
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 

 

 

Jenis penelitian ini adalah explanative research dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam Illah (2010), penelitian 

menurut tingkat penjelasan adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain.  

 

Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk  menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan 

hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lima variabel  

yaitu variabel kesadaran merek (X1), variabel asosiasi merek (X2), 

persepsi kualitas (X3), dan variabel dependen perluasan merek (Y1) dan 

loyalitas merek (Y2). 
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3.2  Populasi dan Sampel  

 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang tinggal di 

Kampung Baru yang memakai produk merek Molto. Sampel penelitian ini 

didapat dengan kriteria yaitu konsumen yang sudah memakai produk 

merek Molto lebih dari tiga kali sebagai acuan untuk mendapatkan 

responden yang benar-benar loyal. 

 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Pursposive 

Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono:2008). Pertimbangan sampel 

dalam penelitian yaitu semua konsumen yang memakai produk Molto 

lebih dari tiga kali, sedangkan konsumen yang memakai produk pewangi 

tidak hanya merek Molto atau suka berganti merek tidak termasuk dalam 

sampel penelitian. 

 

Besaran sampel sebanyak 100 responden sudah dapat dikatakan layak 

untuk digunakan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Jumlah populasi 

tidak diketahui, maka sampel ditentukan oleh peneliti sebanyak 100 

responden. Kriteria ini sudah sesuai menurut Roscoe (dalam Kalnadi 

2013). Selain itu untuk analisis menggunakan SmartPLS cukup dibutuhkan 

sampel maksimal 100.  
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3.4 Definisi Konseptual 

 

 

 

a. Kesadaran Merek 

Durianto dkk (2004), kesadaran merek merupakan kesanggupan 

seseorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu 

merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. 

 

b. Asosiasi Merek 

Tjiptono (2005) berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala 

sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah 

merek. 

 

c. Persepsi Kualitas 

Simamora (2003), menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah 

persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk 

atau jasa layanan ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-

produk lain. 

 

d. Perluasan merek 

Kotler dan Armstrong (2004)  perluasan merek adalah penggunaan 

merek yang telah berhasil untuk meluncurkan produk baru atau hasil 

modifikasi ke kategori baru.  
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e. Loyalitas merek  

 

Rangkuti (2008) loyalitas merek adalah satu ukuran kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. 

 
 

3.5 Definisi Operasional 

 

 

 

Menurut Nazir (2005) definisi operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan 

arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel 

tersebut. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Variabel Indikator 

1 Kesadaran 

merek 

Kesanggupan seorang 

pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali 

suatu merek sebagai 

bagian dari suatu 

kategori produk tertentu 

a. Merek mudah 

diingat. 

b. Merek terkenal di 

masyarakat. 

c. Merek Molto adalah 

merek pewangi yang 

pertama disebut 

konsumen 

d. Molto menjadi 

pioneer merek 

pewangi pakaian 

e. Merek Molto tetap 

jadi pilihan dari 

merek lain 

2 Asosiasi 

merek 

Asosiasi merupakan 

segala sesuatu yang 

berkaitan langsung 

maupun tidak langsung 

dengan ingatan 

konsumen terhadap suatu 

merek, yakni pencitraan 

suatu merek yang 

tercermin dari kesan 

tertentu sehubungan 

a. Iklan kartun yang 

unik 

b. Kerukunan yang 

tercermin dalam 

iklan dongeng. 

c. Memakai Molto 

membuat percaya 

diri karena wangi 

d. Banyak pilihan 

aroma wangi yang 
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dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut 

produk, geografis, harga, 

pesaing, selebritis, dan 

lain-lain. 

khas 

e. Mudah didapat 

dimana-mana 

  

3 Persepsi 

Kualitas 

Persepsi kualitas adalah 

persepsi dari pelanggan 

terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan 

harapan pelanggan. 

a. Wangi yang tahan 

lama 

b. Wangi yang 

menyegarkan 

c. Pewangi sekaligus 

pelembut 

d. Menjadikan pakaian 

mudah disetrika 

e. Wangi Molto 

pengganti parfum 

4 Perluasan 

Merek 

(brand 

extension) 

brand extension 

didefinisikan sebagai 

situasi di mana 

perusahaan 

menggunakan merek 

yang sudah mapan 

(establish) sebelumnya 

untuk memperkenalkan 

produk baru. 

a. Kesesuaian antara 

merek asal dan 

merek perluasan 

b. Keraguan untuk 

memilih merek lain 

c. Mengetahui produk-

produk Molto 

d. Mencari merek baru 

e. Keyakinan produk 

perluasan sama baik 

dengan produk 

induk 

5 Loyalitas 

Merek 

Sikap positif konsumen 

terhadap suatu merek, 

konsumen memiliki 

keinginan kuat untuk 

membeli ulang merek 

yang sama pada saat 

sekarang maupun masa 

datang. 

a. Merekomendasikan 

kepada orang lain 

b. Tetap membeli 

walau harga naik 

c. Tidak tergiur merek 

harga murah 

d. Menjadi pilihan 

utama 

e. Memberikan 

informasi merek 

kepada orang lain 
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3.6 Skala Pengukuran Variabel 

 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan skala likert sebagai skala pengukurannya. 

Skala Likert berhubungan dengan sesuatu. Jawaban dari setiap indikator 

instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari nilai 

yang tertinggi sampai nilai yang terendah. 

 

Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden dalam penelitian ini 

adalah: 

 

1. Sangat setuju dengan skor 5 

2. Setuju dengan skor 4 

3. Netral dengan skor 3 

4. Tidak setuju dengan skor 2 

5. Sangat tidak setuju dengan skor 1 
 
 
 

3.7 Jenis dan Sumber Data 

 

 

 

a. Data Primer 

Sebagai data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil dari pengisian kuesioner oleh pelanggan produk merek Molto 

yang ada di Kampung Baru, Kedaton Bandarlampung 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh melalui data teoritis yang diambil dari buku-buku 

perpustakaan dan juga internet. 
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3.8 Metode Analisis Data 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS versi 2.0.m3 yang dijalankan dengan media komputer.  

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) PLS (Partial Least Square) 

adalah: 

Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan 

dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model 

struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, 

sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi).  

 

Selanjutnya Jogiyanto dan Abdillah (2009) menyatakan analisis Partial 

Least Squares (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan 

perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen 

berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis 

varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 

permasalahan spesifik pada data. 

 

Lebih lanjut, Ghozali (2006) dalam Kalnadi (2013) menjelaskan bahwa 

PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak 

mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti 

jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar 

PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS 

yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya.  
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Keunggulan-keunggulan dari PLS menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) 

adalah: 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel 

independen (model komplek) 

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel 

independen 

3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis 

cross-product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai 

kekuatan prediksi 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal 

8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, 

ordinal, dan kontinus 

 

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: 

pertama, PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang 

didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang 

dari 100 bisa dilakukan analisis, dan residual distribution. Kedua, PLS 

(Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang 

masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat 

digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square) 

memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary 

least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma 

(Ghozali dalam Ricardo 2012). Keempat, pada pendekatan PLS, 

diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat digunakan untuk 

menjelaskan. Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu: 
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3.8.1 Statistik Deskriptif 

 

 

Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris 

atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand dalam Ricardo 

2012). Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-

item yang terdapat dalam kuesioner dan akan dioleh dengan cara 

dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

 

 

3.8.2  Analisis Statistik Inferensial  

 

 

Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono dalam Kalnadi 2013). 

Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini 

analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software 

SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer 

model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis.  

 

PLS (Partial Least Square) menggunakan metoda principle component 

analiysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk 

melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung 

total varian yang terdiri atas varian umum (common variance), varian 

spesifik (specific variance), dan varian error (error variance). Sehingga 

total varian menjadi tinggi. 
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3.8.2.1 Pengukuran Model (Outer Model) 

 

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement 

model) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator 

refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut: 

 

……………………………………………….(3.1) 

 

……………………………………………....(3.2) 

 

Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten 

exogen dan endogen  dan , sedangkan  dan merupakan 

matrix loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana 

yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual 

yang diukur dengan dengan  dan  dapat diinterpretasikan 

sebagai kesalahan pengukuran.  

 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai 

validitas dan realibilitas model. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Cooper dan Schindler dalam Jogiyanto dan 

Abdillah 2009). Sedangkan uji reliablitas digunakan untuk 

mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau 

dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden 
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dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument 

penelitian. 

 

Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari 

korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator 

dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau 

memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki 

nilai loading > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin dalam 

Kalnadi 2013). 

 

 Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

  ………………………………….(3.3) 

 

Keterangan: 

 

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari 

seperangkat variabel laten yang diestimasi melalui loading 

standarlize indikatornya dalam proses iterasi algoritma 

dalam PLS. 

 melambangkan standardize loading factor dan i adalah 

jumlah indikator. 

 

Hasil dari uji validitas terhadap 25 item pernyataan kuesioner yang 

dilakukan pada 50 responden adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Pertama 

Measurement 

Model 

Hasil 

 

Nilai 

Kritis 

Evaluasi 

Model 

Outer Model  

Convergent 

Validity 

Variabel AVE   

 AM 0.423490  

 

>0.5 

 

 

 

Tidak Valid 

KM 0.400732 Tidak Valid 

LM 0.568880 Valid 

PK 0.621683 Valid 

PM 0.486812 
Tidak Valid 

Discriminant 

Validity 

Indikator Cross 

Loading 

  

 x1.1 0.509876  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0.5 

Valid 

x1.2 0.464075 Tidak Valid 

x1.3 0.501749 Valid 

x1.4 0.785326 Valid 

x1.5 0.812299 Valid 

x2.1 0.809855 Valid 

x2.2 0.665391 Valid 

x2.3 0.695387 Valid  

x2.4 0.639307 Valid 

x2.5 0.355757 Tidak Valid 

x3.1 0.890419 Valid 

x3.2 0.662694 Valid 

x3.3 0.721729 Valid 

x3.4 0.876616 Valid 

x3.5 0.766196 Valid 

y1.1 0.565969 Valid 

y1.2 0.621726 Valid 

y1.3 0.726851 Valid 

y1.4 0.765469 Valid 

y1.5 0.782905 Valid 

y2.1 0.730892 Valid 

 y2.2 0.724900 Valid 

y2.3 0.784908 Valid 

y2.4 0.819013 Valid 

y2.5 0.705589 Valid 

           Sumber: Data Diolah, 2013 
 

Berdasarkan Tabel 3.2 melalui pengukuran (outer loading) terdapat 

tiga variabel yang tidak memenuhi kriteria (Rule of Thumbs) 

sehingga dinyatakan tidak valid. Variabel-variabel tersebut yaitu 
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variabel kesadaran merek, asosiasi merek, dan perluasan merek. 

Selain variabel yang tidak valid ditemukan pula dua indikator yang 

tidak memenuhi kriteria. Indikator tersebut yaitu merek terkenal di 

masyarakat dan indikator mudah didapat dimana-mana. Kemudian 

untuk mengkoreksi variabel-variabel tersebut agar memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan, maka dua indikator dikeluarkan dan 

tidak diikut sertakan pada uji selanjutnya dengan tujuan dapat 

menaikkan skor pengukuran model (outer loading) masing-masing 

item dan skor composite reliability.  

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kedua 
Measurement 

Model 

Hasil 

 

Nilai 

Kritis 

Evaluasi 

Model 

Outer Model  

Convergent Validity Variabel AVE   

 AM 0.505956  

 

>0.5 

 

 

 

Valid 

KM 0.463342 Tidak Valid 

LM 0.568860 Valid 

PK 0.621702 Valid 

PM 0.486556 Tidak Valid 

Discriminant 

Validity 

Indikator Cross 

Loading 

  

 X1.1 0.436629  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0.5 

Tidak Valid 

 X1.3 0.531155 Valid 

X1.4 0.798493 Valid 

X1.5 0.861977 Valid 

X2.1 0.811461 Valid 

X2.2 0.685833 Valid 

X2.3 0.702860 Valid 

X2.4 0.633226 Valid 

X3.1 0.890556 Valid  

X3.2 0.662433 Valid 

X3.3 0.721805 Valid 

X3.4 0.876546 Valid 

X3.5 0.766336 Valid 

Y1.1 0.565766 Valid 

Y1.2 0.611345 Valid 

Y1.3 0.733154 Valid 

Y1.4 0.768513 Valid 

Y1.5 0.781549 Valid 

Y2.1 0.730975 Valid 

Y2.2 0.723875 Valid 

Y2.3 0.786671 Valid 

Y2.4 0.819211 Valid 

Y2.5 0.704289 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2013 
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Berdasarkan Tabel 3.3 melalui pengukuran (outer loading) masih  

terdapat dua variabel yang tidak memenuhi kriteria (Rule of 

Thumbs) sehingga dinyatakan tidak valid. Variabel-variabel 

tersebut yaitu variabel kesadaran merek dan perluasan merek. 

Selain variabel yang tidak valid ditemukan pula satu  indikator 

yang tidak memenuhi kriteria. Indikator tersebut yaitu merek 

terkenal di masyarakat. Kemudian untuk mengkoreksi variabel-

variabel tersebut agar memenuhi kriteria yang telah ditentukan, 

maka ada dua indikator yang dikeluarkan dan tidak diikut sertakan 

pada uji selanjutnya yaitu indikator yang tidak valid dan indikator 

yang paling kecil nilainya dari variabel perluasan merek dengan 

tujuan dapat menaikkan skor pengukuran model (outer loading) 

masing-masing item dan skor composite reliability. Berikut ini 

hasil uji validitas akhir: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Akhir 

Measurement 

Model 

Hasil 

 

Nilai 

Kritis 

Evaluasi 

Model 

Outer Model  

Convergent 

Validity 

Variabel AVE   

 AM 0.507169  

 

>0.5 

 

 

 

Valid 

KM 0.594016 Valid 

LM 0.569272 Valid 

PK 0.621067 Valid 

PM 0.550041 Valid 

Discriminant 

Validity 

Indikator Cross 

Loading 

  

 X1.3 0.513976  

 

 

 

 

 

 

Valid 

X1.4 0.821959 Valid 

X1.5 0.917748 Valid 

X2.1 0.817953 Valid 

X2.2 0.697196 Valid 

X2.3 0.694902 Valid 

X2.4 0.625025 Valid 
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X3.1 0.887716  

 

 

 

>0.5 

Valid  

X3.2 0.667276 Valid 

X3.3 0.716987 Valid 

X3.4 0.878598 Valid 

X3.5 0.765528 Valid 

Y1.2 0.592761 Valid 

Y1.3 0.747256 Valid 

Y1.4 0.815178 Valid 

Y1.5 0.791134 Valid 

Y2.1 0.732149 Valid 

Y2.2 0.729156 Valid 

Y2.3 0.789470 Valid 

Y2.4 0.813907 Valid 

Y2.5 0.702096 Valid 

Sumber: Data Diolah, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 melalui pengukuran (outer loading) 

menyatakan bahwa semua indikator memenuhi kriteria sehingga 

dinyatakan valid.  

 

Selanjutnya uji reliablitas dapat dilihat dari nilai Crombach’s alpha 

dan nilai composite reliability (    ). Untuk dapat dikatakan suatu 

item pernyataan reliabel, maka nilai Cronbach’s alpha harus >0,6 

dan nilai composite reliability harus >0,7. Dengan menggunakan 

output yang dihasilkan SmartPLS maka composite reliability  dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

..............................................................(3.4) 

 

Dimana      adalah component loading ke indikator dan                

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak 

mengansumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi 
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semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha 

cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan Composite 

Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi 

estimasi parameter adalah akurat. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Werts et al, (1974) dalam Kalnadi (2013) bahwa penggunaan 

composite reliability lebih baik digunakan dalam teknik PLS 

(Partial Least Square). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam 

Tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Composite 

Reliability 

Nilai Kritis Evaluasi 

Model 

AM 0.803045 

>0,7 

Reliabel 

KM 0.806584 

LM 0.868216 

PK 0.890040 

PM 0.828271 

  Sumber: Data Diolah, 2013 

 

3.8.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

 

Model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui 

proses bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk 

memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural (inner 

model) dievaluasi dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan oleh nilai R
2
 untuk variabel dependen dengan 

menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-square test  (Stone, 1974; 

Geisser, 1975 dalam Kalnadi 2013) dan juga melihat besarnya 
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koefisien jalur strukturalnya. Model persamaannya dapat ditulis 

seperti dibawah ini. 

 …………………………………(3.5)  

Dimana    menggambarkan vector endogen (dependen) variabel 

laten,     adalah vector variabel exogen (independent), dan  adalah 

vector variabel residual. Oleh karena PLS didesain untuk model 

recursive, maka hubungan antar variabel laten, setiap  variabel 

laten dependen, atau sering disebut causal system dari variabel 

laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut 

 ……………………………..(3.6)  

Dimana  dan  adalah koefisien jalur yang menghubungkan 

predictor endogen dan variabel laten exogen  dan  sepanjang 

range indeks  dan , dan  adalah inner residual variabel. Jika 

hasil menghasilkan nilai R
2
 lebih besar dari 0,2 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa prediktor laten memiliki pengaruh besar 

pada level struktural.   

 

Predictive Relevance 

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square 

predictive relevance untuk model variabel. Q-square mengukur 

seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) 

memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) 
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memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive 

relevance. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-

square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki 

nilai prediktif yang relevan, dengan rumus sebagai berikut : 

Q
2
=1-(1-R1

2
) (1-R2

2
)……(1-Rp

2
)…………………………….(3.7) 

 

3.8.2.3 Model Analisis Persamaan Struktural 

 

Model analisis struktural tahap pertama yang dibangun 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Persamaan Struktural 

Pertama

 
 

Model analisis struktural akhir yang dibangun dalam 

penelitian ini setelah dilakukan uji analisis dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 3.2 Model Analisis Persamaan Struktural Akhir 

 

3.8.2.4 Pengujian Hipotesis 

Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) 

menjelaskan bahwa ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis 

dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistic. Jika T-

statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis 

terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat 

keyakinan 95 persen (alpha 95 persen) maka nilai T-table untuk 

hipotesis satu ekor (one-tailed) adalah >1,68023. Analisis PLS 

(Partial Least Square) yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 2.0.m3 

yang dijalankan dengan media komputer. 


