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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

3.1.1 Torabika  

 Torabika merupakan produk dari PT. Torabika Eka Semesta, masih 

termasuk dalam group Mayora yang bergerak di divisi kopi. PT Torabika Eka 

Semesta Pertama kali berdiri pada tahun 1989 di Jakarta, kemudian pada tahun 

1922 pabrik pindah ke daerah Cikupa, Tangerang Banten. Saat ini perusahaan 

memiliki 2 pabrik, pabrik kedua dibangun pada tahun 2009. 

PT. Torabika Eka Semesta tidak hanya menyediakan minuman kopi untuk 

masyarakat dalam negri saja namun juga untuk luar negri, terdapat 80 negara 

tujuan ekspor produk PT. Torabika Eka Semesta dan mampu merajai pasar di 

negara tujuan ekspor. 

 

Sumber: www,google.com 

Gambar 3.1: Logo Torabika  
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 Kopi memiliki selera yang berbeda terkait kopi, sadar akan keberagaman 

tersebut Torabika memiliki beragam varian rasa yang bisa mewakili aspirasi 

konsumen. Terdapat bermacam varian produk Torabika yang setiap varianya 

menggarap segmen yang terdeferensiasi, mulai dari pecinta kopi dengan rasa kopi 

yang kuat, kopi campur susu, hingga kopi yang dicampur dengan krim.  

 
Sumber: www.google.com 

Gambar 3.2: Varian Rasa Torabika 

 

 Persaingan di dunia kopi meembuat Torabika memilih startegi pemasaran 

spondorship, hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan internal perusahaan. 

Strategi sponsorsorship yang sudah dilakukan seperti bekerjasama dengan 

program YKS(Yuk, Keep Smile), ILK (Indonesia Lawak Klub), hngga 

Facebooker. Merasa stratetegi yang dipilih sudah efektive, perusahan kembali 

melakukan kerjasama dengan sebuah Production House bernama Visinema 

Pictures untuk menggarap sebuah film berjududl Filosofi Kopi yang digarap oleh 

Angga Dwimas Sasongko. Torabika memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya 

untuk sponsorship semata namun untuk menciptakan experimental marketing 

kepada konsumen. Antara lain dengan melibatkan konsumen dalam proses kreatif 

pembuatan film sehingga konsumen dapat terlibat tour kebun kopi, kunjungan ke 
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pabrik kopi sampai melihat proses langsung pemilihan biji kopi hingga 

menghasilkan kopi berkualitas. 

3.1.2 Film Filosofi Kopi  

 Film Filosofi Kopi merupakan karya sutradara Angga Dwimas Sasongko 

dengan melibatkan sejumlah bintang seperti Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Julie 

Estelle dan masih banyak lagi. Film ini menggambarkan kehidupan sepasang 

sahabat Ben dan Jody yang sedang berusaha mempertahankan kedai Filosofi Kopi 

ditengah hutang dan belitan konflik diantara mereka, kemudian datanglah 

pengusaha muncul dengan tantangan yang sanggup menyelamatkan kedai Filosofi 

Kopi, Ben yang merupakan seorang barista berhasil meracik kopi yang diberi 

nama Perfecto yang dianggap menjadi kopi terbaik, namun datanglah seorang 

wanita bernama El yang mengatakan ada kopi yang lebih baik dari karya Ben 

yaitu Kopi Tiwus, Ben dan Jodi terpaksa pergi mencari kopi tersebut yang akan 

menentukan kelangsungan Filosofi Kopi dan persahabatan mereka.  

Di Indonesia, Film Filosofi Kopi berhasil meraih beberapa penghargaan seperti, 

Pemenang Festival Film Bandung sebagai Penulis Skenarion Terpuji, Pemenang 

Festival Film Indonesia sebagai Penulis Skenario Adaptasi Terbaik dan 

Penyunting Gambar Terbaik. 

Pengaruh Attitude Toward..., Caroline Anjani Hadianti, FB UMN, 2016



42 
 

 
Sumber: www.google.com 

Gambar 3.3 Poster Film Filosofi Kopi 

 

 Film yang diputar 9 April 2015 ini tampil dibeberapa festival film 

internasional dan masuk dalam beberapa penghargaan festival film internasional, 

film yang diadaptasi dari cerita pendek karangan Dewi Lestari ini bertandang ke 

Taipei Golden Horse Film Festival 2015, Marchѐ du Film di Cannes Prancis, 

Bucheon International Fantastic Film Festival 2015 di Korea Selatan, Silk Road 

Internastional Film Festival 2015 di China, South Social film Festival 2015 di 

London, dan masuk dalam kompetisi di International Film Festival of India 2015 

di India. Film Filosofi Kopi juga berhasil memenangkan Best Ensemble Cast di 

World Premiere Film Festival 2015 di Manila, Filipina.  
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3.1.3 Sejarah Chicco Jerikho  

 Chicco Jerikho Jarumillind merupakan nama lengkap dari aktor Chicco 

Jerikho, pria kelahiran 3 Juli 1984 ini berdarah campuran Thailand dan Indonesia. 

Pria yang memulai karir sejak tahun 2000 memulai karir di dunia model kemudian 

beberapa tahun kemudian Chicco Jerikho mulai merambah sinetron. Beberapa 

judul sinetron seperti Cewe-Cewe Bandung, Cinta Bunga, Chelsea, Cinta Sejati, 

Cahaya Cinta , dan masih banyak lagi. 

 
Sumber: www.google.com 

Gambar 3.4: Chicco Jerokho  

 

 Dalam dunia perfilman, kesempatan pertama bermain layar lebar yaitu 

dalam film Lawang Sewu setahun kemudian Chicco Jerikho juga terlibat dalam 

film In The Name of Love.  Kegemarannya dari kecil pada menonton film 

membuat Chicco Jerikho tertarik pada dunia perfilman. Mendapat kesempatan 

menjadi peran utama dalam film Cahaya dari Timur : Beta Maluku, Chicco 

berperan sebagai Sani Tawainella seorang karakter non-fiksi yang kisahnya 

diangkat dari kisah nyata tentang kehidupan seorang pelatih sepak bola yang ingin 

menghilangkan perpecahan di Ambon dengan cara mempersatukan para remaja 
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beda agama dalam sebuah klub sepakbola. Film ini mendapatkan respkn yang 

sangat luar biasa atas keberanianya mengangkat topik perbedaan agama di 

Maluku. Film ini juga berhasil menghantar Chicco Jerikho mendapat penghargaan 

kategori Pemeran Utama Pria Terbaik dan Pemeran Utama Pria Terfavorit,.  sejak 

saat itu akting pria berusia 31 tahun ini mulai mendapat perhatian publik 

 
Sumber : www.google.com 

Gambar 3.5 : Chicco Jerikho dalam Filosofi Kopi 

 

 Sukses dalam film Cahaya dari Timur: Beta Maluku, Chicco Jerikho 

kembali mendapatkan peran dalam film Filosofi Kopi, film ini juga termasuk film 

yang mendapatkan response baik dari penonton, dan turut diputar dalam satu sesi 

di Festival Film Cannes 2015 beberapa tahun lalu. Untuk memeproleh hasil yang 

maksimal, film yang menceritakan kehidupan dua orang sahabat yang membuka 

kedai kopi, Chicco Jerikho mengikuti kursus barista di ABCD Pasar Santa. 

 

3.2 Desain Penelitian 

 Menurut Maholtra (2012), desain penelitian adalah sebuah kerangka 

berpikir untuk melakukan sebuah projek riset pemasaran dengan cara memberikan 

prosedur  yang jelas dan spesifik yang diperlukan dengan memberikan informasi 
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yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara tertruktur. Terdapat 

2 jenis penelitian yaitu Exploratory Research Design dan Conclusive Research 

Design.  Exploratory Research Design adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menyediakan pengetahuan dan pemahaman dari suatu masalah, Exploratory 

Research Design memiliki manfaat yaitu untuk mendefinisikan masalah dan 

mencari solusi dari permasalahan serta memberikan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan penelitian lanjutan. Sedangkan Conclusive 

Research Design adalah penelitian yang bertujuan untuk menjadi dasar 

pengambilan keputusan yang dilakukan managerial karena penelitian ini 

dirancang untuk memberikan gambaran luas dari situasi yang terjadi di pasar. 

Conclusive Research Design bermanfaat untuk meneliti dan menguji hipotesis 

penelitian dan hubungan setiap bagian yang berasal dari hasil temuan penelitian 

eksploratif yang telah dilanjutkan penelitian conclusive.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Descriptive 

Research yaitu penelitian conclusive yang memiliki tujuan utama untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan seuatu, biasanya fungsi atau karakteristik pasar 

(Maholtra; 2012). Descriptive Research merupakan salah satu bagian dari 

Conclusive Research Design, dan penelitian deskriptive dapat berguna jika 

pertanyaan penelitian yang dicari adalah untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikaan hubungan antar variable. 

 Pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan cross-sectional 

design. Menurut Maholtra (2012) cross-sectional design adalah sebuah teknik 

pengumpulan data dalam sebuah penelitain dimana pengumpulan data atau 

informasi tersebut hanya dilakukan satu kali dari sample dan populasi yang telah 
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ditentukan. Terdapat 2 metode dalam menjalankan cross-sectional design, yaitu 

single cross-sectional dan multiple cross-sectional. Single cross-sectional 

merupakan sebuah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan 

dalam satu kali pengambilan data dalam satu sample dan populasi yang telah 

ditentukan, sedangkan multiple cross-sectional adalah metode pengumpulan data 

atau informasi yang dilakukan dalam satu kali pengambilan data dalam beberapa 

sample atau populasi yang telah ditentukan (Maholtra;2012). Pengolahan data 

untuk emmeperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan cross-sectional design dengan metode single cross-section. 

Pengambilan data kuntitatif dilakukan dengan cara membagian kuesioner yang 

pertanyaanya dapat dijawab dengan memilih salah satu dari 7 point semantic-type 

scales dan likert-type scales, sedangkan untuk pertanyaan didapat dari wording 

indicator model dari jurnal penelitian sebelumnya.  

 

3.3 Prosedur Penelitian  

 Data merupakan hal yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang 

digunakan untuk menganalisa sebuah masalah dari penelitian tersebut. Data juga 

digunakan untuk mendukung permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 2 

jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yng diperoleh langsung dari sumbernya 

dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan 

data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Berikut 

merupakan prosedur dari penelitian: 
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1. Mengumpulkan berbagai literatur dan jurnal yang mendukung penelitian 

dan memodifikasi model penelitian, hipotesis penelitian, dan menyusun 

kerangka penelitian. 

2. Menysuun draft kuesioner dengan melakukan wording pada kuesioner. 

Pemilihan kata yang tepat pada kuesioner bertujuan agar  responden lebih 

mudah memahami pernyataan sehingga hasilnya relevan dengan tujuan 

penelitian. 

3. Melakukan pretest dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden 

terlebih dahulu sebelum melakukan penyebaran kuesioner dalam jumlah 

yang lebih besar 

4. Hasil dari pretest yang telah terkumpul dari 30 responden tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22. Jika 

hasil memenuhi syarat maka kuesioner dapat dilanjutkan ke proses 

selanjutnya yaitu menyebarkan kuesioner dalam jumlah besar. 

5. Kuesioner disebarluaskan kepada responden dalam jumlah besar, yang 

disesuaikan dengan jumlah indikator penelitian. Berdasarkan teori Hair et 

al. (2010) bahwa penentuan banyaknya sampel sesuai dengan banyaknya 

jumlah item pertanyaan kuesioner tersebut dengan mengasumsikan n x 5 

observasi sampai n x 10 observasi.  Peneliti menggunakan n x 5 dalam 

penelitian ini. 6 variabel penelitian dengan 29 indikator pengukuran makan 

diperlukan 145 responden.  

6. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

perangkat lunak Lisrel Version 8.80. 
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3.4 Populasi dan Sample 

 Dalam sebuah penelitian, peneliti membutuhkan target populasi agar hasil 

penelitian dapat secara akurat menggambarkan fenomena dan menjawab 

pertanyaan penelitian. Menurut Maholtra (2012) target populasi adalah 

sekumpulan elemen yang ditetapkan peneliti untuk dijadikan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini target populasi yang diginakan adalah penonton film Filosofi 

Kopi, suka dengan minuman kopi, mengetahui Chicco Jerikho, mengetahui 

Torabika, dan pernah secara tidak sadar membeli produk Torabika.  

3.4.1 Sample Unit  

 Sample unit menurut Maholtra (2012) adalah suatu dasar yang mendukung 

unsur-unsur dari target populasi yang dijadikan sample. Sampling unit harus 

memenuhi syarat dari elem yang telah dibuat oleh peneliti. Sampling unit yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyukai minuman kopi, 

pernah menonton film Filosofi Kopi dan tidak penah secara sadar membeli produk 

Torabika. 

3.4.2 Extent  

 Extent adalah tempat atau wilayah  peneliti mencari data untukmelakukan 

penelitiannya (Maholtra ; 2012). Extent pada penelitian ini adalah pada Kedai 

Filosofi Kopi yang terdapat di Jalan Melawai 6, Jakarta Selatan. 

3.4.3 Time frame  

 Menurut Maholtra (2012), time frame merupakan waktu penelitian 

dilakukan dan data penelitian dikumpulkan yang tujuanya agar hasil penelitian 

lebih akurat. Time frame dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 
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2015 sampai dengan Januari 2016. Penyebaran Kuesioner dilakukan mulai 7 

Desember 2015 sampai 17 Januari 2016. 

3.4.4 Sample Size 

 Sample size mengacu pada banyaknya elemen yang akan dimasukan ke 

dalam penelitian (Maholtra; 2012). Landasan yang digunakan untuk menentukan 

ukuran minimum sampel penelitian menggunakan pendapat Hair et al. (2010), 

terdiri dari: 

a. Jumlah sampel harus lebih banyak dari pada jumlah variable 

b. Jumlah sampel minimal 50 sampel 

c. Jumlah sampel minimal 5 observasi per variable. 

Jumlah indikator atau item dalam penelitian ini sebanyak 29 pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur 6 variabel, sehingga jumlah responden yang 

digunakan adalah 29 x 5 sama dengan 145 responden. 

3.4.5 Sampling Technique 

 Sampling merupakan proses yang terdapat jumlah yang cukup dari elemen 

populasi sehingga hasil dari sampel tersebut dapat direalisasikan kepada populasi. 

Terdapat 2 jenis metode sampling menurut Maholtra (2012), yaitu: 

a. Probability sampling, merupakan teknik sampling yang seluruh elemen 

pada populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi 

responden dan biasanya dilakukan dengan system undian. 

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

dilakukan dengan cara penilaian pribadi peneliti dana tau kemudahan 

peneliti dalam mengambil sampel. 
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Teknik non-probability sampling terdiri dari 4 teknik yang dapat digunakan dalam 

penelitian , yaitu: 

1. Convenience sampling, merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

kenyamann peneli dalam mengambil sampel. Dalam teknik sampling ii 

peneliti dapat mengumpulkan sampel dengan waktu cepat dan biaya yang 

murah. 

2. Judgemental sampling, merupakan convenience sampling dengan elemen 

populasi tertentu yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. 

Elemen yang terpilih dianggap dapat mempresentasikan populasi. 

3. Quota Sampling merupakan teknik non-probability sampling yang 

menentukan quota dari masing-masing elemen populasi lali mengambil 

sampel berdasarkan teknik convenience maupun judgemnetal. 

4. Snowball sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan 

pemberian refrensi dari para responden. Setelah responden mengisi 

kuesioner penelitian, maka responden tersebut akan merekomendasikan ke 

orang lain untuk mengisi penelitian yang smaa. 

Pada penelitin ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik yang 

digunakan adalah judgemental sampling.  
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3.5 Definisi Operasional  

 Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan mengarahkan peneliti 

dalam menyusun kuesioner dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang dapat 

menguji hipotesis penelitian dan melihat kecocokan model yang telah dibangun 

berdasarkan definisi dari model penelitian serta berbagai teori yang mendasari. 

Berikut adalah definisi oeprasional yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 

 

 

No Variabel Definisi Variabel Kode    

Measurement 

Measurement Teknik 

Penilaian 

1 Attitude Toward 

The Actor 

Evaluasi penonton terhadap 

seorang pemain laki-laki dalam 

sebuah karya audiovisual. 

 

(Richard W. Krooni, 2010;  

Hoyer & MacLnnis, 2001) 

ATA 1 Menurut saya penampilan Chicco Jerikho 

menarik 

Likert 1-7 

ATA 2 Menurut saya Chicco Jerikho good looking 

ATA 3 Menurut saya Chicco Jerikho berpengalaman 

di dunia perfilman 

ATA 4 Menurut saya Chicco Jerikho ahli dalam 

memerankan karakter dalam film 

ATA 5 Menurut saya Chicco Jerikho memiliki 

pengetahuan tentang karakter yang 

diperankan 

2 Attitude Toward 

The Character 

Evaluasi penonton terhadap 

representasi nyata terhadap 

sesuatu yang dibentuk atau 

dibuat untuk komunikasi 

pemasaran 

 

(Stafford et al, 2002; 

ATC 1 Karakter Ben tidak diperlukan dalam film          

Karakter Ben diperlukan dalam film 

Semantik 1-7 

ATC 2 Karakter Ben lemah dalam film           

Karakter Ben kuat dalam film 

ATC 3 Karakter Ben tidak berkesan sehingga lemah 

untuk diingat              Karakter Ben berkesan 

sehingga kuat untuk diingat 
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Hoyer&MacLnnis, 2001) ATC 4 Karakter Ben merupakan karya terburuk 

Chicco Jerikho dalam dunia perfilman               

Karakter Ben merupakan karya terbaik 

Chicco Jerikho selama di dunia perfilman 

ATC 5 Chicco Jerikho tidak mencerminkan pesona 

karakter Ben           Chicco Jerikho 

mencerminkan persona karakter Ben 

3 Attitude Toward 

The Movie 

Evaluasi penonton terhadap 

film, gambar bergerak atau 

hanya gambar 

 

(Richard W. Krooni, 2010;  

Hoyer & MacLnnis, 2001) 

ATM 1 Filosofi Kopi adalah film yang buruk            

Filosofi Kopi adlaah film yang bagus 

 

ATM 2 Filosofi Kopi adalah film yang tidak akan 

saya rekomendasikan          Filosofi Kopi 

adalah film yang akan saya rekomendasikan 

ATM 3 Film Filosofi Kopi tidak menarik          Film 

Filosofi Kopi menarik 

ATM 4 Film Filosofi Kopi tidak sesuai dengan 

ekspektasi saya           Film Filosofi Kopi 

sesuai dengan ekspektasi saya 

ATM 5 Saya tidak akan menonton film Filosofi Kopi 

lagi         Saya akan menonton film Filosofi 

Kopi lagi 

4 Attitude Toward 

The Product 

Placement 

Evaluasi penonton  terhadap 

pesan berbayar atas suatu 

produk untuk mempengaruhi 

penonton film melalui adegan 

ATP 1 Penempatan produk Torabika pada film 

Filosofi Kopi buruk          Penempatan produk 

Torabika pada film Filosofi Kopi bagus 

Semantik 1-7 

ATP 2 Tidak suka dengan penempatan produk 
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tanpa mengganggu penonton 

(Balasubramanian,1994; Hoyer 

& MacLnnis, 2001) 

Torabika dalam adegan tersebut           Saya 

suka dengan penempatan produk Torabika 

dalam adegan tersebut 

ATP 3 Penempatan produk Torabika mengganggu 

adegan tersebut           Penempatan produk 

Torabika dalam adegan tersebut tidak 

mengganggu 

ATP 4 Penempatan produk Torabika dalam adegan 

tersebut membosankan            Penempatan 

produk Torabika dalam adegan tersebut 

menarik perhatian 

ATP 5 Penempatan produk Torabika dalam adegan 

tersebut dipaksakan          Penempatan produk 

Torabika dalam adegan tersebut tidak 

dipaksakan 

5 Attitude Toward 

The Brand 

Sebagai kecenderungan untuk 

merespon dengan cara yang 

baik atau tidak baik terhadap 

nama, istilah, symbol, atau 

desain, atau kombinasi dari 

semunya yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang 

dan jasa dari satu penjual dan 

untuk membedakan mereka dari 

ATB 1 Menurut saya Torabika adalah brand yang 

memiliki citra yang baik 

Likert 1-7 

ATB 2 Saya suka brand Torabika 

ATB 3 Menurut saya produk Torabika aman 

dikonsumsi 

ATB 4 Menurut saya produk Torabika memiliki 

kualitas yang baik 

ATB 5 Menurut saya produk Torabika memuaskan 
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pesaing tertentu setelah 

stimulus iklan telah ditunjukan 

ke individu 

( Phelp & Hoy,1996; AMA, 

2010) 

6 Purchase 

Intention 

Kemungkinan pelanggan 

membeli produk atau jasa 

tertentu dalam keputusan 

pembelian jangka pendek 

( Wu Yen, 2011) 

PI 1 Saya berencana akan membeli produk 

Torabika dalam waktu dekat 

Likert 1-7 

PI 2 Saya berniat membeli kopi Torabika ketika 

saya membutuhkan kopi 

PI 3 Saya memilih membeli produk Torabika 

dibandingkan produk kopi yang lain 

PI 4 Untuk saya, membeli produk Torabika adalah 

keputusan terbaik 
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3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Metode Analiss Data Prestest Menggunakan Faktor Analisis 

Menurut Maholtra (2012) faktor analisis merupakan teknik reduction dan 

summarization data, faktor analisis digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi antar indikator dan untuk melihat kekuatan indikator tersebut dalam 

mewakili variable latent. Faktor analisis juga dapat digunakan untuk menentukan 

valid dan reliable dari data (Maholtra,2012). 

3.6.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah bentuk uji untuk mengukur data. Dalam penelitian ini, uji 

validitas dilakukan dengan metode Factor Analysis yang menjadi alat ukur 

validitas, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Nilai KMO harus ≥ 0.5 (IBM, 2010) 

b. Sig. kurang dari 0.05 (Hair et al., 2010) 

c. Nilai Measure of Sampling Adecuacy (MSA) harus ≥ 0.5 (Hair et al., 

2010) 

d. Factor loading atau hasil Component Matrix memiliki nilai ≥ 0.5 (Hair et 

al., 2010) 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan konsistensi hasil 

pengukuran sebuah alat ukur (measurement) saat digunakan berulang-ulang. 

Tujuanya untuk memastikan bahwa hasil jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner akan tetap sama pada suatu waktu tertentu. 

Kuesioner dapat dinyatan reliabel jika hasil Cronbach alph ≥ 0.6 (Maholtra,2012).  
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3.6.2 Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

Menurut Hair et al (2010) SEM (Structural Equation Modeling) merupakan 

sebuah teknik statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek yang 

tujuanya untuk menguji hubungan dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variable multi yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi 

secara bersamaan. 

Terdapat dua model pengukuran dalam SEM, yaitu Exploratory Factor Analysis 

(EFA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA), yang membedakan model 

pengukuran CFA dengan EFA adalah model penelitian dibentuk terlebih dahulu, 

jumlah variable ditentukan oleh analisis, pengaruh variable laten terhadap variable 

indikator dapat ditetapkan sama dengan nol atau konstan, kesalahan pengukuran 

boleh berkolerasi, kovarian variable-variabel laten dapat diestimasi pada nilai 

tertentu, dan identifikasi parameter diperlukan (Wijanto, 2008).  

Berdasarkan prosedur SEM, diperlukan evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model melalui beberapa tahap (Wijanto, 2008): 

1. Kecocokan keseluruhan model (Overall model fit) 

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau 

yang disebut Goodness of Fit (GOF)  antara data dengan model. Untuk 

menilai kecocokan suatu model dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu, 

overall fit, comparative fit to base model, dan model parsimoni. Hair et al 

(1998) dalam Wijanto (2008) mengelompokan derajat GOF yaitu absolute 

fit measures, incremental fit measures, dan parsimonious fit measures. 

Pengaruh Attitude Toward..., Caroline Anjani Hadianti, FB UMN, 2016



 

59 
 

Absolute fit measures ini menentukan derajat prediksi model keseluruhan, 

model structural maupun model pengukuran terhadap matrik korelasi dan 

kovarian. Sedangkan incremental fit measures bertujuan untuk 

membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar. Parsimonious 

fit measures, mengkaitkan GOF model denagn jumlah parameter yang 

diestimasi, hasil uji harus mencapai kecocokan pada tingkat tersebut, 

parsimony dapat didefinisikan sebagai memperoleh degree of fit, semakin 

tinggi maka semakin baik.  

Berikut adalah batasan kecocokan yang baik (good fit) untuk GOF yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 Overall Model Fit 

Ukuran Goodnes of Fit Kriteria Penerimaan Kriteria Uji 

Absolute Fit Measures 

Statistic Chi-square Nilai yang kecil 

P>0.05 

Good Fit 

Non-Centraly Parameter 

(NCP) 

Nilai yang kecil 

Interval yang sempit 

Good Fit 

Goodness-of-Fit Index 

(GFI) 

GFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ GFI ≤0.90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Standardized Root 

Mean Square Residual 

(SRMR) 

SRMR ≤ 0.50 Good Fit 

SRMR ≥ 0.50 Poor Fit 

Root Mean Square Error 

of Approximation  

(RSMEA) 

RMSEA ≤ 0.80 Good Fit 

0.80 ≤ RSMEA ≤ 0.10 Marginal Fit 

RSMEA ≥ 0.10 Poor Fit 

Expected Cross-

Validation Index 

Nilai yang kecil dan 

dekat dengan nilai ECVI 

Good Fit 
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(ECVI) saturated 

Incremental Fit Measure 

Turker-Lewis Index 

atau Non-Normsed Fit 

Index (TLI atau NNFI) 

NNFI  ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤NFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

NNFI ≤0.80 Poor Fit 

Normsed 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 

Incremental Fit Index 

(IFI) 

IFI ≥0.90 Good Fit 

0.80 ≤IFI ≤0.90 Marginal Fit 

IFI ≤0.80 Poor Fit 

Comperative Fit Index 

(CFI) 

CFI ≥0.90 Good Fit 

0.80 ≤CFI ≤0.90 Marginal Fit 

CFI ≤0.80 Poor Fit 

Parsimonius Fit Measure 

Parsimonius Goodness 

of Fit Index (PGFI) 

PGFI ≥ 0.50 Good Fit 

Akaike Information 

Criterion (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) 
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2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

Uji ini akan dilakukan terhadap masing-masing variable secara terpisah. 

Evaluasi yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas terhadap setiap model pengukuran (Wijanto,2008): 

a. Evaluasi terhadap validitas  

Suatu variable dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variable lateya, jika nilai t-tabel lebih besar dari nilai 

kritis (≥1.96) dan standardized factor loading ≥0.70 atau ≥0.50. 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas  

Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM dapat menggunakan 

composite reliability measure dan variance extracted measure dengan 

rumus sebagai berikut: 

Construct Reliability =
(Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2      +  Σ𝑒
 

Varience Extracted =
Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2      +  Σ𝑒
 

 

Menurut Hair et al(1998) dalam Wijanto (2008), reliabilitas dinyatakan 

baik apabila construct reliability ≥0.70 dan nilai varience extracted ≥0.50. 

 

3. Kecocokan model structural (structural model fit) 

Structural model atau latent variable relationship memiliki persamaan: 

ɳ=γξ+ξ 

ɳ=B ɳ+ γξ +ξ 

Pengaruh Attitude Toward..., Caroline Anjani Hadianti, FB UMN, 2016



 

62 
 

Dalam menentukan kriteria pengujian model structural, maka dilakukan 

perbandingan antara t-values dengan t-tabel. Rigdon dan Ferguson(1991); 

Doll, Xia, Torkzadeh (1994) dalam Wijanto (2008) berpendapat bahwa 

suatu keterkaitan anatar variabel dikatakan baik apabila nilai t-values lebih 

besar dari atau sama dengan nilai t-tabel yaitu 1.96 (t-values ≥1.96). 

Notasi-notasi diatas memiliki arti: 

y = melambangkan vector variabel endogen yang dapat diamati 

x = melambangkan vector variabel eksogen yang dapat diamati 

ξ (ksi) = melambangkan variabel laten eksogen  

(independent) 

ɳ (eta) = melambangkan variabel laten endogen (dependent) 

λ (lamda) = melambangkan standard factor loading dari setiap indikator 

pertanyaan 

δ (delta) = melambangkan kesalahan (error) model pengukuran untuk 

variabel latent eksogenc(independent)  

ɛ (epsilon) = melambangkan kesalahan (error) model pengukuran untuk 

variabel laten endogen (dependent) 

γ (gamma) = melambangkan koefisien model struktural dari path ξ (ksi) 

dan ɳ (eta) 

β (beta) = melambangkan koefisien model struktural dari path ɳ (eta) dan ɳ 

(eta) 

ζ (zeta) = melambangkan kesalahan (error) model struktural 

persamaan diatas digunakan dengan asumsi 

1. ζ Tidak berkolerasi dengan ξ 
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2. ɛ Tidak berkolerasi dengan ɳ 

3. δ Tidak berkolerasi dengan ξ 

4. ζ , ɛ dan δ tidak berkolerasi (mutually correlated) 

5. γ -β Adalah non singular 

Karakteristik SEM dapat diuraikan ke dalam beberapa komponen model (Wijanto, 

2008) yang terdiri dari: 

a. dua variabel, yaitu variabel laten (Latent Variabel) yang berisi hanya  

dapat diamati secara tidak langsung dan merupakan konsep abstrak. Jenis 

variabel yang kedua adalah variabel teramati (Observed Variabel) yang 

dapat memiliki arti variabel yang dapat diamati dan diukur secara empiris, 

variabel ini sering disebut indikator. Variabel latent biasanya disimbolkan 

dengan gambar lingkaran atau elips, sedangkan variabel teramati 

disimbolkan dengan bentuk gambar segiempat. 

b. Dua jenis model, yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran. 

Model struktural menggambarkan hubungan yang ada di antara variabel 

laten (model yang tidak dapat diamati secaralangsung). Sedangkan model 

pengukuran adalah model yang menghubungkan antara variabel laten dan 

variabel teramati, dengan begitu variabel laten dimodelkan sebagai faktor 

yang mendasari variabel teramati yang terkait. Simbol diagram lintasan 

yang digunakan oleh model struktural dan model pengukuran sama-sama 

digambarkan denagn tanda panah. 

c. Dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan struktural (structural error) dan 

kesalahan pengukuran (measurement error) . 
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 Sarana komunikasi yang digunakan dalam SEM adalah dengan 

menggunakan path diagram, path diagram menggambarkan model SEM dengan 

lebih jelas dan mudah. Keuntungan menggunakan path diagram  adalah diagram 

ini mampu mempermudah dalam konversi model ke dalam perintah atau syntax 

dari software SEM. 

 SEM memiliki bentuk umum atau full/hybrid model yang merupakan 

penggabungan dari dua komponen model yaitu model pengukuran dan model 

struktural supaya menjadi satu mosel yang lengkap. 

 

3.6.3 Model Pengukuran  

 Di dalam SEM, setiap variabel laten biasanya memiliki indikator 

(Wijanto,2008). Indikator tersebut dihubungkan dengan variabel latenya melalui 

model pengukuran yang berbentuk analisis faktor dan banyak digunakan di 

psikometri dan sosiometri. Kondep dasar dari model ini adalah confirmatory 

factor analysis (CFA) seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

 Model pengukuran selangkapnya untuk setiap variable latent akan 

diperjelaskan pada bagian berikut ini: 
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1. Attitude Toward The Actor  

Variabel latent attitude toward the actor diukur dengan menggunakan 

indikator, X1, X2, X3, X4, X5. Kelima indikator tersebut merupakan 

refleksi dari variabel attitude toward the actor. Model pengukuran 

ditunjukan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 3.6 Attitude Toward The Actor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Primer, 2016 
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2. Attitude Toward The Character  

Variabel latent attitude toward the character diukur dengan menggunakan 

indikator, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Kelima indikator tersebut merupakan 

refleksi dari variabel attitude toward the character. Model pengukuran 

ditunjukan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 3.7 Attitude Toward The Character 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2016 
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3. Attitude Toward The Movie  

Variabel latent attitude toward the movie diukur dengan menggunakan 

indikator, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10. Kelima indikator tersebut merupakan 

refleksi dari variabel attitude toward the movie. Model pengukuran 

ditunjukan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 3.8 Attitude Toward the Movie 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2016 
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4. Attitude Toward The Product Placement  

Variabel latent attitude toward the product placement diukur dengan 

menggunakan indikator, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15. Kelima indikator 

tersebut merupakan refleksi dari variabel attitude toward the product 

placement. Model pengukuran ditunjukan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 3.9 Attitude Toward The Product Placement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2016 
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5. Attitude Toward The Brand  

Variabel latent attitude toward the brand diukur dengan menggunakan 

indikator, Y16, Y17, Y18, Y19, Y20. Kelima indikator tersebut 

merupakan refleksi dari variabel attitude toward the brand. Model 

pengukuran ditunjukan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 3.10 Attitude Toward The Brand 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2016 
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6. Purchase Intention  

Variabel latent purchase intention diukur dengan menggunakan indikator, 

Y21, Y22, Y23, Y24. Keempat indikator tersebut merupakan refleksi dari 

variabel purchase intention. Model pengukuran ditunjukan dengan gambar 

berikut: 

 

Gambar 3.11 Purchase Intention  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2016 
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3.6.4 Model Penelitian (Path Diagram) 

 Model struktural dalam SEM memperlihatkan hubungan-hubungan antara 

variabel laten satu dengan yang lainnya, penggunaan SEM disebabkan karena 

hubungan variabel-variabel tersebut terjadi secara bersamaan dan SEM dapat 

mengukur hubungan antar variabel secara bersamaan. Berikut adalah model 

struktural dan model keseluruhan dari penelitian ini: 

Gambar 3.12 Path Diagram 

Sumber: Data Primer, 2016 
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