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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pemasaran khususnya 

mengenai menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran online dalam 

membentuk ekuitas merek berbasis pelanggan. Penelitian yang dilakukan ini 

terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

yang menjadi eksogen adalah komunikasi pemasaran online (X) dengan 

subvariabel website, sosial media dan iklan online & video. Variabel yang 

menjadi endogen adalah ekuitas merek berbasis pelanggan (Y) yang meliputi 

emotional connection, online experience,responsive service nature, trust dan 

fulfillment. 

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah e-commerce 

Hijup. Unit analisis yang dijadikan sebagai responden adalah konsumen dari e-

commerce Hijup. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu kurang dari satu 

tahun di tahun 2017, maka metode yang digunakan yaitu cross sectional method 

dengan cara mempelajari objek dalam satu kurun waktu tertentu atau tidak 

berkesinambungan dalam jangka waktu panjang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Berdasarkan variabel-varibel yang diteliti, maka penelitian yang dilakukan 

bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini  

ditujukan untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai komunikasi pemasaran 

online dan ekuitas merek berbasis pelanggan. Penelitian verifikatif ditujukan 

untuk menguji pengaruh komunikasi pemasaran online terhadap ekuitas merek 

berbasis pelanggan. 

Penelitian kausalitas atau verifikatif adalah penelitian yang menjelaskan 

hubungan cause-and-effect antar variabel penelitian (Sekaran, 2014:164-165). 

Penelitian ini dilakukan saat peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau 

lebih masalah dan menguji kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang 
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telah ada (Misbahuddin & Hasan, 2013:12). Penelitian ini diuji mengenai 

pengaruh komunikasi pemasaran online terhadap ekuitas merek berbasis 

pelanggan di Indonesia. Berdasarkan jenis penelitian yang telah dipaparkan yaitu 

penelitian deskriptif dan verifikati akan  dilaksanakan melalui pengumpulan data 

dilapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey explanatory.  

Explanatory survey dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala- 

gejala yang ada dan mencari  keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang 

intuisi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah 

(Misbahuddin & Hasan, 2013:9). Penelitian yang menggunakan metode ini, akan 

mendapatkan informasi dari populasi dan dikumpulkan langsung di tempat 

kejadian secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian 

populasi terhadap objek yang sedang diteliti.  

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian yang dilakukan meliputi dua variabel inti, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat, di antaranya:  

1. Variabel bebas (X) adalah komunikasi pemasaran online meliputi. 

subvariabel website, sosial media dan iklan online & video. 

2. Variabel terikat (Y) adalah ekuitas merek berbasis pelanggan yang meliputi 

emotional connection, online experience,responsive service nature, trust dan 

fulfillment. 

Penjabaran operasionalisasi dari variabel-variabel yang diteliti, dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

TABEL 3.1 
OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Sub Variabel 
Konsep Variabel/ 

Sub Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 7 

Komunikasi 

pemasaran 

online 

Website suatu halaman web 

yang saling 

berhubungan yang 

berisikan kumpulan 

informasi yang 

disediakan secara 

perorangan, 

kelompok, atau 

organisasi 

Ease of use Tingkat kemudahan 

untuk memahami 

halaman website 

Interval 1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Variabel Sub Variabel 
Konsep Variabel/ 

Sub Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

 Tingkat kemudahan 

untuk memahami 

instruksi dari 

halaman website 

Interval 2 

   Physical 

attractiveness 

Tingkat kerapian 

dari halaman website 

Interval 3 

    Tingkat keseuaian 

font serta tulisan 

pada website 

Interval 4 

    Tingkat kesesuaian 

ukuran huruf yang 

digunakan 

Interval 5 

    Tingkat kenyaman 

melihat desain yang 

digunakan 

Interval 6 

   positive customer 

experience 

Tingkat kelengkapan 

penulisan detail 

barang sesuai seperti 

yang diharapkan 

pelanggan 

Interval 7 

    Tingkat kesesuaian 

desain produk yang 

dijual dengan harapan 

pelanggan 

Interval 8 

    Tingkat kualitas 

produk yang 

ditawarkan 

 9 

 Online and 

video  ads 

Kegiatan dan 

program online yang 

dirancang untuk 

melibatkan 

pelanggan atau 

prospek 

Dan secara langsung 

atau tidak langsung 

meningkatkan 

kesadaran, 

memperbaiki citra, 

atau memperoleh 

penjualan produk 

dan layanan. 

Keyword Tingkat kemudahan 

mencari website 

menggunakan kata 

kunci 

Interval 10 

   Tepat Waktu 
 

Tingkat ketepatan 

waktu pemberitahuan 

atau notification 

melalui email 

Interval 11 

 
 

 

 

  Relevan 
 

Tingkat kesesuaian 

konten pesan yang 

dikirim melalui 

email dengan 

kebutuhan 

konsumen 

   Interval    12 

   Rich Media Ads Tingkat flesibilitas 

halaman iklan yang 

ditampilkan 

    Interval    13 
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Variabel Sub Variabel 
Konsep Variabel/ 

Sub Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 7 

 Social Media  

(facebook)  

Sebuah media online, 

dengan para 

penggunanya bisa 

dengan mudah 

berpartisipasi, 

berbagi, dan 

menciptakan isi  

Inovasi promosi Intensitas 

pembaruan konten 

promosi yang 

dilakukan 

perusahaan 

    Interval    14 

   Suara publik Tingkat kemudahan 

memberikan 

komentar pada 

sosial media 

perusahaan 

   Interval 15 

    Intensitas 

membagikan 

kembali informasi 

yang didapat dari 

perusahaan kepada 

orang lain melalui 

social media 

   Interval 16 

   kehadiran Intensitas 

kunjungan/melihat 

sosial media 

perusahaan 

   Interval 17 

 Social Media  

(Instagram)  

Sebuah media online, 

dengan para 

penggunanya bisa 

dengan mudah 

berpartisipasi, 

berbagi, dan 

menciptakan isi  

Inovasi promosi Intensitas 

pembaruan konten 

promosi yang 

dilakukan 

perusahaan 

   Interval 18 

   Suara publik Tingkat kemudahan 

memberikan 

komentar pada 

sosial media 

perusahaan 

   Interval 19 

    Intensitas 

membagikan 

kembali informasi 

yang didapat dari 

perusahaan kepada 

orang lain melalui 

social media 

    Interval 20 

   kehadiran Intensitas 

kunjungan/melihat 

sosial media 

perusahaan 

    Interval 21 

 Social Media  

(youtube)  

Sebuah media online, 

dengan para 

penggunanya bisa 

dengan mudah 

berpartisipasi, 

berbagi, dan 

menciptakan isi  

Inovasi promosi Intensitas 

pembaruan konten 

promosi yang 

dilakukan 

perusahaan 

    Interval 22 

   Suara publik Tingkat kemudahan     Interval 23 
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Variabel Sub Variabel 
Konsep Variabel/ 

Sub Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 7 

memberikan 

komentar pada 

sosial media 

perusahaan 

    Intensitas 

membagikan 

kembali informasi 

yang didapat dari 

perusahaan kepada 

orang lain melalui 

social media 

    Interval 24 

   kehadiran Intensitas 

kunjungan/melihat 

sosial media 

perusahaan 

    Interval 25 

Ekuitas merek 

berbasis 

pelanggan 

Emotional 

Connection 

ukuran ketertarikan 

antara konsumen dan 

Merek 

Affiliation Tingkat rasa 

memiliki/hubungan 

yang kuat dengan 

merek 

Interval 26 

   Care Tingkat kepedulian 

perusahaan terhadap 

apapun yang 

berkaitan dengan 

konsumen 

Interval 27 

   Empathy Tingkat pengertian 

perusahaan akan 

kebutuhan konsumen 

Interval 28 

 Online 

Experience 

persepsi pengguna 

terhadap 

merek ketika 

menggunakan merek 

secara langsung 

Ease of use  Tingkat kemudahan 

dalam memakai situs 

web perusahaan  

Interval 29 

   Navigation Tingkat kemudahan 

pelanggan 

menemukan posisi 

dan fungsi setiap 

tombol yang ada 

dalam website 

Interval 30 

   Speed Intensitan perusahaan 

memberikan 

informasi yang 

dibutuhkan konsumen 

tanpa menunda 

Interval 31 

 Responsive 

Service 

Nature  

Mekanisme respon 

dan pelayanan 

dalam mendukung 

penjual dan tingkat 

interaksi layanan 

pelanggan 

yang difasilitasi oleh 

situs. 

Responsiveness Tingkat pemahaman 

perusahaan 

menanggapi keluhan 

dan saran dari 

pelanggan 

Interval 32 

    Tingkat ketepatan 

tindakan 

penanggulangan 

Interval 33 
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Variabel Sub Variabel 
Konsep Variabel/ 

Sub Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 7 

respon terhadap 

keluhan pelanggan 

   Interaction Intensitas perusahaan 

dalam memberi 

kesempatan untuk 

berinteraksi langsung 

Interval 34 

 Trust Harapan, kepercaya 

dirian akan 

keandalan merek dan 

tetap memiliki 

niat walaupun dalam 

situasi yang 

melibatkan risiko  

konsumen. 

Privacy Tingkat tanggung 

jawab perusahaan 

dalam menjaga 

nformasi pribadi 

pelanggan 

Interval 35 

   Security Tingkat rasa aman 

ketika melakukan 

transaksi dengan 

perusahaan 

Interval 36 

 Fulfilment Pemenuhan janji 

terhadap pelanggan 

dalam memenuhi 

harapan pelanggan 

Accuracy Tingkat kesesuaian 

detail produk yang 

ditampilkan di 

website dengan saat 

produk sampai 

ditanga konsumen 

Interval 37 

   Delivery  Tingkat ketepatan 

waktu penyampaian 

produk oleh 

perusahaan 

Interval 38 

Sumber : Berdasarkan hasil pengolahan data, referensi buku dan jurnal 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data dapat dibedakan dalam beberapa golongan tergantung dari sudut 

mana memandangnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan sumber pengambilannya dibagi menjadi dua yaitu: 

1.2.3.1 Data Primer 

Data primer (data asli atau data baru) adalah data yang diperoleh langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukan data tersebut (Misbahuddin & Hasan, 2013:21). Penelitian ini 

memiliki data primer yang bersumber dari penyebaran angket atau kuesioner 

secara online kepada konsumen hijup, dimana hasil dari data tersebut 

dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. 
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1.2.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penenlitian dari sumber-sumber yang telah ada dan biasanya 

diperoleh dari perpusatakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu 

(Misbahuddin & Hasan, 2013:21-22). Pada penelitian ini, data sekunder 

bersumber dari studi pustaka melalui berbagai jurnal, artikel majalah pemasaran, 

maupun artikel yang diambil di internet yang disajikan pada Tabel 3.2 berikut : 

TABEL 3.2 
JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis Data Sumber Data Katagori Data 

Traffic ranks website 

startup 

alexa.com Sekunder 

Startup rangking,SR 
Web, SR Social, Score 

Startuprangking.com Sekunder 

Jumlah pengikut di 
sosial media 

Startuprangking.com Sekunder 

Tanggapan responden 
tentang komunikasi 
pemasaran online 

 Primer 

Tanggapan responden 
tentang ekuitas merek 
berbasis pelanggan 

 Primer 

Sumber: Berdasarkan hasil Pengolahan Data 2017 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan data atau objek yang diteliti berupa 

karakteristik tertentu terhadap gejala, fenomena, peristiwa, dan kejadian-kejadian 

(Susetyo, 2010:139). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2012:61). Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, 

atau hal-hal menarik yang ingin peneliti selidiki (Sekaran, 2014:265). 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka dalam penelitian ini yang 

dijadikan populasi adalah visitor e-commerce Hijup Indonesia sebanyak 231.482 

pada juni 2017. 
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3.2.4.2 Sampel 

Sampel adalah populasi yang terpilih untuk dianalisis. Sampel adalah sub 

kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi 

(Maholtra, 2010). Suatu penelitian tidak mungkin keseluruhan populasi diteliti 

yang disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan biaya, tenaga dan 

waktu. Peneliti diperkenankan mengambil sebagian dari objek populasi yang 

ditentukan dengan catatan bagian yang diambil tersebut mewakili yang tidak 

diteliti atau representatif. Sampel adalah bagian dari populasi merupakan sub 

kelompok atau bagian dari populasi (Sekaran & Bougie, 2013:241) 

Pada penelitian ini, tidak memungkinkan semua populasi dapat diteliti 

oleh penulis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan biaya, 

keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu yang tersedia. Peneliti diperkenankan 

mengambil sebagian dari objek populasi yang ditentukan, dengan catatan bagian 

yang diambil tersebut mewakili yang lain yang tidak diteliti. Suatu sampel 

diperlukan dalam rangka mempermudah melakukan penelitian dan berguna ketika 

populasi yang diteliti berjumlah besar seperti populasi dari, dalam artian sampel 

tersebut harus representatif atau mewakili dari populasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian sampel yang dikemukakan di atas, maka sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, 

yaitu sebagian. Menentukan jumlah sampel digunakan pengambilan sampel 

dengan menggunakan simple random sampling. Adapun rumus yang digunakan 

untuk ,,,mengambil suatu sampel dari sebuah populasi ialah dengan menggunakan 

rumus (Tabachnick, 2013:123). 

 

N ≥ 50 + 8m  

Atau  

N ≥ 104 + m  

Keterangan:  N : ukuran sampel  

m : jumlah variabel  

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel ada penelitian ini 

adalah:  
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N ≥ 104 + m  

N ≥ 104+5  

N ≥ 109  

Berdasarkan perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam penelitian 

ini diperoleh ukuran sampel (n) minimal sebesar 109. Menurut Tony Wijaya 

(2009:10)  bahwa analisis SEM membutuhkan sampel paling sedikit 5 kali jumlah 

variabel indikator yang digunakan dalam penelitian ini jumlah variabel indikator 

yang digunakan sebanyak 22 maka jumlah sampel minimal sebanyak 110. 

Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan pasa perhitungan menurut Tony 

Wijaya yaitu sebesar 110 yang dibulatkan menjadi 200 responden.  

Perhitungan sampel ini sejalan dengan ukuran sampel untuk model persamaan 

struktural (SEM) yang diungkapkan (Kelloway, 1998) yaitu paling sedikit 200 

responden. (Joreskog, K. G. , & Sorbom, 1996:32) menyatakan bahwa hubungan 

antara banyaknya variabel dan ukuran sampel minimal dalam model persamaan 

structural (Sebagai ancer-ancer) dapat dilihat pada tabel mengenai ukuran sampel 

minimal dan jumlah variabel berikut ini : 

TABEL 3. 1  

UKURAN SAMPEL MINIMAL DAN JUMLAH VARIABEL 

Jumlah Variabel Ukuran sampel minimal 
3 200 

5 200 
10 200 

15 360 
20 630 

25 975 
30 1395 

Sumber : Joreskog, K. G. , & Sorbom, (1996) 

1.2.4.3 Teknik Pengambilan Sampling 

Sampling adalah proses pemilihan jumlah elemen yang tepat dari populasi, 

sehingga sampel penelitian dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik 

memungkinkan bagi kita untuk menggeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut 

pada elemen populasi (Sekaran & Bougie, 2013).  

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh 

pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga 

tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Sebuah teknik sampling dapat 
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diklasifikasikan sebagai non probabilitas dan probabilitas (Maholtra, 2010). 

Sampel probability merupakan sampel dimana setiap elemen atau anggota 

populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sedangkan 

sampel non probability kebalikan dari probability dimana setiap elemen atau 

populasi tidak memiliki peluang yang sama dan pemilihan sampel bersifat 

objektif. Sampel probability memiliki empat jenis teknik penarikan yaitu Simple 

Random Sampling, Sistematic Sampling, Stratification Sampling dan Cluster 

Sampling. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability 

yaitu simple random sampling. Teknik sampel acak sederhana atau simple random 

sampling adalah proses memilih satuan sampling sedemikian rupa sehingga setiap 

satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih ke 

dalam sampel (Sanusi, 2011). 

Data yang telah diperoleh dari responden yaitu berupa populasi penelitian, 

penulis mengambil sampel berdasarkan teknik simple random samping. Menurut 

Maholtra (2009:380) dalam sampling acak sederhana setiap unsur dalam populasi 

memiliki probabilitas yang sama dikenal dan seleksi. Selanjutnya setiap sampel 

yang mungkin dari suatu ukuran tertentu (n) memiliki probabilitas yang sama 

dikenal dan menjadi sampel benar-benar dipilih. Implikasi dalam prosedur 

sampling acak adalah bahwa setiap elemen dipilih secara independen dari setiap 

elemen lain. 

Peneliti memberi hak untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih 

menjadi sampel. Hak dari setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan 

ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel. 

Prosedur dalam pemenuhan sampel dijelaskan sebagai berikut : 

1. Membuat angket kuisioner menggunakan google drive  

2. Mengirim link form kuisioner yang telah dibuat kepada konsumen e-

commerce Hijup secara acak 

3. Menunggu hasil respon dari konsumen yang telah dikirim pesan link form 

kuisioner  

4. Melihat hasil form yang telah di isi oleh responden 
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3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut : 

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 marketing communication, marketing 

management, customer based brand equity, marketing, stategik brand 

manajemen. 

2. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan 

secara online kepada responden yaitu konsumen Hijup.com Indonesia. 

Kuesioner ini penulis mengemukakan beberapa pertanyaan yang 

mencerminkan pengukuran indikator variabel X (komunikasi pemasaran) serta 

Variabel Y (ekuitas merek berbasis pelanggan). Kemudian memilih alternatif 

jawaban yang telah disediakan pada masing-masing alternatif jawaban yang 

dianggap paling tepat. Kuesioner yang disebar oleh peneliti secara terbuka 

pada. Langkah-langkah penyusunan kuesioner adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun kisi-kisi angket atau daftar pertanyaan.  

b. Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawabannya. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang 

bersifat tertutup, yaitu seperangkat daftar pertanyaan tertulis dan disertai 

dengan alternatif jawaban yang disediakan, sehingga responden hanya 

memilih jawaban yang tersedia.  

c. Memberikan skor untuk setiap item pertanyaan. Pada penelitian ini setiap 

pendapat responden atas pertanyaan diberi nilai dengan skala interval.  

Langkah-langkah penyebaran kuisioner secara online adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun daftar pertanyaan secara online menggunakan Google 

Drive, kunjungi drive google.com kemudian login menggunakan akun 

Google pilih Create, Form untuk mulai membuat kuesioner online.  

b. Setelah kuesioner online selesai, kemudian dilakukan penyebaran 

kuesioner dan alamat web kuesioner tersebut. 
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1) Mengirim aplikasi kuesioner melalui email atau pesanlangsung 

sosial media kepada konsumen Hijup.com. 

2) Mengirim aplikasi kuesioner melalui personal chat sosial media 

kepada konsumen Hijup.com. 

3. Studi literatur 

Studi Literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan 

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

diteliti yang terdiri dari komunikasi pemasaran online dan ekuitas merek 

berbasis pelanggan. Studi literature tersebut didapat dari berbagai sumber, 

yaitu a) buku literatur b) skripsi, c) jurnal ekonomi dan bisnis d) media cetak 

(majalah) e) media elektronik (internet). 

 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Data menentukan mutu hasil penelitian, oleh karena itu data perlu diuji. 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya instrumen pengumpulan data yang akan 

disebar, perlu dilakukan tahap pengujian berupa pengujian validitas dan 

reliabilitas. Kebenaran data dapat dilihat dari instrumen pengumpulan data. 

Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel.  

Pengujian validitas instrumen dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan 

tingkat ketepatan alat pengumpulan data yang dilakukan. Uji validitas dan 

reliabilitas pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu 

software komputer program SPSS 22.0 for windows.  

 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas instrumen dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas konstruk yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar 

skor yang diperoleh dari masing-masing item berupa pertanyaan dengan skor total 
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yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Berdasarkan ukuran statistik, 

bila ternyata skor semua item yang disusun menurut dimensi konsep berkorelasi 

dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai 

validitas.  

Penelitian mengenai pengaruh komunikasi pemasaran online (X) terhadap 

ekuitas merek berbasis pelanggan (Y) survei pada konsumen e-commerce Hijup, 

dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel X memiliki pengaruh 

terhadap Y dengan menafsirkan data yang terkumpul melalui angket.  

Uji validitas dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item angket 

yang valid dan yang tidak. Uji validitas dilakukan dengan mencari korelasi setiap 

item pernyataan dengan skor total pernyataan untuk hasil jawaban responden yang 

mempunyai skala pengukuran interval. Perhitungan korelasi antara pernyataan 

dengan skor total, digunakan alat uji korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson sebagai berikut: 

  
  ∑      ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{  ∑     ∑   }
 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

Keterangan: 

r = Koefisien validitas item yang dicari  

X = Skor yang diperoleh subjek seluruh item  

Y = Skor total 

ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikasi 

sebagai berikut: 

1. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung ≥ rtabel). 
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2. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil atau sama dengan dari rtabel (rhitung ≤ rtabel). 

 Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program 

SPSS (Statistical Product for Service Solution) 22.0 for windows. Teknik 

perhitungan yang digunakan untuk menganalisis tes ini adalah teknik korelasi 

biasa, yaitu korelasi antara skor-skor tes yang divalidasikan dengan skor-skor tes 

tolak ukur responden yang sama. Pengujian keberartian koefisien korelasi 

dilakukan dengan taraf signifikasi tertentu, artinya ada koefisien validitas tersebut 

bukan karena faktor kebetulan, rumus uji t yang digunakan sebagai berikut: 

   
√   

√   
; dk = n-2 

 

Keputusan pengujian validitas menggunakan taraf signifikasi dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Nilai t dibandingkan dengan rtabel dengan dk = n-2 da taraf signifikasi α=0,05 

2) Jika thitung > ttabel maka butir pertanyaan tersebut valid. 

3) Jika thitung < ttabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

 Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang digunakan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Penelitian ini akan 

menguji validitas dari instrument komunikasi pemasaran online sebagai variabel 

ekuitas merek berbasis pelanggan sebagai variabel Y. 

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL X (KOMUNIKASI 

PEMASARAN ONLINE) 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Website 
   

1 
halaman pertama dapat dimengerti dan dapat 

dinavigasi ke halaman lain yang terbuka 

dengan cepat 
0,520 0,334 Valid 

2 
Setiap instruksi yang diberikan pada halaman 

website mudah dimengerti 0,590 0,334 Valid 

3 
Halaman situs rapih tidak sesak atau 

menumpuk 0,550 0,334 Valid 

4 
Font/ huruf yang dipakai pada halaman 

website mudah dibaca 
0,671 0,334 Valid 

(Sugiyono, 2014:250) 
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No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

5 
Penjelasan mengenai detail produk mudah 

dimengerti 
0,682 0,334 Valid 

6 
Penulisan detail barang lengkap sesuai seperti 

yang diharapkan pelanggan 
0,604 0,334 Valid 

7 
Desain produk yang dijual selalu seperti yang 

diinginkan pelanggan 
0,627 0,334 Valid 

8 
Kualitas produk yang ditawarkan tidak 

pernah mengecewakan pelanggan 
0,532 0,334 Valid 

Online and Video ads 
   

9 
Hijup bisa ditemukan dengan kata kunci yang 

umum diingat pada (search 

engine:google,yahoo, msn dan lainnya) 
0,450 0,334 Valid 

10 
Ketepatan waktu pemberitahuan atau 

notification melalui email 0,607 0,334 Valid 

11 
Konten pesan yang dikirim melalui email 

sesuai dengan kebutuhan konsumen 
0,589 0,334 Valid 

12 
Video promosi yang ditampilkan hijup bisa 

untuk diperbesar, diperkecil maupun ditutup 
0,530 0,334 Valid 

Social Media (facebook) 
   

13 
Hijup selalu memperbarui konten promosi 

pada facebook 0,586 0,334 Valid 

14 
Kemudahan memberikan komentar pada 

hijup melalui sosial media facebook 0,679 0,334 Valid 

15 
Konten yang dibuat hijup pada sosial media 

facebook mudah dibagikaan kepada orang 

lain 
0,707 0,334 Valid 

16 
Intensitas mengunjungi sosial media 

facebook Hijup 
0,513 0,334 Valid 

Sosial Media (Instagram) 
   

17 
Hijup selalu memperbarui konten promosi 

pada instagram 0,651 0,334 Valid 

18 
Kemudahan memberikan komentar pada 

hijup melalui sosial media instagram 0,532 0,334 Valid 

19 
Konten yang dibuat hijup pada sosial media 

instagram mudah dibagikaan kepada orang 

lain 
0,713 0,334 Valid 

20 
Intensitas mengunjungi sosial media 

instagram Hijup 0,680 0,334 Valid 

Social Media (Youtube) 
   

21 
Hijup selalu memperbarui konten promosi 

pada youtube 0,604 0,334 Valid 

22 
Kemudahan memberikan komentar pada 

hijup melalui sosial media youtube 0,520 0,334 Valid 

23 
Konten yang dibuat hijup pada sosial media 

youtube mudah dibagikaan kepada orang lain 0,610 0,334 Valid 

24 
Intensitas mengunjungi sosial media youtube 

Hijup 0,768 0,334 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017 (Menggunakan SPSS 23.0 for Windows) 
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 Berdasarkan Tabel 3.4 pada instumen variabel komunikasi pemasaran 

dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi social media 

(youtube) dengan pernyataan Intensitas mengunjungi sosial media youtube Hijup 

yang bernilai 0,768, sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi online and 

video ads dengan pernyataan Hijup bisa ditemukan dengan kata kunci yang umum 

diingat pada (search engine:google,yahoo, msn dan lainnya) yang bernilai 0,450. 

Hasil uji coba instumen untuk variabel komunikasi pemasaran  

berdasarkan hasil perhitungan validitas item instrumen yang dilakukan dengan 

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

pernyataan dalam kuesioner valid karena skor rhitung lebih besar jika 

dibandingkan dengan rtabel yang bernilai 0,334. 

Berikut ini Tabel 3.5 mengenai hasil uji validitas variable ekuitas merek 

berbasis pelanggan yang pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel Y. 

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL Y (EKUITAS MEREK 

BERBASIS PELANGGAN) 

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Emotional Connection 

 
25 

Merasa memiliki hubungan yang kuat dengan 

merek Hijup 0,799 0,334 Valid 

26 
Hijup benar benar peduli terhadap apapun yang 

berkaitan dengan konsumen 0,750 0,334 Valid 

27 Hijup selalu mengerti kebutuhan konsumen 0,458 0,334 Valid 

Online Experience    

28 
Situs web Hijup menyediakan jalur pencarian 

yang mudah diikuti 0,535 0,334 Valid 

29 
Pelanggan mudah memahami setiap pilihan 

pilihan yang disediakan pada website Hijup 0,701 0,334 Valid 

30 
Kecepatan respon hijup terhadap aktivitas yang 

dilakukan pelanggan pada website 0,657 0,334 Valid 

Responsive Service Nature    

31 
Hijup selalu memahami apa yang dikeluhkan 

oleh konsumen 0,466 0,334 Valid 

32 
Hijup selalu tepat dalam melakukan tindakan 

penanggulangan keluhan dari pelanggan 0,610 0,334 Valid 

33 
Hijup selalu atraktif berinteraksi melalui 

customer service web maupun media sosial 0,444 0,334 Valid 

Trust    

34 
Hijup bertanggung jawab dalam menjaga 

informasi pribadi pelanggan 0,616 0,334 Valid 

35 
Merasa aman ketika melakukan transaksi 

dengan Hijup 0,491 0,334 Valid 
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No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Fulfillment  

36 
Detail produk yang ditampilkan di web sesuai 

dengan produk yang diterima pelanggan 0,694 0,334 Valid 

37 
Produk dari hijup selalu sampai sesuai waktu 

yang dijanjikan 0,772 0,334 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017 (Menggunakan SPSS 23.0 for Windows) 

Berdasarkan Tabel 3.5 pada instumen variabel ekuitas merek berbasis 

pelanggan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi emotional 

connection dengan pernyataan Merasa memiliki hubungan yang kuat dengan 

merek Hijup yang bernilai 0,799 dan nilai terendah terdapat pada dimensi 

responsive service nature dengan item pernyataan Hijup selalu atraktif 

berinteraksi melalui customer service web maupun media sosial, yang bernilai 

0,444. 

 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa setiap instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrument 

tersebut sudah baik dan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya. Pengujian 

reliabilitas instrument dilakukan dengan rentang skor angka menggunakan rumus 

Croanbach alpha. Walaupun secara teori besarnya koefisien reliabilitas berkisar 

0,00 – 1,00 tetapi, pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak 

pernah tercapai dalam suatu pengukuran karena manusia sebagai subjek 

psikologis penelitian merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Rumus 

cronbach alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian, adapun rumusnya sebagai 

berikut. 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 

) 

(Umar, 2008:146) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrument 

k = Banyaknya butir pernyataan 
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  = Varians total 

∑  
  = Jumlah varian butir 

Jumlah varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir, kemudian jumlahkan seperti berikut ini: 

  
∑ 

 
 ∑    

 

 
  (Umar, 2008:147) 

Hasil uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

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

maka item pernyataan dikatakan reliabel. 

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

maka item pernyataan dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada sebanyak 30 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 (30-2=18) maka didapat 

nilai rtabel sebesar 0,334. Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 23.0 for Windows diketahui bahwa semua variabel 

reliabel, hal ini disebabkan nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rtabelyang dapat dilihat berdasarkanTabel 3.6 berikut: 

TABEL 3.6 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 
No Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1 Komunikasi Pemasaran 
Online 

0,924 0,334 Reliabel 

2 Ekuitas Merek Berbasis 
Pelanggan 

0,867 0,334 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017 (Menggunakan SPSS 23.0 for Windows) 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Pada langkah analisis data, data yang dikumpulkan secara statistik 

dianalisis untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah didukung 

(Sekaran, 2014:32). Tujuan analisis data antara lain : 1) memecahkan masalah-

masalah penelitian, 2) memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat  

dalam penelitian, 3) memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, dan 4) bahan untuk membuat kesimpulan, serta implikasi dan saran-

saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya (Misbahuddin & 

Hasan, 2013:33). Alat analisis yang sering digunakan dalam analisis data adalah 
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metode statistik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden Hijup dengan prosedur : 

1. Menyusun data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan 

identitas responden, kelengkapan data, dan pengisian data yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian.  

2.  Menyeleksi data. Kegiatan ini untuk memeriksa kesempurnaan dan 

kebenaran data yang terkumpul.  

3. Tabulasi data. Dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:  

a. Memberi skor pada setiap item  

Penelitian ini akan meneliti Komunikasi Pemasaran Online (X) terhadap 

Ekuitas Merek Berbasis Pelanggan (Y). Skala pengukuran  yang digunakan untuk 

mengukur indikator-indikator pada variabel dependen dan variabel independen 

tersebut adalah menggunakan Skala Sematik. Skala semantic differensial 

digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya tidak pilihan ganda atau 

checklist, tetapi tersusun dalam garis kontinum yang jawaban sangat positifnya  

terletak pada bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak pada 

kiri garis atau sebaliknya (Sugiyono, 2012). Data yang di peroleh adalah data 

interval. Responden yang memberi penilaian dengan angka 7, berarti sangat 

positif, sedangkan bila memberi jawaban angka 1 berarti persepsi responden 

terhadap pertanyaan itu sangat negatif. Penelitian ini, setiap pernyataan dari 

angket terdiri dari 7 kategori sebagai berikut, alternatif jawaban tersebut 

diperlihatkan pada Tabel 3.7 berikut ini : 

TABEL 3.7  

SKOR ALTERNATIF JAWABAN POSITIF DAN NEGATIF 

Sumber: Modifikasi dari (Asep Hermawan, 2009) 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item  

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian  

Alternatif 

Jawaban 

 

Rentang Jawaban 

 

 

Setuju 7 6 5 4 3 2 1 Tidak Setuju 

Positif  7 6 5 4 3 2 1  

Negatif  1 2 3 4 5 6 7  
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4. Menganalisis data. Proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterprestasi data agar diperoleh suatu kesimpulan.  

5. Pengujian. Untuk menguji hipotesis, dimana metode analisis yang dilakukan 

dalam penelitian kuantitatif ini adalah metode analisis verifikatif, maka 

dilakukan structural equation modeling (SEM). 

 

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 data sampel atau populasi tanpa perlu diuji 

signifikasinya.Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpulan data 

mentah menjadi bentuk informasi yang lebih ringkas sehingga lebih mudah 

dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian, antara lain: 

1. Cross Tabulation 

Metode cross tabulation merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat hubungan deskriptif antara dua variabel atau lebih dalam data 

yang diperoleh (Maholtra, 2010). Cross tabulation merupakan metode yang 

menggunakan uji statistik untuk mengidentifikasikan dan mengetahui korelasi 

antar dua variabel. Dimana apabila terdapat hubungan antar keduanya, maka 

terdapat tingkat ketergantungan yang saling mempengaruhi yaitu perubahan 

variabel yang satu ikut mempengaruhi perubahan pada variabel lain. 

2. Skor Ideal 

Skor Ideal merupana skor yang secara ideal diharapkan untuk jawaban dari 

pernyataan yang terpadat pada angket kuisioner yang akan dibandingkan 

dengan perolehan skor total perolehan untuk mengetahui hasil kinerja dari 

variabel. Penelitian atau survei membutuhkan instrumen atau alat yang 

digunakan untuk melakukan pengumpulan data seperti kuesioner. Kuesioner 

berisikan berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden atau sampel 

dalam suatu proses penelitian atau survei. Jumlah pertanyaan yang dimuat 

dalam kuesioner penelitian cukup banyak sehingga diperlukan skoring untuk 

memudahkan dalam proses penilaian dan akan membantu dalam proses 
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analisis data yang telah ditemukan. Pemberian skoring dalam kuesioner harus 

memenuhi ketentuan dalam penentuan skoring. Berikut adalah rumus untuk 

mencari hasil skor ideal: 

Nilai Indeks Maksimum  = Skor interval tertinggi  x Jumlah item 

pertanyaan tiap dimensi x Jumlah responden  

Nilai Indeks Minimum = Skor interval terendah  x Jumlah item 

pertanyaan tiap dimensi x Jumlah responden 

Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : skor 

interval tertinggi      

Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100 

 

3.  Analisis Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian, antara lain: 1) Analisis deskriptif variabel X 

(komunikasi pemasaran online) dan 2) Analisis deskriptif variabel Y (Ekuitas 

merek berbasis pelanggan).  Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan 

kriteria penafsiran persentase yang diambil dari 0% sampai 100%. 

  

1.2.7.2 Analisis Data Verifikatif 

Teknik analisis data merupakan seperangkat cara untuk mengolah 

kebenaran suatu data. Teknik analisis data dirancang dan diarahkan untuk 

menjawab masalah yang telah diajukan. Teknik analisis data adalah 

mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan yang akan digunakan 

oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk 

pengujiannya (Sanusi, 2011:115). 

Terdapat beberapa tahap dalam persiapan analisis data menurut (Asep 

Hermawan, 2009) tahap-tahap tersebut adalah 1) validasi, 2) data editing, 3) data 

entry, 4) Tabulasi data, 5) Deteksi kesalahan, 6) Pemprosesan data dan analisis 

data. Dalam penelitian ini tahapan persiapan yang dilakukan adalah 

1. Validasi data (validation). Yaitu merupakan proses penentuan apakah suatu 

wawancara dalam survei atau observasi dilakukan dengan benar dan bebas 

bias. 
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2. Data editing dan coding. Editing merupakan proses dimana data mentah (raw 

data) diperiksa dari kesalahan yang dilakukan oleh pewawancara atau 

responden. Sedangkan coding merupakan pengelompokan dan pemberian nilai 

terhadap berbagai respon dari instrument survei.  

3. Data entry. Yaitu merupakan prosedur yang digunakan untuk memasukan data 

ke dalam komputer untuk dianalisis lebih lanjut. 

4. Tabulasi data. Yaitu proses sederhana untuk menghitung jumlah observasi 

yang diklasifikasikan kedalam beberapa kategori. 

5. Deteksi kesalahan. Yaitu menentukan apakah software yang digunakan untuk 

data entry dan tabulasi akan memungkinkan peneliti melakukan error edit 

routines.  

6. Pemprosesan data dan analisis data. Dalam pemprosesan data penelitian 

menggunakan teknologi AMOS (untuk analisis data multivariate yang disebut 

dengan structural equation modelling/SEM). 

Dalam penelitian ini teknik analisis verifikatif yang dipergunakan untuk 

mengetahui hubungan korelatif dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Structure 

Equation Model (SEM) atau Pemodelan Persamaan Struktural.Teknik analisis 

data menggunakan SEM dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh 

hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian.SEM digunakan bukan untuk 

merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan 

suatu model. Maka syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu 

model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran yang 

berdasarkan justifikasi teori. 

SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan 

pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Seperti yang diungkapkan 

oleh (Hair, 2006:70) menggunakan Structural Equation Modeling memungkinkan 

dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga 

memberikan efisiensi secara statistik. 

Structural Equation Modeling memiliki karakteristik utama yang 

membedakannya dengan teknik analisis multivariat lainnya. Pada SEM terdapat 

estimasi hubungan ketergantungan ganda (multiple dependence relationship). 

SEM juga memungkinkan mewakili konsep yang sebelumnya tidak teramati 
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(unobserved concept) dalam hubungan yang ada dan memperhitungkan kesalahan 

pengukuran (measurement error). 

1.2.7.3 Asumsi SEM 

SEM adalah metode analisis data multivariate yang bertujuan menguji model 

pengukuran dan model struktural persamaan variabel laten, sehingga dapat 

didefinisikan tiga karakteristik utama sem sebagai berikut (Kusnendi, 2008): 

1. SEM merupakan kombinasi teknik analisis data multivariate interdepensi 

dan depensi, yaitu analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur 

2. Variabel yang dinamis adalah varibel laten (konstruk), yaitu variabel yang 

tidak dapat diobservasi langsung tetapi dapat diukur melalui indikator-

indikator terukur atau variabe manifest. 

3. SEM bertujuan bukan untuk menghasilkan model, melainkan menguji atau 

mengkonfirmasi model berbasis teori, yaitu model pengukuran dan model 

struktural. 

(Latan Hengky, 2013) mengemukakan bahwa di dalam SEM analisis faktor 

konfirmatori atau sering disebut CFA digunakan untuk mengevaluasi model 

ppengukuran yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. 

Menurut Sugiyono (2014), aplikasi analisis SEM dilakukan dengan menggunakan 

langkah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Terdapat dua prinsip dasar dalam SEM, yaitu untu menganalisis hubungan 

kausal antara variabel eksogen dan endogen, dan untuk menguji validitas 

dan reliabilitas indikator variabel laten. Kegiatan dalam langkah pertama ii 

adalah mengembangkan suatu model berdasarkan kajian-kajian teoritik. 

Selanjutnya model ini diuji berdasarkan atas data empirik. 

2. Mengkontruksi Diagram Jalur untuk Hubungan Kausal 

Diagram jalur sangat berguna untuk melihat hubungan kausal antara 

variabel eksogen dan variabel endogen. Hubungan kausal antar variabel ini 

divisualisasikan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan jelas untuk 

dipahami serta lebih menarik. Diagram jalur memperlihatka mengenai 
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bagaimana beberapa variabel pada suatu model berhubungan satu sama 

lain yang memberikan suat pandangan menyeluruh mengenai struktur 

model. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menuangkan hipotesis ke dalam 

gambar diagram jalur, sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 

Diagram Jalur Hipotesis 

 

Keterangan : 

MCO   : Variabel Marketing Communication Online 
CBBE   : Variabel Customer Based Brand Equity 

WEB   : Dimensi Website 
VOads   : Dimensi Video and Online Advertising 
SM   : Dimensi Social Media 

EC   : Dimensi Emotional Connection 
OE   : Dimensi Online Experience 

RSN   : Dimensi Responsive Service Nature 
Trust   : Dimensi Trust 
Fullfilmment  : Dimensi Fullfilment 

EOU   : Indikator Ease Of Use 
PA   : Indikator Physical Attractiveness 
PCE   : Indikator Positive Customer Experience 

K   : Indikator Keyword  
OT   : Indikator On Time  

R   : Indikator Relevan 
RMA   : Indikator Rich Media ads 
IOP   : Indikator Inovation of Product 

PV   : Indikator Public Voice 
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A   : Indikator Absence 

Af   : Indikator Affiliation 
C   : Indikator Care 

E   : Indikator Empathy 
EofU   : Indikator Ease of Use 
N   : Indikator Navigation  

S   : Indikator Speed 
Respons   : Indikator Responsiveness 

I   : Indikator Interaction  
PRV   : Indikator Privacy 
Secure   : Indikator Security 

Accure   : Indikator Accuracy 
Delv     : Indikator Delivery 

  : Epsilon 
  : Hubungan Kausalitas  

Hipotesis = Marketing Communication Online Berpengaruh terhadap Customer 

Based Brand Equity 

 

3. Mengkonversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural dan Model 

Pengukuran 

Lagkah selanjutnya adalah mengkonversi diagram jalur ke dalam bentuk 

persamaan model pengukuran variabel laten eksogen, persamaan 

pengukuran variabel laten endogen, dan persamaan model struktural. 

4. Memilih Matrik Input dan estimasi Model 

Di dalam SEM, matrik input data berupa matrik korelasi atau matrik 

varians-kovarians. Matrik korelasi digunakan untuk tujuan memperoleh 

kejelasan tentang pola hubungan kausal antar variabel laten. Melalui 

matrik ini dapat melihat jalur-jalur mana yang memiliki efek kausal yang 

lebih dominan dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain, dan variabel 

eksogen yang mana yang efeknya lebih besar terhadap variabel endogen 

dibandingkan dengan variabel lainnya. 

5. Menilai Identifikasi Model Struktural 

Di dalam analisis model struktural sering diijumpai adanya permasalahan 

yaitu pada proses pendugaan parameter. Menurut (Kusnendi, 2008:281), 

tahap identifikasi model dimaksudkan untuk memastikan model yang akan 

diuji buka merupakan model under-identified, tetapi merupakan model 

just-identified, dan lebih disukai yang merupakan model over-identified 
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6. Evalasi Kecocokan Model 

Di salam analisis SEM perlu memperhatikan asumsi-asumsi yang 

berkaitan dengan model dan asumsi yang berkaitan dengan pendugaan 

parameter dan pengujian hipotesis. 

a. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan model, antara lain : 

1) Semua hbungan antar variabel berbentuk linier 

2) Model yang dikembangkan berdifat aditif 

b. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan pendugaan parameter dan 

pengujian hipotesis, antara lain : 

1) Pengambilan sampel secara acak 

2) Data harus lengkap, artinya tidak ada mising data 

3) Tidak ada yang aneh 

4) Ukuran sampel minimun 100 

5) Penyebaran data bersifat normal 

6) Tidak ada multikolinearitas 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu 

pengujian model pengukuran (measurement model) dapat dilakukan. Pengujian 

validitas measurement model untuk menguji kesesuaian model atau dapat disebut 

goodness of fit (GOF). Adapun indikator pengujian goodness of fit  dan nilai cut-

off (cut-off value) yang digunakan dalam kesesuaian model ini  menurut (Yvonne, 

2013), adalah sebagai berikut :  

1. Chi Square (X2) 

Ukuran yang mendasari pengukuran secara keseluruhan (overall) yaitu 

likelihood ratio change. Ukuran ini merupakan ukuran utama dalam 

pengujian measurement model, yang menunjukkan apakah model merupakan 

model overall fit. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui matriks kovarian 

sampel berbeda dengan matriks kovarian hasil estimasi.Chi-square bersifat 

sangan sensitif terhadap besarnya sampel yang digunakan. Kriteria yang 

digunakan adalah apabila matriks kovarian sampel tidak berbeda dengan 

matriks hasil estimasi, maka dikatakan data fit dengan data yang dimasukkan. 

Model dianggap baik jika nilai chi-square rendah. 
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Meskipun chi-square merupakan alat pengujian utama, namun tidak dianggap 

sebagai satu-satunya dasar penentuan untuk menentukan model fit, untuk 

memperbaiki kekurangan pengujian chi-square digunakan χ2/df (CMIN/DF), 

dimana model dapat dikatakan fit apabila nilai CMIN/DF < 2,00. 

2. GFI (Goodness of Fit Index) dan AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

GFI bertujuan untuk menghitung proporsi tertimbang varians dalam matriks 

sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarians populasi yang diestimasi. Nilai 

Good of  Fit Index berukuran antara 0 (poor fit) sampai dengan 1 (perfect fit). 

Semakin tinggi nilai GIF,  maka menunjukkan model semakin fit dengan 

data. Cut-off value GFI adalah ≥0,90 dianggap sebagai nilai yang baik 

(perfect fit).  

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA adalah indeks yang digunakan untuk mengkompensasi kelemahan 

chi-square (X2) pada sampel yang besar.nilai RMSEA yang semakin rendah, 

mengindikasikan model semaikin fit dengan data. Ukuran cut-off-value 

RMSEA adalah ≤ 0,08 dianggap sebagai model yang diterima. 

4. Adjusted Goodness of Fit Indices (AGFI) 

AGFI merupakan GFI yang disesuaikan terhadap degree of freedom, analog 

dengan R2 dan regresi berganda.GFI maupun AGFI merupakan criteria yang 

memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam sebuah matriks 

kovarian sampel.cut-off-valuedari AGFI adalah ≥0,90 sebagai tingkatan yang 

baik. Kriteria ini dapat diinterpretasikan jika nilai ≥0,95 sebagai good overall 

model fit. Jika nilai berkisar antara 0,90-0,95 sebagai tingkatan yang cukup 

dan jika besarnya nilai 0,80-0,90 menunjukan marginal fit.  

5. Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI merupakan alternative incremental fit Index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap basedline model. Nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterima sebuah model adalah ≥0,90. 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

Keunggulan dari model ini adalah uji kelayakan model yang tidak sensitive 

terhadap besarnya sampel dan kerumitan model, sehingga sangat baik untuk 
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mengukur tingkat penerimaan sebuah model. Nilai yang direkomendasikan 

untuk menyatakan model fit adalah ≥ 0,90. 

Perhitungan goodness of fit dirangkum kedalam Tabel 3.8, berikut ini : 

TABEL 3.8 

KRITERIA EVALUASI MODEL DENGAN GOODNESS OF FIT 

MEASURES 

No 
Goodness-of-Fit 

Measures 
Level Penerimaan 

Absolute Fit Measures 

1.  Statistic Chi-square 
(X2) 

Mengikuti uji statistic yang berkaitan dengan 
persyaratan signifikan semakin kecil semakin baik. 

2.  Goodness-of-Fit-Index 
(GFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 
adalah lebih baik. GFI   0.90 adalah good fit, 

sedang 0.80   GFI   0.90 adalah marginal fit 

3.  Root Mean Square 
Error of Approximation 
(RMSEA) 

RMSEA yang semakin rendah, mengindikasikan 
model semaikin fit dengan data. Ukuran cut-off-
value RMSEA adalah ≤ 0,08 dianggap sebagai 

model yang diterima. 
Incremental Fit Measures 

1.  Trucker-Lewis Index 
(TLI) 

Nilai berkisar antara 0-1. Dengan nilai lebih tinggi 
adalah lebih baik. TLI   0.90 adalah good fit, 

sedang 0.80   TLI   0.90 adalah marginal fit 

2.  Adjusted Goodness of 
Fit Indices (AGFI) 
 

cut-off-valuedari AGFI adalah ≥ 0,90 

3.  Comparative Fit Index 
(CFI) 

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 
adalah lebih baik. CFI   0.90 adalah good fit, 

sedang 0.80   CFI   0.90 adalah marginal fit 

Parsimonious Fit Measures 

1.  Parsimonious 
Goodness of fit 

Index(PGFI) 

PGFI<GFI, semakin rendah semakin baik 

2.  Parsimonious Normed 

Fit Index (PNFI) 

Nilai tinggi menunjukkan kecocokan lebih baik 

hanya digunakan untuk perbandingan antara model 
alternative 

Sumber: Yvonne dan Robert (2013:182) 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

program IBM AMOS versi 22 untuk menganalisis hubungan dalam model 

struktural yang diusulkan. Adapun model struktural yang diusulkan untuk menguji 

hubungan kausalitas antara faktor Komunikasi Pemasaran Online (X) terhadap 

Ekuitas Merek Berbasis Pelanggan (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan standardized 

regression weight dengan tingkat signifikansi >0,05 dan derajat kebebasan sebesar 
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n (sampel). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis utama pada penelitian 

ini dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 

Diagram Jalur Hipotesis Penelitisn 

Hipotesis 1 : 

H0 :  > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi 

pemasaran online dengan ekuitas merek berbasis pelanggan 

H1 :  < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara komunikasi pemasaran online 

dengan ekuitas merek berbasis pelanggan 


