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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:01), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah

berarti kegiatan  penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional,

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan

cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris

berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat mengamati dan mengetahui cara-cara

yang digunakan, Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian menurut tingkat ekplanasi (tingkat penjelasan) adalah penelitian yang

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan

antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono 2007:10-12).

Berdasarkan hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi Deskriptif,

Komparatif, Asosiatif. Dalam penelitian ini menggunakan Asosiatif karena

penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untk mengetahui

hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini penulis ingin
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mengetahui bagaimana loyalitas konsumen setelah mengetahui kualitas pelayanan

pada Hotel Sahid di Bandar Lampung.

3.3 Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau

responden. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari penyebaran kuesioner

kepada karyawan bagian pemasaran atau konsumen yang terpilih sebagai

sampel.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi data primer. Dalam

penelitian ini data sekunder diperoleh dari data hunian dalam setahun. Data

sekunder dalam penelitian ini dapat dilihat dari Hotel Sahid, yaitu dengan cara

dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang

berupa jumlah penghuni dari tahun ke tahun. Sehingga akan diperoleh data

yang lengkap, sah, dan bukan perkiraan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono
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2007:72). Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Hotel Sahid

tahun 2013 yang berjumlah 15.123 orang (Data pada Tabel 4).

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono 2007:73) dengan meneliti sebagian populasi, peneliti

mengharapkan bahwa hasil yang didapat akan menggambarkan sifat dari populasi

dalam penelitian ini.

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel dimana anggota populasi yang akan di teliti

blum diketahui karakteristik (nama, alamat, jenis kelamin) dengan uji validitas

sebanyak 400 sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel

menggunakan convenience sampling. Orang yang paling mudah ditemui atau

diminta kesediannya untuk mengisi kuesioner, khususnya yang sedang menginap

di hotel Sahid atau yang pernah menginap atau hanya berkunjung ke hotel Sahid.

Anggota populasi yang akan dijadikan sampel adalah konsumen hotel Sahid.

Dalam penelitian ini ukuran sampel ditentukan dalam bentuk uji statistika yang

akan digunakan yaitu model persamaan structural atau Structural Equation

Modeling (SEM). Dengan ukuran sampel minimal untuk model persamaan

structural ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut (Joreskog & Sorbom dalam Yusuf

, 2009:110).
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Tabel 3.1 Ukuran Sampel Minimal Banyaknya Variabel

Banyaknya Variabel Ukuran Sampel Minimal

3 200

5 200

10 200

15 360

20 630

25 975

30 1395
Sumber: Achmad Bachrudin & Harapan L. Tobing, 2003, Analisis Data untuk Penelitian Survei

dengan menggunakan Lisrel 8, Jurusan Statistika FP MIPA, UNPAD, Bandung dalam
Nasrullah Yusuf (2009 : 110)

Dalam penelitian ini, banyaknya variabel yang diteliti adalah 10. Oleh karena itu

berdasarkan perhitungan interpolasi yang mengacu pada Tabel di atas, maka

dalam penelitian ini dapat ditentukan ukuran sampelnya, masuk dalam ukuran

sampel yang kedua, yaitu sebanyak 400 konsumen pengguna jasa hotel Sahid di

Bandar Lampung.
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3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator Skala

1.Kualitas

Pelayanan

Kehandalan
(Reliability) ialah
Kemampuan
memberikan
pelayanan yang
dijadikan dengan
segera, akurat, dan
memuaskan.

(X1)

Daya tangkap
(Responsiveness)
ialah Kemampuan
para staf untuk
membantu para
pelanggan dan
memberikan
pelayanan dengan
tanggap.

(X2)

Jaminan (Assurance)
ialah Pengetahuan
dan kesopanan para
karyawan dan
kemampuan mereka
dalam menimbulkan
kepercayaan dan
keyakinan konsumen

(X3)

1. Pelayanan room service
dengan baik dan cepat

2. Prosedur pelayanan tidak
berbelit-belit dalam
check-in dan check-out

3. Pelayanan booking-room
via telpon yang cepat

4. Kemampuan receptionist
yang baik dalam
berkomuikasi

5. Kecepatan dan
kesigapan receptionist
dalam melayani
konsumen

6. Kesediaan karyawan
service room dalam
membantu konsumen
yang kesulitan

7. Kecepatan receptionist
dalam menanggapi
telpon dari konsumen

8. Kesigapan receptionist
dalam melayani
transaksi pembayaran

9. Keterampilan karyawan
service room dan
receptionist dalam
bekerja

10. Pelayanan yang aman
dan terpercaya

11. Keterampilan
receptionist dalam
memberikan informasi

12. Keterampilan
karyawan service room
dan receptionist
dilaksanakan dengan
baik dan sesuai dengan

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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Empati (Emphaty)
ialah Kemudahan
dalam menjalankan
relasi dan
komunikasi yang
baik, rasa peduli dan
perhatian kepada
pengguna jasa dan
pemahaman atas
kebutuhan individu
para pelanggan.

(X4)

Wujud (Tangible)
ialah Penampilan
fasilitas fisik,
peralatan, dan
personel.

(X5)

Tjiptono (2011:198)

kebutuhan konsumen

13. Perhatian karyawan
service room dan
receptionist terhadap
keluhan konsumen

14. Kemampuan karyawan
service room dan
receptionist
memberikan pelayanan
tanpa membedakan
status sosial

15. Keramahan receptionist
hotel

16. Kemudahan konsumen
dalam menghubungi
hotel

17. Kerapihan,
kenyamanan dan
kebersihan hotel sahid

18. Kerapihan dan
kesopanan karyawan
service room dan
receptionist

19. Fasilitas kamar hotel
yang bersih dan
nyaman

20. Tempat parkir yang
luas dan nyaman dan
fasilitas kolam renang
yang bersih dan
nyaman

Ordinal

Ordinal

2. Loyalitas

Konsumen

Loyalitas adalah
pelanggan yang
memiliki ciri-ciri
antara lain
melakukan
pembelian secara
berulang-ulang pada
suatu perusahaan
secara teratur,
membeli lini produk
dan jasa yang
ditawarkan oleh

1. Menyatakan hal-hal
yang positif

2. Melakukan pembelian
ulang

3. Mempertimbangkan
perusahaan sebagai
pilihan utama

4. Merekomendasikan
kepada orang lain

Ordinal
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perusahaan yang
sama,
memberitahukan
kepada orang lain
tentang kepuasan-
kepuasan yang
didapat dari
perusahaan, dan
menunjukkan
kekebalan terhadap
tawaran-tawaran dari
perusahaan pesaing.

(Y)

(Griffin:2003)

3.6 Pengukuran Instrumen Penelitian

Teknik pengukuran data ordinal yang diperoleh dari kuesioner yang diolah

menggunakan skala likert. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau

peringkat dan jarak antara satu dengan yang lain tidak sama, sedangkan skala

likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007).

Dengan menggunakan skala ordinal dapat dibuat urutan peringkat yang

menyatakan hubungan lebih atau kurang menurut aturan penataan tertentu.

Ukuran yang ada pada skala ordinal tidak memberikan nilai absolut pada obyek,

tetapi hanya memberikan urutan atau ranking relatif.

1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

2 = TS (Tidak Setuju)

3 = N (Netral)
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4 = S (Setuju)

5 = SS (Sangat Setuju)

3.7 Uji Instrumen Penelitian

Untuk mengetahui reliabilitas dan validitas variabel-variabel yang diteliti

menggunakan teknik pengujian sebagai berikut:

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen

(kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas dilakukan

untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar

mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid

atau sahih mempunyai validitas yang rendah.

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan menggunkan Analisis Faktor dengan

bantuan program SPSS. Analisis ini digunakan dengan cara mengorelasikan

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor

total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam

mengungkap nilai yang ingin diungkap. Pertanyaan dikatakan valid apabila faktor

loadingnya di atas 0,400. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu

mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrument
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menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran

tentang variabel yang di maksud.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat

ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai

hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Untuk uji reliabilitas dengan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen

dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha

sebesar 0,6 atau lebih.

Untuk perhitungan instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas) digunakan alat

bantu program statistik SPSS.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang nampak atau

sebagaimana adanya (Nawawi, 1998 : 36, dalam Wulan, 2012).

Penelitian deskriptif  merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi,

atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.
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3.8.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud

angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik.

Structural Equation Modeling (SEM)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equtation

Modeling (SEM). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis struktural

adalah Lisrel dan analisis deskriptif menggunakan SPSS 19.

Menurut Hair et al dalam Wulan (2012 : 58) terdapat enam langkah yang harus

dilakukan dalam pemodelan SEM, yaitu :

1. Pengembangan Model Berbasis Teori

Langkah ini merupakan suatu proses pembuatan suatu model yang akan diteliti

yang memiliki landasan teori yang kuat. Tanpa adanya justifikasi teoritis yang

kuat, suatu model tidak ada artinya bila dianalisis dengan SEM. SEM tidak

digunakan untuk menghasilkan suatu model, tetapi mengkonfirmasi suatu model

yang didukung oleh teori berdasarkan data empiris. Dalam pengembangan model

seorang peneliti berdasarkan pijakan teoritis yang cukup membangun hubungan-

hubungan mengenai suatu fenomena. Peneliti mempunyai kebebasan untuk

membangun hubungan sepanjang terdapat justifikasi teoritis yang cukup.

2. Pembuatan Diagram Alur (Path Diagram)

Model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan digambarkan pada

sebuah diagram alur (Path Diagram). Path diagram tersebut akan mempermudah

peneliti melihat hubungan-hubungan kualitas yang ingin di uji. Dalam
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pengoperasian perangkat lunak penghitung SEM (seperti Lisrel), hubungan

kausalitas itu cukup digambarkan dalam suatu path diagram, dan selanjutnya

bahasa program akan mengkonversi gambar menjadi persamaan, dan persamaan

menjadi estimasi. Langkah ini merupakan suatu proses penentuan/penggambaran

alur-alur kausalitas dari suatu variabel terhadap variabel lainnya (variabel eksogen

terhadap variabel endogen maupun antar variabel endogen), setelah suatu model

ditetapkan.

Suatu garis anak panah satu arah (biasanya lurus) menunjukkan hubungan

kausalitas antar variabel yang dihubungkan. Sedangkan suatu garis anak panah

dua arah (biasanya lengkung) menunjukkan korelasi antar variabel yang

dihubungkan.

3. Mengkonversikan Diagram Alur kedalam Serangkaian Persamaan Struktural

Setalah teori/model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah

diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversikan spesifikasi model tersebut

dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun akan terdiri :

a. Persamaan-persamaan struktural (Structural Equation) dirumuskan untuk

menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk. Persaman

struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut :

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error

b. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran (Measurement Model). Pada

spesifikasi itu, peneliti menemukan variabel mana mengukur konstruk mana,

serta menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang

dihipotesiskan antar konstruk atau variabel.
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4. Pemilihan Matrik Input dan Teknik Estimasi atas Model yang Dibangun

Perbedaan SEM dengan teknik-teknik multivariate lainnya adalah dalam input

data yang digunakan dalam permodelan dan estimasinya. SEM hanya

menggunakan matriks varian/kovarian atau matriks korelasi sebagai data input

untuk keseluruhan estiamasi yang dilakukan. Apabila tujuan analisis adalah

pengujian suatu model yang telah mendapatkan justifikasi teori, maka yang sesuai

adalah data matriks varian-kovarian. Dalam hal ini tidak dilakukan interpretasi

terhadap besar kecilnya pengaruh kausalitas pada jalur-jalur yang ada pada model.

Sedangkan input data pada matriks korelasi dapat digunakan bila mana tujuan

analisis adalah ingin mendapatkan penjelasan mengenai pola hubungan kausal

antar variabel. Peneliti dapat melakukan eksplorasi jalur-jalur mana yang

memiliki pengaruh kausalitas lebih dominan dibandingkan dengan jalur lainnya.

Pedoman yang dilakukan untuk menentukan ukuran sampel yang akan di pakai

untuk estimasi parameter adalah :

a. Ukuran sampel tergantung pada metode estimasi parameter yang dipakai. Bila

estimasi parameter menggunakan metode Maximum Likelohood Estimasi

(MLE), ukuran sampel yang disarankan adalah 100-200.

b. Ukuran sampel tergantung pada kompleksitas model yang akan diteliti.

Semakin kompleks suatu model membutuhkan ukuran sampel yang semakin

besar. Dalam hal ini terdapat pedoman bahwa ukuran sampel adalah 5-10 kali

jumlah parameter yang ada dalam model yang akan diestimasi.
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c. Ukuran sampel tergantung pada distribusi data. Bila distribusi data semakin

jauh dari normal, maka ukuran sampel yang dibutuhkan semakin besar dengan

pedoman sekitar 15 kali jumlah parameter.

5. Menilai Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi

Pedoman identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai ketidakmampuan

dari model yang dikembangkan untuk menghasilakn estimasi yang unik. Problem

identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala berikut ini :

a. Standard Error yang sangat besar pada suatu atau beberapa koefisien.

b. Program tidak mampu menghasikan matrik informasi yang seharusnya

disajikan.

c. Munculnya angka-angka yang aneh, seperti adanya varians error yang

bernilai negatif.

d. Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang

diperoleh (>0,9).

e. Pendugaan parameter tidak dapat di peroleh, misalnya terjadi matriks tidak

definit positif.

Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan lebih banyak

konstrain pada model yang dianalisis tersebut.

6. Evaluasi Kriteria (Goodness of Fit)

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah terhadap beberapa

kriteria goodness of fit. Untuk itu tindakan pertama yang dilakukan adalah

mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM.

Apabila asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka model dapat di uji. Menurut Ferdinand
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dalam Andriani (2011 : 53), asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur

pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan perodelan SEM adalah

a. Ukuran sampel

Jumlah minimum sampel yang harus dipenuhi dalam model ini minimal

sebanyak 200 responden dalam SEM dan menggunakan perbandingan 5

observasi untuk setiap estimated parameter. Apabila ingin dikembangkan

model dengan 20 parameter, maka minimum sampel yang harus digunakan

adalah 100 sampel.

b. Normalitas dan Linieritas

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas

dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk permodelan SEM.

Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar histogram data atau dapat diuji

dengan metode statistik. Uji normalitas perlu dilakukan, baik untuk normalitas

terhadap data tunggal maupun normalitas multivariat dimana beberapa

variabel digunakan sekaligus dalam analisis akhir. Uji linieritas dapat

dilakukan dengan mengamati scatterplots data (memilih pasangan data dan

melihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linieritas).

c. Outliers (Nilai-nilai Ekstrim)

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara

univariat maupun multivariat. Observasi tersebut muncul karena kombinasi

karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari

obsevasi lainnya. Outliers dapat diatasi asal diketahui bagaimana munculnya

outliers itu. Pada dasarnya outliers dapat muncul karena:
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1. Kesalahan prosedur, seperti kesalahan dalam memasukkan data atau

memberi kode data.

2. Keadaan khusus yang memungkinkan profil datanya lain daripada yang

lain, tetapi peneliti mempunyai penjelasan mengenai penyebab munculnya

nilai ekstrim tersebut.

3. Adanya suatu alasan, tetapi peneliti tidak dapat mengetahui penyebabnya

atau tidak ada penjelasan mengenai nilai ekstrim tersebut muncul. Outliers

dapat muncul dalam rentang nilai yang ada, namun bila dikombinasikan

dengan variabel lainnya, kombinasinya menjadi tidak lazim atau sangat

ekstrim (multivariate outliers).

d. Multicolinearity dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians.

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberi

indikasiadanya masalah multikolinearitas atau singularitas. Penanganan data

yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel yang

menyebabkan singularitas tersebut. Bila singularitas dan multikolinearitas

dikemukakan dalam data dikeluarkan itu, salah satu treatment yang dapat

diambil adalah dengan menciptakan “composite variables”, untuk digunakan

dalam analisis selanjutnya. Dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik

tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya

terdapat berbagai jenis fix index yang digunakan untuk mengukur derajat

kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan.
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3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Hipotesis 1

Kinerja variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas  konsumen, menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau selera pasar

konsumennya. Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty dan Tangible

loyalitas konsumen dapat memperlihatkan kinerja perusahaan. Hipotesis diterima

apabila rata-rata skor variabel reliability, responseiveness, assurance, emphaty,

dan tangible menunjukan pengaruh yang tinggi dalam loyalitas konsumen pada

Hotel Sahid. Jika Kualitas jasa (reliability, responsiveness, assurance, emphaty

dan tangible) memiliki kinerja yang tinggi, maka loyalitas konsumen akan tinggi

pula (Zikmund at all, 2003 : 45 dalam Yusuf, 2009 : 120).

3.9.2. Hipotesis 2

Dimensi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di Hotel

Sahid Bandar Lampung. Untuk menjawab hipotesis 2, maka mengunakan

pengujian statistik yang digambarkan dalam suatu kerangka alur hubungan antara

variabel dimana dalam kerangka akan terlihat hubungan tersebut merupakan model

persamaan struktural (SEM).


