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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang tujuannya adalah 

memaparkan suatu fenomena serta memeriksa apakah teori yang melandasinya 

masih berlaku atau tidak. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel 

yang lain. Penelitian deskriptif dianggap lebih relevan karena teori-teori, konsep 

dan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, yang pada akhirnya dapat 

menggambarkan atau mengungkapkan suatu kebenaran, (Sugiyono, 2005:4). 

 

B. Definisi Konseptual 

 

 

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai arti suatu konsep yaitu 

mengeksposisikan abstrak yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan 

terhadap fenomena (Nazir, 1999:21).  

Berdasarkan teorisasi dan permasalahan yang telah dikemukakan maka konsep 

pada penelitian ini, meliputi:  
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1. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konsumen, antara 

lain terdiri dari budaya dan sub budaya, kelas sosial, kelompok-kelompok 

sosial dan keluarga.  

2. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen yang 

terdiri dari motivasi, pengamatan, proses belajar, kepribadian dan konsep 

diri dan sikap. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep, maka suatu konsep 

dijabarkan dalam bentuk definisi operasional. Definisi operasional menurut Nazir 

(1999:152) adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau 

konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tersebut. 

Dalam penelitian ini definisi operasional akan dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Definisi Variabel Operasional 

Variabel Dimensi  Definisi operasional Indikator 

1. Faktor    

Eksternal 

 

1. Budaya dan 

sub budaya 

Adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan 

dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang 

dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar 

 Kebiaasaan 

konsumen 

dalam memilih 

tempat 

berbelanja. 

 

 

2. Kelas sosial  

 

Adalah pembedaan 

penduduk atau 

masayarakat kedalam 

kelas-kelas secara 

bertingkat. 

 Pendapatan 

 Kekayaan   

 Pekerjaan   
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Lanjutan tabel 3  

 

Variabel  Dimensi  Devinisi operasional Indikator  

 3. Kelompok-

kelompok sosial 

dan Kelompok 

referensi. 

 Kesatuan sosial yang 

menjadi tempat 

individu-individu 

berinteraksi satu sama 

lain, karena adanya 

hubungan diantara 

mereka 

 Kelompok sosial yang 

menjadi ukuran 

seseorang (bukan 

anggota kelompok 

tersebut) untuk 

membentuk 

kepribadian dan 

prilakunya. 

 Adanya teman 

yang berbelanja 

di mini market 

 

 Tetangga  

 

 

 4. Keluarga Suatu bentuk rumah 

tangga yang meliputi 

ayah, ibu dan anak-anak.  

 Adanya 

permintaan dari 

salah satu 

manggota 

keluarga. 

 Adanya 

rekomendasi dari 

saudara/kerabat 

 

2. Faktor 

Internal 

1. Motivasi  

 

 

 

 

Suatu dorongan 

kebutuhan dan keinginan 

individu yang diarahkan 

pada tujuan untuk 

memperoleh kepuasan. 

 Kebutuhan 

hidup. 

 2. Pengamatan 

dan persepsi 

Suatu proses dimana 

konsumen  menyadari 

dan menginterprestasikan 

aspek lingkungannya. 

 Tanggapan 

konsumen 

mengenai 

keberadaan 

minimarket. 

 Tanggapan 

konsumen 

mengenai citra 

minimarket 

 3. Proses   

pembelajaran 

 

 

 

Perubahan-perubahan 

perilaku yang terjadi 

sebagai hasil akibat 

adanya pengalaman 

 Pengalaman 

berbelanja di 

minimarket. 
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Lanjutan tabel 3 

 

Variabel  Dimensi  Devinisi operasional Indikator  

 4. Kepribadian 

dan konsep 

diri 

 Organisasi dari faktor-

faktor biologis, 

psikologis dan 

sosiologis yang 

mendasari prilaku 

individu 

 Individu yang diterima 

oleh individu itu 

sendiri dalam kerangka 

kehidupannya dalam 

suatu masyarakat yang 

menentukan. 

 Hobi  

 Kepribadian, 

dan 

 Konsep diri 

 5. Sikap Kecenderungan yang 

dipelajari untuk bereaksi 

terhadap penawaran 

produk dalam masalah 

yang baik ataupun kurang 

baik secara konsekuen 

 Kepercayaan 

terhadap 

Alfamart 

 Keyakinan 

terhadap pilihan 

berbelanja  

 

 

(Item – item indikator dari tabel diatas dapat dilihat pada lampiran kuesioner). 

 

D. Populasi  

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003:72).  

Dalam melaksanakan penelitian, walaupun tersedia populasi yang terbatas dan 

homogen adakalanya peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara populasi, 

tetapi mengambil sebagian populasi yang dianggap mewakili populasi 

(representative). Hal ini berdasarkan pertimbangan yang logis, seperti 

kepraktisan, keterbatasan biaya, waktu, tenaga dan adanya percobaan yang 

bersifat merusak (Riduwan, 2004:55). Populasi dalam penelitian ini adalah 
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konsumen Alfamart di Kecamatan Kotagajah. Maka dalam hal ini populasi terdiri 

dari orang–orang yang sedang berbelanja. Sehingga penulis dapat memperoleh 

informasi (data) secara langsung.  

 

E. Sampel penelitian 

 

 

1. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan 

karakteristik populasi. Teknik yang dipakai dalam pemilihan sampel yakni 

menggunakan teknik convenience sampling, pada teknik ini peneliti hanya 

sekedar menghentikan seseorang yang sedang akan berbelanja ke minimarket, lalu 

bertanya apakah ia bersedia untuk menjawab pertanyaan. Bila ia bersedia maka 

dengan segera proses dilakukan, yakni dengan memberikan kuesioner untuk 

dijawab. (Ferdinand, 2006:196). Dalam penerapan teknik convenience sampling, 

peneliti melakukanya pada konsumen yang sedang berbelanja di Alfamart. 

Adapun langkah-langkah penarikan sampel adalah: 

a. Membagi populasi menjadi beberapa unit menurut daerah-daerah 

penelitian, yaitu dalam wilayah kecamatan kotagajah terpilih 4 unit 

sebagai sentra mini market yakni Alfamart Kotagajah 1, Alfamart 

Kotagajah 2, Alfamart Kotagajah 3, Alfamart Kotagajah 4, kemudian 

dibuat daftar seluruh konsumen untuk dijadikan sampel pertama yakni 

sebanyak 30 responden. 

b. Mengambil sampel secara acak dari populasi yang telah dibagi menjadi 

unit-unit sebelumnya untuk dijadikan sampel kedua. 
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2. Besarnya Sampel 

Penelitian yang populasinya tidak diketahui secara pasti maka besarnya sampel 

ditentukan minimal sebanyak 25 kali jumlah variabel independen yang digunakan. 

Karena jumlah variabel terdiri dari 2 variabel maka didapat 25 x 2 = 50 

responden. Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk menarik sampel sebanyak 75 

responden yang dimaksudkan untuk menghindari ketidak cukupan sampel. 

(Ferdinand, 2005;190) 

 

F. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada Minimarket Alfamart yang berada di Kecamatan 

Kotagajah Lampung Tengah diantaranya adalah : Minimarket Alfamart kotagajah 

1, Minimarket Alfamart kotagajah 2, Minimarket Alfamart kotagajah 3, 

Minimarket Alfamart kotagajah 4. 

 

G. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil dari 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini 

adalah dengan mengajukan kuesioner kepada konsumen Minimarket 

Alfamart  yang berada di Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. 

2. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau penunjang seperti buku pemasaran, buku 

perilaku konsumen, dan internet. 
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H. Skala pengukuran 

 

 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. 

Skala interval merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat, 

dan jarak konstruk yang diukur (Sugiono,1999:15).  

 

Pengukuran hasil jawaban resoponden dari kuesioner yakni dengan menggunakan 

metode skala likert dimana variabel indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item. Dalam penentuan skor atas sejumlah pernyataan akan 

disusun berdasarkan jenjang tertentu dari yang tertinggi sampai pada yang 

terendah. Untuk keperluan tersebut jenjang tertinggi diberikan skor 5 dan yang 

terendah diberikan skor 1.  

a. jawaban sangat setuju diberikan skor    5 

b. jawaban setuju diberikan skor   4 

c. jawaban  kurang setuju diberikan skor   3 

d. jawaban tidak setuju diberikan skor   2 

e. jawaban sangat tidak setuju diberikan skor    1 

 

 (Sugiono, 2003;86) 

 

 

I. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Menurut Sugiono (2004:169) pengolahan data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Adapun teknik-teknik 

data adalah sebagai berikut :  

1. Pengeditan 

Data yang masuk perlu dipriksa apakah terdapat kekeliruan dalam 

mengisinya ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai. Dengan demikian 
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diherapkan akan diperoleh data yang valid dan reliabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Pengkodean 

Proses berikutnya disebut pengkodean yaitu pemberian tanda bagi tiap-tiap 

data yang masuk dalam kategori yang sama. 

3. Pentabulasian 

Mengelompokkan jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur, lalu 

dihitung yang termasuk dalam kategori, kegiatan tersebut dilaksanakan 

sampai terwujud tabel-tabel yang berguna dan penting pada data 

kuantitatif. 

 

 

J. Pengujian instrumen 

 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2005:167) validitas adalah keadaan yang menggambarkan 

tingkat absahan intrumen yang bersangkutan maupun mengukur apa yang akan 

diukur. 

Untuk mengetahui tingkat validitas kuesioner, digunakan rumus korelasi product 

moment dengan rumus :  

 
  

       

 





2222 ..

.

yynxxn

yxxyn

xyr  

Keterangan :  

rxy
 = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y 

n  = jumlah sampel 

x = skor gejala X 
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y = skor gejala Y ( Arikunto, 2000:193) 

 

Menurut Masrun dalam Sugiyono, jika didapat koefisien korelasi 3,0  dan 

signifikan (p<0,05), maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Pengujian ini 

menggunakan SPSS 17.0. Hasil uji validitas item-item penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil uji validitas 

Variabel Item N R Sign Keterangan 

Budaya dan sub budaya X1.1 75 0,400 0,000  0,0000,000 Valid 

Kelas sosial X2.1 75 0,444 0,000 Valid 

Kelompok-kelompok 

sosial 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

75 

75 

75 

0,410 

0,423 

0,420 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Keluarga X4.1 75 0,510 0,000 Valid 

Motivasi 
X5.1 

X5.2 

75 

75 

0,406 

0,438 

0,000 

0,000 

Valid  

Valid 

Pengamatan 
X6.1 

X6.2 

75 

75 

0,440 

0,442 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Proses belajar 
X7.1 

X7.2 

75 

75 

0,427 

0,408 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Kepribadian dan 

konsep diri 

X8.1 

X8.2 

75 

75 

0,442 

0,399 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Sikap 
X9.1 

X9.2 

75 

75 

0,412 

0,410 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Sumber : Data diolah.  

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa seluruh item 

memiliki koefisien korelasi (R) lebih dari 0,3 dan tingkat probabilitasnya kurang 

dari 0,05 sehingga keseluruhan item tersebut dinyatakan valid. 

 

2. Uji Realibilitas 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jadi untuk 

mengukur ketepatan alat ukur diadakan pengujian kereliabelan. Reliabilitas adalah 
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keadaan yang menyatakan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

dapat dinyatakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah 

baik. Realibilitas menunjuk pada tingkat keandalan sesuatu. Untuk pengujian 

kereliabilitas alat ukur, dapat digunakan rumus alpha : 

  
























2

2

11
1

1 ab

ab

k

k
r    

Keterangan : 

r11
 =  reliabilitas instrumen 

k  =  banyaknya butir pertanyaan 

ab  = jumlah varians butir 

at   = varians total ( Arikunto, 2000:193) 

 

Kriteria pengujian indeks reabilitas diinterpretasikan dengan menggunakan tabel 

interprestasi r yakni : 

Tabel 5. kriteria pengujian realibilitas 

Besarnya Nilai Interprestasi 

Antara 0,8 - 1,0 

Antara 0,6 - 0,8 

Antara 0,4 – 0,6 

Antara 0,2 – 0,4 

Antara 0,0 – 0,2 

Sangat kuat 

Kuat 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

Perhitungan uji realibilitas digunakan rumus croncbach’s alpha dengan bantuan 

program komputer SPSS 17 dengan menggunakan tabel harga kritik r product 

moment pearson pada tingkat kepercayaan 95% dan n sebesar 75 diperoleh indeks 

reliabilitas sebagai berikut: 

 

 



  36 

Tabel 6: Hasil uji realibilitas 

Alpha N Keterangan 

0,726 75 Kuat  

 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien reliabilitas 

sebesar 6,0 . Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa instrumen penelitian 

yang digunakan reliabel, karena termasuk dalam interval nilai antara 0,60 sampai 

dengan 1,00 atau dengan kata lain instrumen penelitian dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan untuk digunakan dalam penelitian ini.  

 

K. Analisa Data   

 

Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan cara yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

variabel dasar atau faktor yang menerangkan pola hubungan dalam suatu 

himpunan variabel observasi. Menurut Kinear dan Taylor, analisis faktor 

adalah:“a procedure that takes a large number of variables or objects and 

searches to see whether they have a small number of factors in common which 

account for their intercorrelation”. Untuk menganalisis data, penelitian ini 

menggunakan analisis faktor konfirmatori. Analisis ini bertujuan untuk 

mengadakan konfirmasi berdasarkan teori dan konsep yang sudah ada sehingga 

dapat diketahui keakuratan instrumen yang dibuat. Analisis ini menggunakan 

program SPSS 17.0. 

Prinsip dasar dari analisis faktor adalah mengekstrasi sejumlah faktor bersama 

(common factors) dari gugusan variabel asal X1, X2,......., Xp, sehingga banyaknya 
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faktor lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya variabel asal X dan sebagian 

informasi (ragam) variabel asal X tersimpan dalam sejumlah faktor.  

 

Sedangkan salah satu tujuan dari analisis faktor adalah mereduksi jumlah variabel 

dengan cara mirip seperti pengelompokkan variabel. Dalam analisis ini, variabel-

variabel dikelompokkan berdasarkan korelasinya. Dimana variabel yang 

berkorelasi tinggi akan berada dalam kelompok tertentu membentuk suatu faktor, 

sedangkan dengan variabel dalam kelompok (faktor) lain mempunyai korelasi 

yang relatif kecil. 

Supranto (2004: 113) menyatakan bahwa dalam analisis faktor variabel tidak 

dikelompokkan manjadi variabel bebas dan terikat, tetapi seluruh set hubungan 

interdependen antar variabel diteliti. Selanjutnya ia menyatakan maksud 

melakukan analisis faktor ialah mencari variabel baru yang disebut faktor yang 

saling tidak berkorelasi, bebas satu sama lainnya, lebih sedikit jumlahnya daripada 

variabel asli, akan tetapi bisa menyerap sebagian besar informasi yang terkandung 

dalam variabel asli. Fungsi utama analisis faktor adalah mereduksi data dari 

variabel yang banyak diubah menjadi sedikit variabel yang masih memuat 

sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli.  

Menurut Supranto (2004: 114) analisis faktor dipergunakan dalam situasi sebagai 

berikut: 

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau faktor yang 

menjelaskan korelasi antar variabel. 
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2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak 

berkorelasi yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set 

variabel asli yang saling berkorelasi dalam analisis multivariat selanjutnya. 

3. Mengenali atau mengidentifikasikan suatu set variabel yang penting dari 

suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam 

analisis multivariat selanjutnya. 

  

Dallas F. Johnson dalam Nur Efendi (2004: 40) menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan analisis faktor adalah : 

1. Untuk menentukan ada atau tidaknya sejumlah kecil variabel yang tidak 

berhubungan yang akan menjelaskan hubungan yang terjadi di antara 

variabel-variabel pokok. 

2. Untuk menentukan sejumlah variabel pokok dalam suatu hubungan. 

3. Untuk menginterpretasikan arti dari variabel-variabel pokok ini. 

4. Untuk menilai individu atau unit analisis dalam sekelompok data pada 

variabel yang baru. 

5. Untuk menggunakan variabel yang baru ini dalam analisis data statistik 

yang lain. 

 

Terdapat 2 jenis analisis faktor yaitu: 

1. Exploratory yaitu analisis yang dilakukan pada faktor-faktor suatu model 

yang belum diketahui struktur atau teori dasar yang melandasinya. 

Analisis ini biasanya digunakan untuk membangun model berdasarkan 

data empirik. 



  39 

2. Confirmatory yaitu analisis yang dilakukan untuk menguji struktur presisi 

dari model yang dibangun berdasarkan suatu teori tertentu.  

 

Dalam penelitian ini analisis faktor yang digunakan adalah analisis faktor 

confirmatory, yaitu model analisis yang mencoba untuk menyederhanakan 

hubungan yang kompleks dan beragam yang terjadi di antara seperangkat variabel 

yang diobservasi sehingga akan ditemukan dimensi-dimensi umum. Confirmatory 

dilakukan jika analisis data sebelumnya telah mempunyai informasi teoritikal 

pada struktur data dan ingin mengkonfirmasikan atau meniadakan struktur yang 

dihipotesiskan. 

 

Analisis faktor dapat dirumuskan dalam model matematis sebagai berikut: 

X1 = C11F1 + C12F2 +...........+ C1pFp  +  1 

X2 = C21F1 + C22F2 +...........+ C2pFp  +  2 

● 

● 

Xp = Cp1F1 + Cp2F2 +...........+ Cp1F1  +  p 

Keterangan : 

Xj = variabel 

XJ   = faktor persamaan ke j 

Cij = bobot loading dari variabel ke i pada faktor ke j yang menunjukkan 

pentingnya faktor ke j dalam komposisi dari variabel ke i. 

p = galat eror faktor spesifik 
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Untuk menentukan suatu kelompok variabel layak atau tidak layak sebagai faktor 

akan digunakan Eigen Value, yaitu jika nilai eigen value tersebut lebih besar atau 

sama dengan satu ( 1 ) maka dinyatakan layak atau dapat diterima. Sedangkan 

untuk mengetahui besarnya sumbangan masing-masing faktor akan dilihat dari 

total varian masing-masing faktor. Kemudian untuk melihat peranan masing-

masing variabel dalam suatu faktor dilihat dari besarnya loading variabel 

bersangkutan, dimana loading terbesar mempunyai peranan utama. Untuk 

menentukan faktor minimum guna mencapai varian maksimum digunakan 

principle component analysis.  Bila terdapat loading yang berbeda maka hipotesis 

dapat diterima. 

 

Pada dasarnya analisis faktor dilaksanakan melalui tiga langkah utama sebagai 

berikut: 

a. Matrik Korelasi 

Data yang telah terkumpul akan diproses dalam komputer dan akan 

menghasilkan matrik korelasi. Berdasarkan koefisien korelasi dapat 

diidentifikasikan variabel-variabel tertentu yang hampir tidak memiliki 

korelasi lain, sehingga dapat dikeluarkan analisis lebih lanjut. 

b. Ekstraksi Faktor 

Setelah variabel disusun kembali berdasarkan korelasi hasil langkah pertama, 

maka program komputer akan menentukan jumlah faktor yang diperlukan 

untuk mewakili data. Untuk menentukan jumlah faktor yang dapat diterima 

atau layak, secara empirik data dapat dilihat pada eigen value suatu faktor 

yang besarnya lebih atau sama dengan 1 (≥1). 
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c. Rotasi 

Hasil ekstraksi faktor yang sering kali masih sulit untuk menentukan pola atau 

pengelompokan variabel-variabel secara bermakna, dengan rotasi dapat 

diidentifikasikan dengan memilih nilai loading lebih besar.  

Statistik yang terkait dengan analisis faktor adalah sebagai berikut : 

1. Barlett test of spericity merupakan test statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa antar variabel tidak berkorelasi. 

2. Kaiser-Meyer-Olkin-measure of sampling adequency yang menunjukan 

kecukupan sampel, indeks yang digunakan untuk menguji ketepatan 

analisis faktor. Nilai yang tinggi (0,5 - 1,0) menunjukkan bahwa analisis 

tersebut tepat dan tidak tepat bila di bawah 0,5. 

3. Melihat besaran „Measure of Sampling Adequacy (MSA)‟ yang dihasilkan, 

dimana jikan MSA < 0,05 maka variabel ini dihilangkan dari analisis 

faktor. Jika MSA  > 0,05 maka proses analisis dapat dilanjutkan. Angka 

MSA ini adalah ukuran yang menuhnjukan kecocokan pengguna metode 

analisis faktor dalam mereduksi indikator variabel.    

4. Melihat dan menganalisis angka Communality atau proporsi variansi dari 

suatu variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya, yang berarti 

bahwa persentase varians dari variabel yang memenuhi asumsi dapat 

menjelaskan faktor yang terbentuk. Angka Communalities, merupakan 

penjumlahan kuadrat faktor yang mengelompok dari masing-masing 

variabel pada „component matrik‟. yaitu jumlah variance yang dimiliki 

semua variabel yang dianalisis atau yang dapat dikatakan sebagai proporsi 

variance yang dapat dijelaskan oleh faktor umum. 



  42 

5. Eigen Value yaitu nilai yang mewakili total variance yang dijelaskan oleh 

setiap faktor. 

6. Factor loading plot yaitu titik potong dari variabel-variabel asli yang 

menggunakan faktor loading sebagai koordinat. 

7. Faktor matrik F memuat faktor-faktor loading dari seluruh variabel pada 

faktor-faktor yang telah terpilih. 

8. Factor score merupakan estimasi nilai skor bagi setiap responden dari 

suatu faktor. (Santoso dan Tjiptono,2002;121) 

   
 


