langkah Uji Hipotesis 

1. State the hypothesis 

Langkah pertama dalam uji hipotesis ini adalah menyatakan hipotesis 

yang sedang diuji atau diesbut dengan null hypothesis (H0), dimana 

huruf “H” menyatakan hipotesis dan 0 menyatakan “no difference”. 

Null hypothesis (H0) merupakan sebuah pernyataan tentang nilai dari 

parameter sebuah populasi yang dikembangkan untuk tujuan dari 

pengujian. Sebuah pernyatan diterima jika data dari sampel memberikan 
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bukti yang cukup bahwa null hypothesis ditolak maka disebut alternate 

hypothesis (H1). 

2. Select a Level of Significance 

Setelah menyiapkan null hypothesis dan alternate hypothesis, langkah 

selanjutnya adalah menentukan level of significance. Level of 

Significance adalah probabilitas dari penolakan null hypothesis atau H0 

jika H0 benar. Level of significance yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 0.05 atau 5%. Ada dua tipe error dalam level of significance 

yaitu: 

a. Type I error (α)  

Tipe error ini dikenal juga sebagai level of significant. Terjadi 

ketika hasil sampel menyebabkan penolakan pada null 

hypothesis atau H0. 

b. Type II error (β) 

Tipe error ini terjadi ketika hasil sampel tidak menyebabkan 

penolakan pada H0. 

3. Select the Test Statistic 

Test statistic adalah nilai yang ditentukan dari informasi sampel dan 

digunakan untuk menentukan apakah H0 ditolak atau tidak. Pada 

penelitian ini, test statistic yang digunakan adalah distribusi t karena 

merupakan distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak 

diketahui. Menurut Malhotra (2010), jika t-value lebih besar dari critical 

value maka H0 akan ditolak, jika t-value lebih kecil dari critical value 

maka H0 akan diterima.  

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



81 
 

4. Formulate the Decision Rule 

Decision rule adalah sebuah pernyataan dari kondisi spesifik dimana 

null hypothesis ditolak dan kondisi dimana null hypothesis tidak ditolak. 

Dalam penelitian ini, menggunakan two tailed test dengan critical value 

1.96 atau -1.96. H0 ditolak apabila hasil dari critical value lebih besar 

dari 1.96 atau lebih kecil dari -1.96. 

 

Sumber: Lind et al. (2012) 

Gambar 3.15: Two Tailed Test 

 

5. Make a decision 

Langkah terakhir dari uji hipotesis adalah menentukan apakah H0 

diterima atau tidak berdasarkan dari sampel dengan menghitung nilai uji 

statistik, dan membandingkannya dengan critical value. 
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3.7.2 Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

 Structural Equation Model (SEM) adalah merupakan teknik statistik multi-

variabel yang menggabungkan beberapa aspek pada regresi berganda sehingga 

dapat membantu menguji hubungan dependen dan analisis faktor-faktor dengan 

konsep faktor tidak terukur dengan multi-variabel yang digunakan untuk 

memprediksi hubungan dari dependen yang saling berhubungan tersebut (Hair et 

al., 2010). 

 Apabila dilihat dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran 

diantaranya yaitu sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, path 

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

al., 2010). Analisa hasil penelitian ini menggunakan metode SEM karena model 

penelitian ini memiliki lebih dari 1 variabel endogen sehingga diperlukan SEM 

untuk menganalisis hubungan hipotesis. Perangkat lunak yang digunakan adalah 

Lisrel versi untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, hingga uji hipotesis 

penelitian. Structural model disebut juga latent variable relationship. 

Persamaan umumnya adalah: 

η = γ ξ + ζ  

η = B η + γ ξ + ζ 

Keterangan:  η (eta) = vektor random dari variabel laten endogen.  

γ (gamma) = matrik koefisien variabel ξ dalam persamaan 

sktruktural.  

β (beta) = matrik koefisien variabel η dalam persamaan struktural.  
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ζ (zeta) = vektor kekeliruan persamaan dalam hubungan structural 

antara η dan ξ.  

ξ (ksi) = vektor random dari variabel laten eksogen. 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) sebagai model pengukuran (measurement 

model) terdiri dari dua jenis pengukuran yaitu: 

1. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas). 

Persamaan umumnya: 

 

2. Model pengukuran variabel endogen (variabel tidak bebas) 

Persamaan umumnya: 

 

Keterangan:  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 

sktruktural. 

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

Λx (lambda x) = matrik koefisien regresi y atas ξ. 
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Persamaan di atas digunakan 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 (mutually correlated).  

5. γ – β adalah non singular. 

3.7.2.1 Variabel dalam SEM 

 Menurut Hair et al. (2010), SEM terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

laten (latent variables) dan variabel terukur (measured variables) atau biasa disebut 

sebagai variabel teramati (observed variables). Variabel laten adalah sebuah konsep 

abstrak yang menjadi fokus perhatian pada SEM, sedangkan variabel terukur adalah 

variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan disebut juga 

sebagai indikator (Hair et al., 2010). 

 Menurut Hair et al. (2010), terdapat dua jenis variabel laten, yaitu variabel 

eksogen dan endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang selalu muncul sebagai 

variabel bebas di dalam model penelitian. Sedangkan variabel endogen adalah 

variabel yang terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model penelitian 

(Hair et al., 2010).   

3.7.2.2 Tahapan Prosedur SEM 

 Menurut Hair et al. (2010), tahapan dari pembentukan analisis SEM adalah 

sebagai berikut: 
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Sumber: Hair et al, 2010 

Gambar 3.16: Prosedur Structural Equation Modeling 

1) Pembentukan model teori sebagai dasar model yang akan di input di 

dalam SEM dengan teoritis yang kuat 

2) Membangun path diagram dari hubungan setiap variabel berdasarkan 

dasar teori. Path diagram akan lebih memudahkan peneliti untuk 

melihat hubungan antar variabel yang di uji. 

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



86 
 

3) Path diagram kemudian dibagi menjadi satu set model pengukuran 

(measurement model) dan model structural (structural model). 

4) Pembentukan validitas dari model pengukuran dan menghitung 

validitas model pengukuran tersebut. 

5) Menentukan identifikasi dari struktural model dengan mengubah 

model pengukuran menjadi model struktural. 

6) Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit. Pada tahap ini kesesuaian 

model di evaluasi dengan kriteria goodness of fit sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel minimal 100-150 dengan perbandingan 5 observasi 

untuk setiap estimasi pengukuran. 

b. Outliers 

c. Normality dan linearity 

d. Multicolinierity dan singularity 

3.7.2.3 Kecocokan Model Pengukuran (measurement model fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran dilakukan pada setiap model pengukuran 

(hubungan antar sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati) secara 

terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas (Hair et al., 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik 

terhadap konstruk atau variabel latennya apabila: 

a. Nilai t di dalam loading factors lebih besar dari nilai kritis (≥ 1.96). 

b. Muatan standar faktor (standardized factor loading) lebih besar dari 

0.5. 
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2. Evaluasi terhadap reliablitias 

Reliabilitas adalah pengukuran yang dipakai untuk menilai suatu 

konsistensi. Reliabilitas dapat dikatakan tinggi apabila secara langsung 

menunjukkan bahwa masing-masing indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam pengukuran konstruk latennya. Suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reability 

(CR) ≥ 0.7 dan nilai variance extracted (AVE) ≥ 0.5 (Hair et al., 2010). 

Menurut Hair et al. (2010) ukuran tersebut dapat dilkalkulasi dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

3.7.2.4 Kecocokan Model Struktural (structural model fit) 

 Goodness of fit (GOF) dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, 

absolute fit measurement, parcimonious fit measures, incremental fit measurement 

(Hair et al., 2010). Absolute fit measurement (ukuran kecocokan absolut) digunakan 

untuk menentukan derajat prediksi model keseluruhan (pengukuran dan structural) 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Incremental fit measures (ukuran 

kecocokan incremental) digunakan untuk membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar yang disebut sebagai null model atau model dasar dengan 

model yang diusulkan. Parcimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni) 
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digunakan untuk mengukur model yang mempunyai degree of fit dengan tingkat 

paling tinggi dari setiap degree of freedom.  

 Dalam uji struktural model dengan pengukuran goodness of fit model 

terdapat ketentuan dalam kecocokan nilai seperti berikut: 

1. Nilai χ2 dengan DF  

2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi- 

Square)  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



89 
 

Tabel 3.3: Perbandingan ukuran Goodness of Fit 

Fit 

Indices 

Cutoff Values For GOF Indices 

N>250 N>250 

m≤12 12<m<30 m≥30 m≤12 12<m<30 m≥30 

Absolute Fit Indices 

RMSEA RMSEA < 

0.08 with CFI 

≥ 0.97 

RMSEA 

< 0.80 

with CFI 

≥ 0.95 

RMSEA 

< 0.08 

with 

CFI ≥ 

0.92 

RMSEA 

< 0.07 

with  

CFI ≥ 

0.97  

RMSEA 

< 0.07 

with  

CFI ≥ 

0.92 

RMSEA 

< 0.07 

with  

CFI ≥ 

0.90  

Normed 

Chi-

Square 

 

 

 

(χ2/DF) (χ2/DF < 3 is very good or 2 ≤ (χ2/DF) ≤ is acceptable 

 

Incremental Fit Indices 

CFI CFI ≥ 0.97  
 

CFI ≥ 

0.95  
 

CFI ≥ 

0.92  
 

CFI ≥ 

0.95  
 

CFI ≥ 

0.92  
 

CFI ≥ 

0.90  
 

Pestimony Fit Indices 

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

Sumber: Hair et al, 2010 
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3.8 Model Pengukuran 

 Pada penelitian ini terdapat tujuh model pengukuran berdasarkan variabel 

yang diukur yaitu: 

1. Price Utility 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu price utility, ditandai dengan ξ 1. Variabel price utility memiliki 

lima indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, maka model 

pengukuran price utility digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar3.17: Model Pengukuran Price Utility 

2. Functional Quality 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu functional quality, ditandai dengan ξ 2. Variabel functional quality 

memiliki lima indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, maka 

model pengukuran functional quality digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar3.18: Model Pengukuran Functional Quality 

3. Aesthetics 

Dalam model ini, terdapat empat pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu aesthetics, ditandai dengan ξ 3. Variabel aesthetics memiliki empat 

indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, maka model 

pengukuran aesthetics digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar3.19: Model Pengukuran Aesthetics 

 

4. Playfulness 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu playfulness, ditandai dengan ξ 4. Variabel playfulness memiliki 

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



92 
 

lima indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, maka model 

pengukuran playfulness digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar3.20: Model Pengukuran Playfulness 

 

5. Social Self-Image Expression 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu social self-image expression, ditandai dengan ξ 5. Variabel price 

utility memiliki lima indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, 

maka model pengukuran social self-image expression digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar3.21: Model Pengukuran Social Self-Image Expression 
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6. Social Relationship Support 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu social relationship support, ditandai dengan ξ 6. Variabel social 

relationship support memiliki lima indikator pernyataan dan 

berdasarkan tabel 3.1, maka model pengukuran social relationship 

support digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar3.22: Model Pengukuran Social Relationship Support 

7. Intention to Purchase 

Dalam model ini, terdapat lima pertanyaan yang merupakan first order 

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

yaitu intention to purchase, ditandai dengan ξ 7. Variabel intention to 

purchase memiliki lima indikator pernyataan dan berdasarkan tabel 3.1, 

maka model pengukuran intention to purchase digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar3.23: Model Pengukuran Intention to Purchase 

3.9 Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 

 Adapun model struktural dari penelitian ini terangkum pada gambar 3.24 

berikut: 

 

Gambar3.24: Model Keseluruhan Penelitian (Path Diagram) 
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