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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pemasaran khususnya 

mengenai pengaruh ekuitas merek dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen. 

Adapun yang menjadi objek penelitian sebaagi variabel bebas (eksogen) adalah 

ekuitas merek (X1) dengan sub variabel brand salience, brand performance, brand 

imagery, brand judgement, brand feelings, brand resonance. Serta variabel 

Kepercayaan (X2) yang terdiri dari sub variabel  Ability, Benevolence, Integrity 

Kemudian objek penelitian yang menjadi variabel terikat (endogen) adalah loyalitas 

konsumen (Y) yang meliputi repurchase, immunity, refers other, purchase across 

product line. Objek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah konsumen 

alat berat excavator merek Kobelco di Kota Bandung. Oleh karena itu akan diteliti 

pengaruh ekuitas merek dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian ini dilakukan pada kurung waktu kurang dari satu tahun, maka 

penelitian ini menggunakan metode cross sectional method yaitu metode penelitian 

dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu tertentu (tidak berkesinambungan 

dalam jangka waktu panjang). Menurut Creswell (2012:217) cross sectional survei 

yaitu survei yang dilakukan dengan mengumpulkan data satu per satu dalam suatu 

waktu. Menurut Husain Umar (2008:45) metode penelian cross sectional yaitu 

penelitian dengan cara mempelajari objek dalam kurung waktu tertentu (tidak 
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berkesinambungan dalam jangka waktu panjang) dalam penelitian yang 

menggunakan metode ini, informasi dari populasi atau sebagian populasi 

dikumpulkan langsung kejadian secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui 

pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti di lapangan. 

Pengumpulan informasi dari subjek penelitian hanya dilakukan satu kali dalam satu 

periode waktu, sehingga penelitian ini merupakan one-shot atau cross sectional 

(Maholtra, 2009:101). 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Sugiyono (2011:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Maka tujuan adanya metode penelitian ialah untuk memberikan gambaran kepada 

peneliti tentang bagaimana langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sehingga 

permasalahan dapat dipecahkan. 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metodeyang Digunakan 

Berdasarkan tingkat penjelasan dan bidang penelitian, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Maholtra (2009:100) : 

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang memiliki tujuan 

utama deskripsi dari sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar. 
Penelitian deskriptif sangat berguna ketika mencari pertanyaan penelitian 
yang menggambarkan mengenai fenomena pasar, seperti menentukan 

frekuensi pembelian, mengidentifikasi hubungan atau membuat prediksi. 
 

Penelitian deskriptif ini mempunyai maksud mengetahui gambaran secara 

keseluruhan mengenai pengaruh kinerja ekuitas merek dan kepercayaan terhadap 

loyalitas konsumen pada konsumen alat berat excavator merek Kobelco di Kota 

Bandung. 
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Penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan, menurut Hasan (2009:11) “Penelitian verifikatif yaitu menguji kebenaran 

sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik”.  

 

Dalam penelitian ini akan diuji kebenaran hipotesis melalui pengumpulan data 

dilapangan, mengenai pengaruh ekuitas merek dan kepercayaan terhadap loyalitas 

konsumen pada konsumen alat berat excavator merek Kobelco di Kota Bandung. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara 

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

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-

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

cara-cara yang berarti cara-cara yang dilakukan itu diamati oleh indera manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah yang bersifat logis. 

Menurut Maholtra (2010:96), menyatakan bahwa “Explanatory survey 

dilakukan untuk mengeksplorasi situasi masalah, yaitu untuk mendapatkan ide-ide 

dan wawasan kedalam masalah yang dihadapi manajemen atau para peneliti 

tersebut”. Explanatory survey dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi 
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dari populasi atau sebagian populasi secara langsung di tempat kejadian (empirik) 

melalui kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari populasi atau 

sebagian populasi yang diteliti terhadap penelitian. 

Menurut Sherri L. Jackson (2012:20) menyatakan, "Survey method is 

questioning individuals on a topic or topics describing their response". Artinya 

metode survei merupakan metode yang mempertanyakan individual dari sebuah topik 

atau beberapa topik kemudian menggambarkan tanggapan mereka. 

Berdasarkan pengertian explanatory survey menurut ahli, maka metode 

penelitian ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan informasi dari populasi atau 

sebagian populasi secara langsung di tempat kejadian (empirik) dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat dari populasi atau sebagian populasi terhadap objek yang 

sedang diteliti. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan menjabarkan variabel ke dalam 

konsep teori dari variabel yang diteliti, indikator, ukuran dan skala yang bertujuan 

untuk mendefinisikan dan mengukur variabel. Berdasarkan objek peneliti yang telah 

dikemukakan di atas diketahui bahwa variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

ekuitas merek sebagai variabel independent atau variabel bebas (X1) serta 

kepercayaan sebagai variabel independent atau variabel bebas (X2). Variabel tersebut 

dicari bagaimana pengaruhnya terhadap customerloyalty sebagai variabel dependent 
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atau variabel terikat (Y). Penjabaran operasionalisasi dari variabel-variabel yang 

diteliti dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

TABEL 3.1 
OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

Ekuitas merek 
(X1) 

Ekuitas merek adalah 
efek diferensial 
dimana pengetahuan 
merek yang 
merupakan respon 
konsumen terhadap 
pemasaran dari 
merek itu sendiri. 
Keller (2013:69) 

     

  Brand Salience Kemampuan 
mengenali 
merek 

Tingkat 
kemampuan 
mengenali alat 
berat 
excavator 
merek 
Kobelco tanpa 
bantuan orang 
lain dalam 
berbagai 
situasi 

Interval 1 

Frekuensi 
mengingat 
merek 

Tingkat 
frekuensi 
mengingat alat 
berat 
excavator 
merek 
Kobelco 

Interval 2 

  Brand 
Performance 

Kesesuaian 
fungsi 
produk alat 
berat 
excavator 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
bantu yang 

Tingkat 
kesesuaian 
fungsi alat 
berat 
excavator 
merek 
Kobelco dan 
Hitachi 
sebagai alat 

Interval 3 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

baik bantu yang 
baik 

Ketahanan 
merek 

Tingkat 
ketahanan 
penggunaan 
alat berat 
excavator 
merek 
Kobelco 

Interval 4 

Kesesuaian 
antara harga 
dengan 
fungsi merek 
dibandingkan 
dengan 
merek lain 

Tingkat 
kesesuaian 
antara harga 
dengan fungsi 
merek 
dibandingkan 
dengan merek 
alat berat 
excavatorlain 

Interval 5 

  Brand Imagery Kualitas 
merek 

Tingkat 
kualitas merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 6 

Keunikan 
merek 

Tingkat 
keunikan 
merek 
Kobelco 
sebagai 
identitas 
produk alat 
berat 
excavator 

Interval 7 

Kelayakan 
merek 

Tingkat 
kelayakan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 8 

  Brand Judgments Penilaian Tingkat Interval 9 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

terhadap 
kualitas 
merek 

penilaian 
kualitas merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Penilaian 
terhadap 
keunikan 
merek 

Tingkat 
penilaian 
terhadap 
keunikan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 10 

Penilaian 
terhadap 
kelayakan 
merek 

Tingkat 
penilaian 
terhadap 
kelayakan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 11 

  Brand feelings Kenyamanan Tingkat 
kenyamanan 
menggunakan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 12 

Kegembiraan Tingkat 
kegembiraan 
menggunakan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 13 

Kesenangan Tingkat 
kesenangan 

Interval 14 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

menggunakan 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

  Brand Resonance Pembelian 
ulang 

Tingkat 
pembelian 
ulang terhadap 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 15 

Kesukaan Tingkat 
kesukaan 
terhadap 
merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 

Interval 16 

Keinginan 
untuk 
merekomend
asikan merek 
kepada orang 
lain 

Tingkat 
keinginan 
untuk 
merekomendas
ikan merek 
Kobelco 
sebagai alat 
berat 
excavator 
kepada orang 
lain 

Interval 17 

Kepercayaan 

(X2) 

Kepercayaan 

(kepercayaan) 

yaitu: Kesediaan 

satu pihak untuk 

mempercayai pihak 

lain dan akan 

melakukan 

tindakan tertentu 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

yang penting bagi 

pihak yang 

mempercayainya. 

(Susanti dan 

Cholichul, 2013:3) 

  Ability Tingkat 

kemampuan 

Tingkat 

kemampuan 
alat berat 
merek 

Kobelco 
menyediakan 

barang yang 
berkualitas 
baik kepada 

konsumen 
 

Interval 18 

  Ketepatan 
waktu 

Ketepatan 
waktu dari 

alat berat 
merek 

Kobelco 
mengirimkan 
produk 

kepada 
konsumen 

Interval 19 

  Tingkat    
pengtahuan 

Tingkat 
pengetahuan 
alat berat 

merek 
Kobelco 

dalam 
menjalankan 
bisnisnya 
 

Interval 20 

  Tingkat 
kepercayaan 

Tingkat 
kepercayaan 
pada alat 

Interval 21 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

berat merek 
Kobelco yang 

telah diakui 
oleh 
konsumen 

terpercaya 
lainnya 

  Benevolence Tingkat 

perhatian 

Tingkat 

perhatian alat 
berat merek 

Kobelco 
memberikan 
pelayanan 

terbaik bagi 
konsumen 
 

Interval 22 

  Tingkat 

keinginan 

Tingkat 

keinginan 
alat berat 

merek 
Kobelco 
memberikan 

keuntungan 
bagi 

konsumennya 
 

Interval 23 

  Tingkat 
pelayanan 

Tingkat 
pelayanan 

alat berat 
merek 
Kobelco 

dalam 
memberikan 

kepuasan 
pada 
konsumen 

Interval 24 

  Integrity Tingkat 

pemenuhan 
harapan 

Tingkat 

pemenuhan 
harapan 

Interval 25 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

konsumen 
terhadap 

layanan yang 
lebih baik 
oleh alat 

berat merek 
Kobelco 

  Tingkat 
kejujuran 

Tingkat 
kejujuran alat 
berat merek 

Kobelco 
dalam 

memberikan 
informasi 
penting bagi 

konsumen 
 

Interval 26 

  Tingkat 

kemampuan 

Tingkat 

kemampuan 
alat berat 
merek 

Kobelco 
dalam 
menjaga 

reputasi baik 
yang 

dimilikinya 

Interval 27 

 
Loyalitas 

konsumen 
     (Y) 

 
Loyalitas adalah 

keputusan 
pelanggan untuk 

secara sukarela 
terus berlangganan 
dengan perusahaan 

tertentu dalam 
jangka waktu lama. 

Loyalitas akan 
berlanjut sepanjang 
pelanggan 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

merasakan nilai 
yang lebih baik 

dibandingkan 
dengan jika beralih 
ke penyedia jasa 

lain. 
(Christoper 

Lovelock dan 
Jochen Wirtz, 
2011:338) 

  Repurchase Pembelian 
ulang 

Keinginan 
pembelian 
ulang produk 

alat berat 
merek 

Kobelco 
 

Interval 28 

  Intensitas 
pembelian  

ulang 

Intensitas 
pembelian  

ulang produk 
alat berat 
merek 

Kobelco 
 

Interval 29 

  Immunity Penolakan Seberapa 
tingkat 
penolakan 

pada merek 
lain 

Interval 30 

  Komitmen Tingkat 
komitmen 
untuk selalu 

memilih alat 
berat merek 

Kobelco 
untuk setiap 
pembelian 

Interval 31 

  Reffers other Referensi 
kepada 

Tingkat 
konsumen 

Interval 32 
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Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 
1 2 3 4 5 6 7 

orang lain 
 

lama dalam 
merekomend

asikan 
sehingga 
muncul 

pelanggan 
baru 
 

  Pemberian 
informasi 
positif 

Tingkat 
memberikan 
informasi 

yang positif 
kepada 

pengguna 
baru alat 
berat merek 

Kobelco 

Interval 33 

  Purchase 
accross product 

line 

Pembelian 
produk lini 

Tingkat 
pembeliaan 

terhadap 
produk lain 
alat berat 

merek 
Kobelco        
(seperti: 
Traktor, 
Dumptruck, 
accessories, 
sparepart, dll) 

Interval 34 

  Dorongan 
atau 

kerelaan 
untuk 
membayar 

mahal atas 
produk-

produk dari 
merek 
tetrsebut 

Tingkat 
kerelaan 

membayar 
mahal atas 
produk-

produk alat 
berat merek 

Kobelco 

Interval 35 
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Sumber : Berdasarkan hasil pengolahan data, referensi buku dan jurnal tahun 2015 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang paling penting. 

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitian. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan 

kedalam dua kelompok data, seperti yang diungkapkan oleh Maholtra (2009:120), 

pada dasarnya sumber data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer (primary 

data source) dan sumber data sekunder (secondary data sources), yang definisikan, 

antara lain: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung, diperoleh dari 

tangan pertama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kuesioner yang 

disebarkan kepada sejumlah responden, sesuai dengan target sasaran dan 

dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, yakni survei pada konsumen 

alat berat excavator merek Kobelco dan Hitachi. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti yang tersedia di sumber publikasi dan non publikasi 

yang berguna bagi peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder yaitu literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan 

dengan penelitian yang mampu merperlihatkan permasalahan. 

 

 

 

Pada Tabel 3.2 diperlihatkan sumber data primer dan data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut  

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis Data Jenis Data Sumber data 
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Pertumbuhan Industri Alat Berat 

tahun 2002-2015 

Sekunder indoanalisis.com 

Loyalitas Konsumen Alat Berat 

Indonesia Berdasarkan Merek tahun 

2011-2015 

Sekunder indoanalisis.com/unitedtractor 

Jumlah User Merek Alat Berat di 

Kota Bandung tahun 2011-2015 

Sekunder Hasil wawancara dengan 

General Manager CV. 

Bandung Jaya Diesel 

Kuesioner Penelitian Primer Penyebaran kuesioner kepada 

konsumen alat berat excavator 

merek Kobelco di Kota 

Bandung 
Sumber: Berdasarkan pengolahan berbagai sumber penelitian 

3.2.4 Populasi dan Sempel 

3.2.4.1 Populasi  

Dalam melakukan penelitian hal yang paling penting selain sebuah data 

adalah populasi, karena populasi dapat dijadikan sebagai sumber data. Sherril,Jackson 

(2012:20) mengemukakan “Population is all the people about whom to study it meant 

to generalize”. Populasi adalah semua orang mengenai untuk siapa penelitian itu di 

maksudkan kemudian melakukan generalisasi. Dalam menentukan populasi, peneliti 

tidak dapat langsung menentukan populasi mana yang akan dipilih, seperti yang 

diungkapkan oleh Maholtra (2010:370) “Population is the agregrate of all the 

elements, sharing some common set of characteristic that comprises the universe for 

for the purpose of the marketing research problem”. Populasi adalah keseluruhan 

semua elemen berbagi beberapa seperangkat karakteristik yang terdiri dari alam 

semesta untuk tujuan riset masalah pemasaran.  

Karakteristik yang ada pada populasi harus sesuai dengan objek penelitian 

yang dipilih oleh peneliti, dalam penelitian ini populasi yang memilki karakteristik 

yang sama dan menjadi sasaran adalah pengguna alat berat excavator merek Kobelco 

di Kota Bandung sebanyak 35 perusahaan sebagai responden yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 
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                                         TABEL 3.3 

JUMLAH USER MERK ALAT BERAT DIKOTA BANDUNG 

                                 TAHUN 2011 – 2015 

        Merk Alat 

Berat 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Komatsu 136 130 127 129 131 

Caterpillar 83 79 74 76 78 
Kobelco 72 69 59 48 35 

Hitachi 67 56 45 35 23 
Lainnya 30 27 23 19 19 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan General Manager CV. Bandung Jaya 
Diesel, pada 14-09-2015, 11.30 
 

3.2.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.. Untuk mengetahui besarnya 

sampel yang diambil dalam penelitian, maka perlu dilakukan pengukuran sampel. 

Selain itu, sampel yang akan dipilih harus representatif  artinya segala karakteristik 

populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih. 

Suharsimi Arikunto (2009:62) mengemukakan “Sekedar ancer-ancer, maka 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Sehingga penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. Berdasarkan pendapat di atas, dikarenakan jumlah perusahaan 

responden alat berat excavator merek kobelco kurang dari 100, maka sampel yang 

diambil adalah seluruh jumlah populasi atau jumlah perusahaan responden alat berat 

excavator merek kobelco di Kota Bandung sebanyak 35 perusahaan responden. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut : 
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1. Studi kepustakaan, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, 

makalah, situs website, dan majalah untuk memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan 

variabel yang diteliti yang terdiri dari ekuitas merek, kepercayaan dan loyalitas 

konsumen. 

2. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan secara 

offline kepada responden konsumen alat berat excavator merek Kobelco di Kota 

Bandung. Dalam kuisioner ini penulis mengemukakan beberapa pertanyaan yang 

mencerminkan pengukuran indikator pada variabel brand equty, kepercayaan 

dan loyalitas konsumen. Kemudian memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan pada masing-masing alternatif jawaban yang tepat. Kuesioner yang 

disebar oleh peneliti di sebar secara umum kepada konsumen alat berat excavator 

merek Kobelco di Kota Bandung . 

Langkah-langkah penyusunan kuesioner adalah sebagai berikut: 

a) Menyusun kisi-kisi angket atau daftar pertanyaan 

b) Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawaban. Jenis instrumen 

yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang bersifat tertutup, 

yaitu seperangkat alat tulis dan disertai dengan alternatif jawaban yang 

disediakan, sehingga responden hanya memilih jawaban yang tersedia. 
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c) Menetapkan pemberian skor untuk setiap item pertanyaan. Pada penelitian 

ini setiap pendapat responden atas pertanyaan diberi nilai dengan skala 

Interval. 

3. Studi literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

dengan teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti yang 

terdiri dari ekuitas merek,kepercayaan dan loyalitas konsumen. Studi literatur 

tersebut didapat dari berbagai sumber, yaitu(a) Skripsi; (b) Jurnal internasional 

ataupun nasional; (c) Media cetak (majalah dan Koran) dan (d) Media elektronik 

(Internet). 

4. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan secara lisan dalam pertemuan 

tatap muka langsung terhadap individu atau kelompok yang sedang diteliti, 

dalam hal ini wawancara dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Wawancara terstruktur, yang digunakan apabila telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang diperoleh 

b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap dengan pengumpulan datanya. 

3.2.6    Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Dalam suatu penelitian, data adalah hal yang paling penting, karena data 

merupakan gambaran dari variabel yang diteliti dan berfungsi untuk membuat 

hipotesis. Benar atau tidaknya sebuah data akan terlihat pada hasil penelitian. 

Kebenaran data dapat dilihat dari instrumen pengumpulan data, terdapat dua syarat 
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penting dalam mendapatkan instrumen pengumpulan data yang baik yaitu valid dan 

reliabel. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu 

software komputer program SPSS (Statistical Product for Service Solution) 22,0 for 

windows.  

 

 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas  

Penelitian mengenai Ekuitas merek, Kepercayaanterhadap loyalitas 

konsumen, dilakukan untuk mengetahui apakah antara Ekuitas merek(X1) dan 

Kepercayaan (X2) terdapat pengaruh terhadap Loyalitas konsumen(Y), dengan 

menafsirkan data yang terkumpul dari responden melalui kuesioner.  

Menurut Sugiyono (2010:172), “Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” Sedangkan Arikunto 

(2009:168) mengemukakan bahwa:  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu intrumen yang valid atau shaih mempunyai 

validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah.  

Adapun rumus yang dapat digunakan adalah korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:  

   
  (     )  (   ) (   )

√*     
   (   )

 + *     
   (   )

 +

 

Sumber : Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2013:217) 

Keterangan:  

r   = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
X  = skor yang diperoleh subjek seluruh item  
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Y  = skor total  

Σ Xi  = jumlah skor item  
Σ Yi  = jumlah skor total (seluruh item)  

Σ Xi2 = jumlah kuadrat dalam skor distribusi X  
Σ Yi2 = jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y  
n = jumlah responden 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut:  

1. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung lebih 

besar atau sama dengan rtabel atau rtabel ≥ rhitung  

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika r hitung 

lebih kecil dari r tabel atau rhitung< rtabel  

Perhitungan validitas instrument dilakukan dengan bantuan program SPSS 22.0 

for windows. Besarnya koefisiensi korelasi diinterpretasikan dengan menggunakan 

Tabel 3.4 dibawah ini:  

 

TABEL 3.4 

INTERPRETASI BESARNYA KOEFISIEN KORELASI 

INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 

Antara 0,700 sampai dengan 1,000 Sangat Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,500  Tinggi 
Antara 0,500 sampai dengan 0,400  Agak Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,300 Sedang 
Antara 0,300 sampai dengan 0,200 Agak Tidak Tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,100 Tidak Tinggi 
Antara 0,100 sampai dengan 0,000 Sangat Tidak Tinggi 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2009:245) 

Teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisa validitas tes ini adalah 

teknik korelasional biasa, yaitu korelasi antara skor-skor tes yang divalidasikan 

dengan skor-skor tes tolak ukurnya dari peserta yang sama.  

Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakkan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Dalam penelitian ini yang akan diuji 
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adalah validitas dari instrumen ekuitas merek sebagai variabel X1, kepercayaan 

sebagai variabel X2 dan loyalitas konsumen sebagai variabel Y. Jumlah pertanyaan 

untuk variabel X1 adalah sebanyak 17 item, sedangkan untuk variabel X2 berjumlah 

10 item, dan untuk variabel Y berjumlah 8 item. Hasil uji validitas dapat dilihat 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

TABEL 3.5 

HASIL UJI VALIDITAS EKUITAS MEREK (X1) 

No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

Brand Salience 

1 Kesadaran akan alat berat excavator merek 
Kobelco 

0,706 0,632 Valid 

2 Seberapa kuat ingatan konsumen mengingat 
akan alat berat excavator merek Kobelco  

0,687 0,632 Valid 

Brand Performance 

3 Fungsi alat berat excavator merek kobelco 

sebagai alat bantu yang baik bagi konsumen 

0,704 0,632 Valid 

4 Alat berat Excavator kobelco memiliki 
ketahanan merek yang baik bagi konsumen  

0,883 0,632 Valid 

5 Harga alat berat excavator merek kobelco 
sesuai dengan fungsinya 

0,763 0,632 Valid 

Brand Imagery 

6 Alat berat excavator merek memiliki 

kualitas merek yang baik 

0,671 0,632 Valid 

7 Alat berat excavator merek kobelco 

memiliki identitas baik bagi konsumennya 

0,662 0,632 Valid 

8 Alat berat excavator memiliki kelayakan 
sebagai produk alat berat excavator bagi 

konsumennya 

0,893 0,632 Valid 

Brand Judgments 

9 Penilaian konsumen terhadap alat berat 
excavator merek kobelco memiliki nilai 

0,749 0,632 Valid 
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No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

kualitas merek yang baik 

10 Penilaian konsumen terhadap alat berat 
excavator memiliki identitas baik bagi para 
konsumennya 

0,923 0,632 Valid 

11 Penilaian konsumen terhadap alat berat 
excavator merek kobelco memiliki 

kelayakan sebagai produk alat berat yang 
baik 

0,837 0,632 Valid 

Brand Feelings 

12 Konsumen merasakan kenyamanan ketika 
menggunakan alat berat excavator merek 

kobelco 

0,896 0,632 Valid 

13 Konsumen merasakan gembira ketika 

menggunakan alat berat excavator merek 
kobelco 

0,892 0,632 Valid 

14 Konsumen merasakan senang ketika 

menggunakan alat berat excavator merek 
kobelco 

0,924 0,632 Valid 

Brand Resonance 

15 Konsumen berkeinginan melakukan 
pembelian ulang setelah menggunakan alat 

berat excavator merek kobelco 

0,903 0,632 Valid 

16 Konsumen merasakan kesukaan ketika 

menggunakan alat berat excavator merek 
kobelco 

0,929 0,632 Valid 

17 Konsumen ingin merekomendasikan alat 

berat excavator merek kobelco setelah 
menggunakannya 

0,866 0,632 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 (Menggunakan SPSS 22.00 For Windows) 

Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 12 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat bebas (df) n-2 (12-2=10), maka diperoleh nilai rtabel   

sebesar 0,632 dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada responden seluruhnya dinyatakan valid karena 

memiliki rhitung lebih besar dari rtabel sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut  dapat 

dijadikan alat ukur terhadap konsep yang seharusnya diukur.  
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Berdasarkan Tabel 3.5 pada instrumen variabel ekuitas merek dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi Brand Resonance dengan item pernyataan 

konsumen merasakan kesukaan ketika menggunakan alat berat kobelco yang bernilai 

0,929. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi Brand Imagery dengan item 

pernyataan Alat berat excavator merek kobelco memiliki identitas baik bagi 

konsumennya 0,662.  

Hasil uji coba penelitian untuk variabel kepercayaan berdasarkan hasil 

perhitungan validitas item instrumen yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 

22.0 for windows, menunjukan bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner valid, 

karena skor rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan skor rtabel yang bernilai 0,632. 

Berikut ini Tabel 3.6 mengenai hasil uji validitas variabel kepercayaan yang pada 

penelitian ini merupakan  variabel X2 

 

 

 

TABEL 3.6 

HASIL UJI VALIDITAS KEPERCAYAAN (X2) 

No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

Ability 

1 Alat berat excavator merek kobelco selalu 
memberikan kualitas terbaiknya bagi para 

konsumen 

0,701 0,632 Valid 

2 Alat berat excavator merek kobelco selalu 

memberikan ketepatan waktu dalam 
mengirimkan produknya pada konsumen 

0,717 0,632 Valid 

3 Alat berat excavator merek kobelco dapat 

mengelola bisnisnya dengan baik 

0,682 0,632 Valid 

4 Alat berat excavator merek kobelco telah 

diakui oleh konsumennya lebih terpercaya 

0,765 0,632 Valid 

Benevolence 

5 Alat berat excavator merek kobelco 
memberikan pelayanan terbaik bagi para 
konsumennya 

0,701 0,632 Valid 

6 Alat berat excavator merek kobelco 0,778 0,632 Valid 
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No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

memberikan keuntungan bagi konsumennya 

7 Alat berat excavator merek kobelco 
memberikan kepuasan bagi konsumennya 

0,772 0,632 Valid 

Integrity 

8 Alat berat excavator merek kobelco selalu 
memenuhi harapan bagi konsumennya 

0,819 0,632 Valid 

9 Alat berat excavator merek kobelco jujur 
dan tidak menyembunyikan informasi yang 

penting 

0,658 0,632 Valid 

10 Alat berat excavator merek kobelco selalu 
menjaga reputasi baik bisnisnya 

0,661 0,632 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 (Menggunakan SPSS 22.00 For Windows) 

Berdasarkan Tabel 3.6 pada instrumen variabel kepercayaan dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi integrity dengan item pernyataan alat 

berat excavator merek kobelco selalu memenuhi harapan bagi konsumennya yang 

bernilai 0,819. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi integrity dengan item 

pernyataan Alat berat excavator merek kobelco jujur dan tidak menyembunyikan 

informasi yang penting yang bernilai sebesar 0,658.  

Selanjutnya, hasil uji coba penelitian untuk variabel loyalitas konsumen 

berdasarkan hasil perhitungan validitas item instrumen yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 22.0 for windows, menunjukan bahwa item-item pertanyaan 

dalam kuesioner valid, karena skor rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan skor 

rtabel yang bernilai 0,632. Berikut ini Tabel 3.7 mengenai hasil uji validitas variabel 

customer loyalty yang pada penelitian ini merupakan  variabel Y. 

TABEL 3.7 

HASIL UJI VALIDITAS LOYALITAS KONSUMEN (Y) 

No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

Repurchase 

1 Konsumen yang menggunakan alat berat 

excavator merek Kobelco berkeinginan 
untuk melakukan pembelian ulang kembali 

0,738 0,632 Valid 

2 Intensitas konsumen yang telah 

menggunakan alat berat excavator merek 

0,718 0,632 Valid 
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No PERNYATAAN r hitung r tabel KET 

kobelco untuk melakukan pembelian ulang 

Immuniy 

3 Konsumen yang sudah menggunakan alat 

berat excavator merek kobelco menolak 
adanya merek lain 

0,845 0,632 Valid 

4 Konsumen yang sudah menggunakan alat 

berat excavator merek kobelco komitmen 
untuk setiap pembeliannya memilih alat 

berat kobelco 

0,813 0,632 Valid 

Reffers Other 

5 Konsumen yang sudah menggunakan alat 
berat excavator merek kobelco memberikan 

rekomendasi kepada orang lain sehingga 
muncul konsumen baru 

0,812 0,632 Valid 

6 Konsumen yang sudah menggunakan alat 

berat excavator merek Kobelco memberikan 
informasi positif kepada pengguna baru 

0,894 0,632 Valid 

Across product line 

7 Konsumen yang sudah menggunakan alat 

berat excavator merek kobelco membeli 
produk lain selain excavator seperti: 
Traktor, Dumptruck, Spareparts, dll 

0,786 0,632 Valid 

8 Konsumen yang sudah menggunakan alat 
berat excavator merek kobelco rela 

membayar mahal produknya 

0,697 0,632 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 (Menggunakan SPSS 22.00 For Windows) 

Berdasarkan Tabel 3.7 pada instrumen variabel loyalitas konsumen dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada indikator reffers other dengan  item 

Konsumen yang sudah menggunakan alat berat excavator merek Kobelco 

memberikan informasi positif kepada pengguna baru yang bernilai 0,894 dan skor 

terendah terdapat pada dimensi Across product line dengan item pertanyaan 

Konsumen yang sudah menggunakan alat berat excavator merek kobelco rela 

membayar mahal produknya yang bernilai 0,697.  

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas  
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Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan 

atau keajegan) alat pengumpul data yang digunakan. Reliabilitas meununjuk pada 

suatu pengertian bahwa suatu alat instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data, karena instrument tersebut sudah baik.  

Menurut Sherri L. Jackson (2012:81), “Reliability is indication of consistency 

or stability of a measuring instrument” Reabilitas adalah indikasi dari konsistensi 

atau stabilitas dari sebuah alat ukur. Zikmund dan Babin (2007:322) 

menambahkan,”Internal consistency is represents measure’s homogeneity or the 

extent to which each indicator of a concept converges on some common meaning”. 

Konsistensi internal menggambarkan keseragaman ukuran atau sejauh mana setiap 

indikator dari konsep yang menyatu pada beberapa makna umum. Instrumen yang 

reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Pengujian instrumen reliabilitas dilakukan dengan internal consistency dengan teknik 

belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman, yaitu: 

   
  

   
 

 

Keterangan :  

ri  = Realibilitas seluruh instrument  

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

 

Pengujian realibilitas tersebut menurut Sugiyono (2010:190) dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen 

ganjil dan genap.  

2. Skor data dari tiap kelompok disusun sendiri dan kemudian skor total antara 

kelompok gajil dan genap dicari korelasinya.  

Sumber: Sugiyono (2010:190) 
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Keputusan uji realibilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika koefisien internal seluruh item (ri) ≥ rtabel dengan tingkat signifikasi 5% maka 

item pertanyaan dikatakan reliabel.  

2. Jika koefisien internal seluruh item (ri) < rtabel dengan tingkat signifikasi 5% maka 

item pertanyaan dikatakan tidak reliabel.  

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada sebanyak 12 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 (12-2=10) maka didapat nilai 

rtabel sebesar 0,632. Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 22.0 for Windows diketahui bahwa semua variabel reliabel, 

hal ini disebabkan nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai rtabel. Hal ini 

dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut. 

TABEL 3.8 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1 Ekuitas merek 0,817 0,632 Reliabel 
2 Kepercayaan 0,819 0,632 Reliabel 
3 Loyalitas konsumen 0,823 0,632 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 (Menggunakan SPSS 22.00 For Windows) 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Teknik Analisis Data  

Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan keterangan yang berguna, 

serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dengan 
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demikian, teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis serta menjawab 

masalah yang diajukan.  

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian. Dalam penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data seluruh 

responden terkumpul. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui 

tahapan- tahapan sebagai berikut:  

1. Menyusun data  

Mengecek nama dan kelengkapan identitas reponden, serta mengecek kelengkapan 

data yang diisi oleh responden untuk mengetahui karakteristik responden 

digunakan rumus persentase sebagai berikut:  

% = n / N x 100  

Dimana: n = nilai yang diperoleh  

    N = jumlah seluruh nilai  

        100 = konstanta  

2. Menyeleksi data untuk memeriksa kesempurnaan dan kebenaran data yang 

terkumpul.  

3. Tabulasi data  

Tabulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberi skor pada 

setiap item.  

4. Pengujian  

Untuk menguji hipotesis dimana metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

kuantitatif ini adalah metode analisis verifikatif, maka dilakukan teknik analisis 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Dalam hal ini digunakan untuk 

mengkonfirmasi teori tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang 

dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif dan hal ini tidak 

mungkin dijalankan dalam SEM karena akan terjadi unidentified model.  
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Penelitian ini menggunakan pengukuran data berskala interval, yang diperoleh 

dari kuesioner diolah menggunakan skala semantic differential. Menurut Riduwan 

(2010:90), “Skala diferensial semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar 

(dua kutub) seperti panas-dingin, popular-tidak poular, baik-tidak baik, dan 

sebagainya”. Sedangkan menurut Sevilla dalam Guguk M (2013:242) Skala 

diferensial semantik adalah suatu instrumen yang digunakan dalam menilai suatu 

konsep perangsang pada seperangkat skala bipolar tujuh langkah dari satu ujung 

sampai dengan ujung yang lain dalam rangkaian kesatuan. Rentang dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 7 angka seperti pada Tabel 3.9 berikut. 

TABEL 3.9 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN 

Alternatif 

Jawaban 

Sangat Setuju / Sangat 

Beragam / Sangat Baik / 
Sangat Menarik/ Sangat 

Kuat / Sangat Sesuai / 

Sangat Tepat 

Rentang Jawaban Sangat Tidak Setuju / Sangat  

tidak Beragam/ Sangat 

Tidak Baik / Sangat Tidak 

Menarik / Sangat Lemah / 

Sangat Tidak Sesuai / Sangat 

tidak Tepat  

7 6 5 4 3 2 1 

Positif  7 6 5 4 3 2 1  
Negatif  1 2 3 4 5 6 7  

Sumber: modifikasi dari Riduwan (2010:91) 

3.2.7.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata sampel atau populasi tanpa perlu diuji signifikansinya. 

Penelitian ini menggunkan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel -

variabel penelitian, antara lain:  

a. Analisis deskriptif variabel independen  

Variabel eksogen/ independen dalam penelitian ini yaitu ekuitas merek dan 

kepercayaan. 

b. Analisis deskriptif variabel dependen  

Variabel endogen/ dependen dalam penelitian ini adalah customerloyalty. 
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Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan kriteria penafsiran 

persentase yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran pengolahan data 

berdasarkan batas-batas disajikan pada Tabel 3.10 sebagai berikut: 

TABEL 3.10 

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

No Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 0% Tidak Seorangpun 

2 1% - 25% Sebagian Kecil 
3 26% - 49% Hampir Setengahnya 
4 50% Setengahnya 

5 51% - 75% Sebagian Besar 
6 76% - 99% Hampir Seluruhnya 

7 100% Seluruhnya 
Sumber: Moch Ali (1985:184) 

3.2.7.2 Analisis Data Verifikatif Menggunakan Partial Least Square  

Partial Least Square (PLS) digunakan untuk mengkonfirmasi teori tetapi 

dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. 

PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif 

dan indikator formatif dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam SEM karena akan 

terjadi unidentified model.  

 PLS merupakan model persamaan struktural (struktural equation modelling 

atau SEM) berbasis variance atau component untuk menganalisis hubungan di antara 

satu variabel yang didasarkan dugaan bahwa hubungan antar variabel yang ditetapkan 

mengacu serta mempertimbangkan dasar pengetahuan (teori) yang telah jelas, dimana 

setiap variabel diasumsikan mewakili konsep teoritis yang direpresentasikan dalam 

bentuk variabel laten (Ghozali, 2015).  

PLS merupakan metode analisis yang powerfull Wold dalam Juliansyah Noor 

(2014:144) dalam karena alasan sebagai berikut: 

1. Tidak didasarkan pada banyak asumsi, tidak harus berdistribusi normal 

multivariate. 
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2. Dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan variabel moderating 

(variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

independen lainnya terhadap variabel dependen). 

3. Dapat digunakan pada populasi atau sampel minimal sebanyak 30; 

4. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate sehingga untuk indikator 

dengan skala nominal, ordinal, atau rasio dapat digunakan pada metode yang 

sama; dan 

5. Dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, membangun hubungan yang 

belum ada landasan teorinya, menguji proposisi dan menjelaskan ada atau 

tidaknya hubungan antar variabel laten. 

3.2.7.3 Indikator Refleksi (Reflective Indicator) dalam pendekatan PLS 

 Indikator refleksi adalah indikator yang dipandang sebagai indikator yang 

dipengaruhioleh variabel laten, atau indikakator yang dipandang merefleksikan atau 

merepresentasikan serta mengamati akibat yang ditimbulkan oleh varibel laten. Ciri-

cirinya adalah : arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator, antar 

indikator diharapkan saling berkorelasi (instrumen harus memiliki internal 

consistency reliability), menghilangkan satu indikator tidak akan merubah makna dan 

arti variabel yang diukur, dan kesalahan pengukuran (error) pada tingkat indikator. 

(Ghozali, 2008). 

3.2.7.4 Indikator Formatif (Formative Indicator) dalam pendekatan PLS 

 Indikator formatif adalah indikator yang dipandang mempengaruhi variabel 

laten dan mengamati faktor penyebab dari variabel laten. 

Ciri-cirinya adalah arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten, antar 

indikator diasumsikan tidak berkorelasi (tidak diperlukan uji reliabilitas konsestensi 

internal), menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari variabel laten, 

kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten (zeta). (Ghozali, 2015). 

3.2.7.5 Model Evaluasi PLS 
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Model evaluasi PLS adalah berdasarkan pada pengukuran yang mempunyai 

sifat non parametrik. Menurut (Ghozali, 2015) model pengukuran atau outer model  

menggunakan indikator refleksi dievaluasi dngan menggunakan convergent  dan 

discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability nya untuk blok 

indikator. Sedangkan untuk model formatif, konstrul dengan indikator formtif tidak 

dapat dianalisis dengan melihat convergent validity dan composite reabilitiy nya 

karena konstruk formatif pada dasarnya merupakan hubungan regresi dari indikator 

ke konstruk, sehingga harus dianalisis dengan melihat nilai koefisien regresi dan 

signifikansi dari koefisien regresi tersebut. 

3.2.7.6 Langkah Analisis Menggunakan Metode PLS 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji 

hipotesis menggunakan Metode PLS. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat di 

Gambar 3.1 berikut ini : 

 

Sumber: Ghozali, (2012:7)  

GAMBAR 3.1 

LANGKAH ANALISIS PLS 

Rincian langkah analisis dengan menggunakan PLS tersebut sebagai berikut; 

Langkah 1:  Perancangan Model Struktural (Inner Model), yaitu membangun model 

atau hubungan antar variable laten berdasarkan pada teori substantif. 

Inner model merupakan model struktural yang merepresentasikan 

hubungan diantara dengan relasi di antara Ekuitas merek dan 

Kepercayaan terhadap Loyalitas konsumen. 

Langkah 2: Perancangan Model Pengukuran (Outer Model), yaitu mendefinisikan 

dan menspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan 

indikator-indikatornya, apakah bersifat reflektif atau formatif. Outer 
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model merupakan model pengukuran yang merepresentasikan 

hubungan diantara indikator-indikator dengan variabel latennya, 

(Ghozali, 2012).  

Dari konstruksi inner model dan outer model ini, terbentuk model keseluruhan 

dari penelitian yang menunjukkan relasi diantara variabel laten, dimensi dan 

indikator- indikatornya yaitu sebagai berikut. 

Langkah 4: Estimasi Model atau Pendugaan parameter, dilakukan dengan metode 

kuadrat terkecil (least square model) dan proses perhitungannya 

dilakukan secara iterasi hingga tercapai kondisi konvergen. 

Langkah 5: Evaluasi Goodness of Fit, dilakukan dengan melihat prosentase varian 

yang dijelaskan, yaitu dengan melihat R2 untuk construct laten 

dependen dengan menggunakan ukuran-ukuran Stone-Geiser Q Square 

Test dan juga melihat koefisien jalur strukturalnya. Sedanglan 

stabilitas estimasi diuji dengan menggunakan t-statistik melalui 

prosedu bootstrapping. 

Langkah 6: Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Outer atau Measurement Model, untuk menyakini bahwa alat ukur 

yang digunakan telah memenuhi syarat serta mampu secara akurat dan tepat 

melaksanakan pengukurannya. Terdapat tiga kriteria pengukuran yaitu: 

1. Uji Convergent Validity, untuk mengukur tingkat akurasi indikator yang 

digunakan untuk mengukur konstruk atau dimensi melalui pengukuran 

besarnya korelasi di antara konstruk dengan variabel laten. Untuk mengukur 

convergent validity dalam pengujian individual item reliability digunakan 

standardized loading factor yang menggambarkan besarnya korelasi antar setia 

indikator kontruknya. Nilai loading factor diatas 0,70 dinyatakan sebagai 

ukuran yang ideal atau valid sebagai indikator yang mengukur konstruk, namun 

nilai diatas 0,50 masih dapat diterima sedangkan nilai dibawah 0,50 harus 

dikeluarkan dari model (Kurniawan dan Yamin, 2011 dalam Rahayu, 2013:55) 
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Selain itu, Farnel sebagaimana dikutip oleh (Kurniawan dan Yamin, 2011 

dalam Rahayu, 2013:55) merekomendasikan penggunaan average variance 

extracted (AVE) sebagai kriteria pengujian convergent validity lainnya. 

AVE mampu menunjukkan kemampuan nilai variabel laten dalam mewakili 

skor data asli (sebelum diekstraksi dengan PCA. Bila AVE identik dengan 

multiple R2 (koefisien determinasi), maka √AVE identik dengan multiple R 

(koefisien korelasi berganda) pada analisis regresi. Semakin besar nilai AVE 

menunjukkan semakin tinggi kemampuannya dalam menjelaskan skor pada 

indikator-indikator yang mengukur variabel laten tersebut. Cut-off value AVE 

yang sering diguakan adalah 0,50, dimana nilai AVE minimal 0,5 menunjukkan 

ukuran convergent validity yang baik yaitu kondisi dimana variabel laten dapat 

menjelaskan rata-rata lebih dari setengah variance dari indikatornya. 

2. Uji discriminant validity, untuk menguji apakah indikator-indikator suatu 

konstruk tidak berkorelasi tinggi dengan indikator dari konstruk lain. 

Discriminant validity dari model reflektif dievaluasi melalui cross loading  

kemudian membandingkan nilai AVE dengan kuadran nilai korelasi antara 

konstruk atau membandingkan skor AVE dengan korelasi antar konstruk. 

Ukuran cross loading adalah dengan membandingkan korelasi indikator dengan 

konstruk dari blok lainnya, bila lebih tinggi menunjukkan konstruk tersebut 

memprediksi ukuran pada nblok tersebut dengan lebih baik dari blok lainnya. 

Ukuran discriminant validity lainnya adalah bahwa √AVE harus lebih tinggi 

daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya atau nilai AVE lebih 

tinggi dari kuadrat korelasi antar konstruk. Selain melalui perbandingan loading 

dengan cross loading pengujian discriminant validity  perlu diperkuat pula 

dengan memeriksa AVE dan perbandingan √AVE dengan korelasi antar 

variabel laten. 

3. Uji composite validity, sebagai metode yang lebih baik dibandingkan dengan 

nilai cronbach’s alpha cenderungmenaksir construct reliability yang lebih 
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rendah dibandingkan dengan composite reliability. Interpretasi composite 

reliability sama dengan cronbach’s alpha dimana nilai batas 0,7 ke atas dapat 

diterima dan di atas 0,8 dan 0,9 berarti sangat memuaskan. 

b. Analisis Inner atau Structural Model. Terdapat dua tahap dalam pengujian 

inner atau structural model, yaitu goodness of fit dan uji signifikansi jalur, namun 

lebih diprioritaskan pada Goodness of Fit, dilaksanakan dengan melihat prosentase 

varian yang dijelaskan oleh variabel eksogen. 

Menurut Kurniawan dan Yamin (2011) terdapat tiga klasifikasi kriteria besaran 

nilai  R2 yaitu 0,67 sebagai substansial; 0,33 sebagai moderat dan 0,19 sebagai lemah. 

Perubahan nilai  R2 dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel laten 

eksogen terhadap variabel laten endogen memiliki pengaruh substantif, nilai R2 dari 

variabel laten endogen yang diperoleh ketika variabel eksogen tersebut masuk atau 

dikeluarkan dari model.  

 


