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BAB III 

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian merujuk pada masalah dan/atau tema 

yang diteliti (Idrus, 2009). Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat atau 

variabel dependen yaitu niat beli properti syariah Non-Bank, lima variabel bebas 

atau variabel independen yaitu religiositas, pengetahuan, tingkat harga, promosi, 

kualitas pelayanan, dan satu variabel moderasi yaitu Islamic branding. Adapun 

subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim generasi Y yang berdomisili di 

Jawa Barat. Penelitian ini menyebarkan kuesioner menggunakan google form yang 

disebarkan di sosial media  

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan untuk meneliti penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif adalah suatu metode ilmiah yang 

memiliki data berupa angka dan/atau bilangan yang dapat diolah dengan rumus 

tertentu dan dapat dianalisis dengan melakukan perhitungan statistika dan/atau 

matematika (Sekaran dan Bougie, 2017) 

3.3 Desain Penelitian 

Menurut (Sarwono dan Narimawati, 2014) metode penelitian dapat 

didefinisikan sebagai metode atau cara penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan mencapai tujuan tertentu. Metode yang akan digunakan 

peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan eksplanatori. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan 

karakteristik orang, kejadian, atau situasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Penelitian 

deskriptif dilakukan untuk menggambarkan mengenai variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini. 

Sementara penelitian eksplanatori merupakan metode digunakan untuk 

menggali, mengidentifikasi, dan menganalisis besarnya pengaruh antara dua 

variabel atau lebih, baik secara parsial maupun secara total masing-masing faktor 

atau dimensi dari variabel-variabel penelitian (Muhammad, 2013) 
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Pada penelitian ini, terdapat empat variabel independen dan satu variabel 

perantara yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Penelitian 

ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel tingkat religiositas, tingkat 

pengetahuan, tingkat harga, tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan, dengan 

variabel moderasi Islamic branding terhadap variabel tingkat niat beli properti 

syariah. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel atau yang dikenal juga dengan definisi operasionalisasi 

didefinisikan sebagai alat yang difungsikan untuk mengukur suatu konsep atau 

variabel mengenai suatu fenomena yang dirumuskan berdasarkan dengan 

karakteristik-karakteristik variabel tersebut dan dapat diamati (Silalahi, 2010). 

Variabel- variabel berikut yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1) Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas atau bisa juga disebut dengan variabel sebab (cause variabel) 

adalah variabel yang mengondisikan terjadinya suatu perubahan dalam 

variabel lain dan tidak terpengaruh oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah variabel tingkat religiositas, tingkat 

pengetahuan, tingkat harga, tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan, 

2) Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang terikat dengan variabel bebas atau 

variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah niat beli  

3) Variabel Moderasi (Moderating Variabel) 

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel moderasi adalah Islamic branding. 

Tabel 1.3 

Operasional Variabel 

Variabel  Indikator Ukuran Skala 

Tingkat 

Religiositas 

1. Ritual 

(Wahyudin et al., 

2015) 

Sejauh mana responden dapat 

mengamalkan ajaran agamanya 

dengan baik. 

Interval 



73 
 

Aisyah Alizza Rahmah Ramli, 2022 
DETERMINASI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP NIAT BELI PROPERTI SYARIAH NON-BANK 
DENGAN ISLAMIC BRANDING SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Keyakinan (Sood 

dan Nasu, 1995) 

Kondisi di mana konsumen 

yakin akan transaksi pembelian 

rumah melalui properti syariah 

yang sudah sesuai dengan 

syariat agama. 

 

3. Pengetahuan 

agama 

(Muhamad dan 

Mizerski, 2010) 

Seberapa jauh responden 

mengetahui, mengerti, dan 

paham mengenai agama yang 

dianut. 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

1. Pengetahuan 

(Yuliana, 2017) 

Mengetahui suatu objek dengan 

kemampuan 

menginterpretasikan dengan 

benar tentang objek yang 

dipelajari atau diketahui. 

Interval 

2. Pemahaman 

(Febriyanto, 

2016) 

Pemahaman yang dilanjutkan 

dengan kemampuan 

mengaplikasikan subjek 

tertentu pada situasi yang 

berbeda. 

 

3. Penerapan 

(Donsu, 2017) 

Kemampuan seseorang untuk 

memberi nilai terhadap objek 

tertentu yang didasarkan pada 

kriteria khusus ataupun norma-

norma yang ada pada 

masyarakat. 

 

Tingkat harga 1. Keterjangkauan 

Harga (Amilia, 

2017) 

Harapan konsumen dengan 

harga yang dapat dijangkau 

sebelum melakukan pembelian. 

Interval 

2. Kesesuaian 

Harga dengan 

kualitas (Sarjana 

et al., 2019) 

Harapan konsumen dengan 

harga yang sesuai degan 

kualitas sebelum melakukan 

pembelian. 

 

3. Harga tetap 

untuk cicilan 

(Qorni et al., 

2020) 

Tingkat harga yang diberikan 

untuk pembayaran secara cicil. 

 

Tingkat 

Promosi 

1. Periklanan 

(Hersona et al., 

2013) 

Bentuk promosi non-personal 

yang memerlukan biaya tentang 

gagasan, produk oleh sponsor. 

Interval 

2. Promosi 

penjualan  

(Hersona et al., 

2013) 

Insentif jangka pendek untuk 

mendorong penjualan produk. 

 

3. Pemasaran 

Interaktif (Brata 

et al., 2017) 

Hubungan langsung dengan 

pelanggan yang bertujuan 

tujuan untuk memperoleh 

tanggapan segera. 
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Tingkat 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Bukti Langsung 

(Suzanto, 2011)  

Kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan 

eksistensinya pada konsumen. 

Interval 

2. Keandalan 

(Parasuraman et 

al., 1985) 

Kemampuan untuk 

memberikan pelayanan secara 

akurat dan terpercaya sesuai 

dengan yang dijanjikan. 

 

3. Jaminan (Putro, 

2014) 

Kemampuan memberikan 

jaminan pelayanan kepada 

pelanggan dengan cara 

membangkitkan rasa percaya 

bahwa perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan 

konsumennya sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

Tingkat 

Islamic 

branding 

1. Pentingnya 

Merek 

(Alserhan, 

2010b) 

Kondisi di mana konsumen 

ketika membeli lebih 

memetingkan merek. 

Interval 

2. Keakraban 

Merek (Muflih 

dan Juliana, 

2021) 

Kondisi di mana konsumen 

membeli produk dengan merek 

yang sudah diketahui atau 

dikenal. 

 

3. Kepercayaan 

Konsumen 

(Yunus et al., 

2014a) 

Label Islam memberikan 

kepercayaan lebih untuk 

konsumen di saat membeli 

produk. 

 

Tingkat Niat 

Beli 

1. Kepercayaan 

akan produk 

(Miniard dan 

Cohen, 1981) 

Kepercayaan seseorang akan 

suatu produk untuk mendorong 

niat membeli sebuah produk. 

Interval 

2. Kepastian untuk 

Membeli 

Produk (Iriani 

dan Ariyanti, 

2014) 

Kepastian seseorang terhadap 

produk yang dapat mendorong 

niat beli sebuah produk. 

 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal 

menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel) dan 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Populasi yang peneliti 

ambil dalam melakukan penelitian ini adalah generasi Y kelahiran tahun 1980-1995 

yang memiliki niat melakukan pembelian properti syariah di provinsi Jawa Barat. 
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Teknik pengambilan sampel konsumen yang digunakan adalah non-

probability sampling di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Adapun jenis sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik dalam 

mengambil sampel pada populasi yang terbatas pada jenis-jenis orang tertentu 

dengan tujuan mendapatkan informasi yang diinginkan peneliti, baik karena sampel 

tersebut merupakan satu-satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi 

beberapa kriteria yang ditentukan peneliti (Sekaran dan Bougie, 2017).  

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakilinya. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian SEM (Structural Equation Modeling) 

adalah mininal 100 sampel (Ferdinand, 2005). Menurut Ghozali (2014) dalam 

metode SEM besarnya sampel adalah antara 100-200. Pedoman penentuan 

besarnya sample size (ukuran sampel) untuk SEM menurut Solimun (2002) adalah: 

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum 

(maximum likelihood estimation) besar sampel yang disarankan antara 100 

hingga 200, dengan minimum sampel adalah 50. 

2. Sebanyak 5-10 kali jumlah parameter yang ada di dalam model. 

3. Sama dengan 5-10 kali jumlah indikator dari keseluruhan variabel laten. 

 

Indikator dalam penelitian ini sebanyak 20 indikator, merujuk pada poin 

ketiga maka ukuran sampel minimal 10 x 20 atau sebesar 200 sampel. Dengan 

perhitungan tersebut maka peneliti menetapkan besarnya sampel sebanyak 200 

responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan “kuesioner” 

berisi pertanyaan yang sudah disediakan (Sugiyono, 2008). 

3.6 Insturmen dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini akan dijelaskan teknik pengujian instrumen penelitian dan 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah tahapan peneliti melakukan kegiatan untuk  

menemui responden penelitian dan meminta responden mengisi angket penelitian 

(Wahidmurni, 2018). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara 

langsung melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada. 
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1. Kuesioner atau angket, yakni penyebaran daftar pertanyaan kepada para 

responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat 

muslim yang memiliki minat untuk melakukan pembelian properti syariah 

yang berjumlah 200 responden. Cara menyebarkan kuesioner penelitian 

menggunakan media sosial WhatsApp dan Instagram melalui google form. 

2. Studi kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara 

menganalisis mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan 

kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, buku, laporan, 

website dan literatur jenis lainnya yang menyangkut tentang religiositas 

pengetahuan, tingkat harga, promosi, kualitas pelayanan, niat beli, properti 

syariah dan Islamic branding. 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan yang didapat melalui kuesioner atau daftar isian. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan telah 

dirumuskan sebelumnya di mana nantinya responden akan merekam seluruh 

jawaban dengan sebuah mekanisme pengumpulan.  

Kuesioner akan disebarkan oleh peneliti melalui google form juga di sebar 

melalui media sosial. Instrument penelitian akan diukur dengan pengukuran skala 

semantic differential. Skala diferensial sematik (semantic differential scale) di 

gunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau orang 

tertentu (Sekaran dan Bougie, 2017). Skala pengukuran tersebut direpresentasikan 

dalam bentuk checklist, dengan sebuah susunan garis kontinum yang meletakkan 

nilai negatif di sebelah kiri, dan meletakkan nilai yang paling positif di paling 

kanan. Skala pengukuran tersebut  juga dapat menunjukkan keadaan yang saling 

bertentangan, misalnya: rendah - tinggi, kecil – besar, kosong – penuh dan lain 

sebagainya (Siregar, 2017). 

Margono (2014) menyatakan bahwa pasangan kata sifat biasanya dipisahkan 

oleh 7 kategori respons yang merupakan unit yang sama sepanjang kata sifat yang 

berlawanan. Oleh karena itu, setiap ujung dari suatu garis kontinum 

menggambarkan kondisi yang bertentangan dan berisi 7 buah angka, yaitu angka 1 

hingga angka 7 dengan urutan dari kiri ke kanan. 
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3.7 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Uji 

validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu instrumen ataupun proses 

pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk mengetahui apakah yang kita 

tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan konsepnya (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Statistical Product and Service Solution 

V.21 (SPSS) dengan teknik corrected item total correlation.  

Azwar (dalam Purwanto (2018, hlm 91)) memaparkan bahwa untuk 

mengetahui apakah butir-butir soal kuesioner untuk variabel-variabel tersebut valid 

atau tidak, maka kita cukup memperhatikan nilai yang ada dalam tabel “Corrected 

Item-Total Corelation”. Dalam uji validitas, nilai corrected item total correlation 

ini disebut juga sebagai r hitung. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

validitas adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai r hitung > r tabel maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. 

2. Sementara, jika nilai r hitung < r tabel maka butir soal kuesioner dinyatakan 

tidak valid.  

 

Hasil data pengujian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Religiositas 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.468 0,285 Valid 

2 0.458 0,285 Valid 

3 0.440 0,285 Valid 

4 0.480 0,285 Valid 

5 0.493 0,285 Valid 

6 0.427 0,285 Valid 

7 0.524 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Pengetahuan 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.799 0,285 Valid 

2 0.855 0,285 Valid 

3 0.832 0,285 Valid 

4 0.904 0,285 Valid 

5 0.687 0,285 Valid 

6 0.746 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 
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Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Harga 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.585 0,285 Valid 

2 0.610 0,285 Valid 

3 0.621 0,285 Valid 

4 0.679 0,285 Valid 

5 0.617 0,285 Valid 

6 0.428 0,285 Valid 

7 0.383 0,285 Valid 

8 0.509 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Promosi 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.453 0,285 Valid 

2 0.286 0,285 Valid 

3 0.564 0,285 Valid 

4 0.330 0,285 Valid 

5 0.418 0,285 Valid 

6 0.570 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Kualitas Pelayanan 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.605 0,285 Valid 

2 0.747 0,285 Valid 

3 0.806 0,285 Valid 

4 0.794 0,285 Valid 

5 0.640 0,285 Valid 

6 0.814 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

 
Tabel 3.7 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Islamic Branding 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.831 0,285 Valid 

2 0.749 0,285 Valid 

3 0.722 0,285 Valid 

4 0.790 0,285 Valid 

5 0.758 0,285 Valid 

6 0.682 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

Tabel 3.8 

Hasil Pengujian Validitas Tingkat Niat Beli 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0.474 0,285 Valid 

2 0.770 0,285 Valid 

3 0.677 0,285 Valid 
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4 0.610 0,285 Valid 

5 0.720 0,285 Valid 

6 0.627 0,285 Valid 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian pada Tabel 3.3 – 3.6, 

diketahui bahwa pada seluruh indikator dari variabel tingkat religiositas, tingkat 

pengetahuan, tingkat harga, tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan, tingkat 

Islamic branding dan niat beli memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 

sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan lolos uji validitas. 

Setelah melakukan uji validitas, instrumen harus melewati uji reliabilitas. Uji 

reabilitas digunakan untuk melihat bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan 

hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali (Hidayat & Sadewa, 2020). Uji 

reabilitas variabel penelitian dilakukan pada Statistical Product and Service 

Solution V.21 (SPSS)  dengan metode split-half. Adapun dasar keputusan uji 

reabilitas (Raharjo, 2019): 

1. Jika nilai koefisien guttman split-half > r tabel, maka instrumen penelitian 

dikatakan reliabel. 

2. Jika nilai koefisien guttman split-half < r tabel, maka instrumen penelitian 

dikatakan tidak reliabel. 

Hasil data pengujian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.9 

Hasil Pengujian Realibilitas  

Variabel guttman split-half r tabel Keterangan 

Tingkat Religiositas 0,738 0,7 Reliabel 

Tingkat Pengetahuan 0,939 0,7 Reliabel 

Tingkat Harga 0,736 0,7 Reliabel 

Tingkat Promosi 0,763 0,7 Reliabel 

Tingkat Kualitas 

Pelayanan 

0,879 0,7 Reliabel 

Tingkat Islamic Branding 0,924 0,7 Reliabel 

Tingkat Niat Beli 0,728 0,7 Reliabel 
Sumber: Output Pengolahan SPSS 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian pada Tabel 3.8, diketahui 

bahwa pada seluruh variabel tingkat religiositas, tingkat pengetahuan, tingkat 

harga, tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan, tingkat Islamic branding dan 

niat beli memiliki nilai guttman split-half lebih besar dari nilai r tabel sehingga 
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seluruh variabel dinyatakan reliabel. Setelah dari kedua pengujian yakni validitas 

dan reliabilitas, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang bagaimana tingkat 

religiositas, tingkat pengetahuan, tingkat harga, tingkat promosi, tingkat kualitas 

pelayanan, dengan variabel moderasi Islamic branding terhadap variabel niat beli 

properti syariah, maka dijawab dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Umumnya, prosedur yang dilakukan untuk mengelola data adalah melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan) 

Proses ini dilakukan dengan cara meninjau kembali data atau kuesioner yang 

sudah diisi oleh para responden, pemeriksaan ini dilakukan dengan 

memeriksa kembali kejelasan serta kelengkapan pengisian angket secara 

keseluruhan oleh responden.   

2. Coding (Proses Pemberian Identitas) 

Proses ini dilakukan dengan cara membuat klasifikasi atas jawaban yang telah 

di isi oleh para responden ke  dalam kategori-kategori yang telah dibuat. 

Klasifikasi bisaanya dilakukan dengan cara membuat tanda atau kode dalam 

bentuk angka di setiap jawaban. 

3. Scoring (Proses Pemberian Angka) 

Scoring yaitu pemberian skor untuk setiap opsi dari item yang dipilih oleh 

responden untuk menjawab pertanyaan kuesioner. Memberi skor dengan 

menghitung bobot nilai dari setiap pertanyaan dalam angket menggunakan 

skala likert dengan bobot yang disesuaikan dengan kategori jawabannya. 

4. Tabulating 

Proses ini dilakukan dengan cara mengubah data dengan membuat table-tabel 

data dari instrumen pengumpulan data, dengan catatan data tersebut akan 

diuji secara sistematis. 

Langkah selanjutnya ialah mengategorikan setiap variabel sebelum data 

dianalisis lebih lanjut untuk menjawab setiap rumusan hipotesis. Adapun untuk 

pengategorian variabel yang digunakan dengan rumus sebagai berikut: 
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Tabel 3.10  

Skala Pengukuran Kategori 

Skala Kategori 

X > (μ + 1,0σ) Tinggi 

(μ - 1,0σ) ≤ X ≤ (μ + 1,0σ) Sedang 

X < (μ - 1,0σ) Rendah 

Sumber:(Azwar, 2006) 

Keterangan: 

X = Skor Empiris 

µ = Rata-rata teoretis (skor min + skor maks/2) 

σ = Simpangan baku teoretis (skor maks – skor min/6) 

 

3.8.2 Analisis Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-

SEM) 

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya setelah memperoleh data. Pada 

Tahap ini peneliti akan mendapatkan kebenaran dari data yang ada, sehingga dapat 

menarik kesimpulan untuk melakukan pembuktian kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. Setelah mendapatkan jawaban dari para responden maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data penelitian. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Partial Least Square (PLS).  

PLS merupakan analisis persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian, 

secara simultan analisis ini dapat melakukan pengujian model, pengukuran 

sekaligus juga pengujian model struktural. Dalam SEM-PLS Model pengukuran 

digunakan sebagai pengujian validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural 

digunakan sebagai pengujian kausalitas (pengujian hipotesis dengan model 

prediksi) (Ghozali, 2014). Pendekatan PLS-SEM mengasumsikan bahwa data tidak 

harus terdistribusi normal yaitu indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, 

rasio tidak dapat digunakan pada model yang sama (Ferdinand, 2002). 

Pada metode PLS-SEM sampel yang digunakan tidak harus besar, digunakan 

untuk menguji keberadaan hubungan antar variabel laten, bentuk konstruk yang 

dapat digunakan yaitu model reflektif dan formatif. Jumlah maksimum indikator 

yang dapat digunakan yaitu mencapai 100 indikator (Juliandi, 2018). Metode ini 

menitikberatkan pada data dan prosedur yang terbatas, dapat menghindarkan dari 

masalah solusi yang tidak dapat diterima (inadmisable solution), hal ini disebabkan 

metode ini berbasis varians sehingga masalah matriks singularity tidak akan terjadi. 
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Selain itu PLS-SEM dapat menangani faktor yang tidak dapat ditentukan (factor 

indeterminacy) yaitu adanya lebih dari satu faktor yang terdapat pada sekumpulan 

indikator sebuah variabel (Jaya dan Sumertajaya, 2008) 

Alasan menggunakan SEM-PLS yaitu tujuan penelitian untuk kepentingan 

memprediksi model, tidak berpaku pada banyak uji asumsi dan karena peneliti 

cenderung menggunakan data yang lebih kecil. Selain itu juga, PLS digunakan 

untuk mengetahui pengaruh indikator-indikator dalam sebuah variabel, karena pada 

alat analisis atau metode analisis data yang lain tidak dapat mengukur indikator-

indikator variabel secara lebih spesifik. 

Pengujian model struktural dalam PLS ini dilakukan dengan bantuan software 

SmartPLS 3.2.7 for windows. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data menggunakan metode PLS adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Tahapan Pengujian PLS-SEM 

1. Merancang model struktural (inner model) dan pengukuran (outter model) 

Inner model yang disebut juga dengan structural model, inner reaction dan 

substantive theory berfungsi menggambarkan hubungan antar variabel laten 

Langkah 1 

Merancang Model Struktural (Inner Model) dan Pengukuran (Outer Model) 

Langkah 2 

Evaluasi Model Pengukuran Refleksif 

Langkah 3 

Evaluasi Model Struktural 

Langkah 4 

Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstraping) 
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berdasarkan substantive theory. Model persamaan dari inner model adalah sebagai 

berikut: 

 

Ŋ = β0 + βŋ + Гξ + ζ 

 

Ŋ menggambarkan vektor variabel laten endogen (dependen), ξ adalah vektor 

variabel laten eksogen, ζ adalah vektor variabel residual (unexplained variance). 

Pada dasarnya PLS mendesain model recursive, maka hubungannya antar variabel 

laten, setiap variabel laten dependen Ŋ, atau sering disebut dengan causal chain 

system dari variabel laten dapat dispesifikasikan berikut ini: 

 

Ŋj = Σi βji ŋi + Σi үjb ξb + ζj 

 

βji dan үjb merupakan koefisien jalur yang menghubungkan predictor 

endogen dan laten eksogen ξ dan Ŋ sepanjang range I dan b, dan ζj adalah inner 

residual variabel.  

Adapun variabel laten dalam penelitian ini yaitu niat pembelian, sedangkan 

untuk variabel laten eksogennya adalah religiositas, pengetahuan, tingkat harga, 

promosi, kualitas pelayanan. 

Langkah selanjutnya ialah menentukan variabel laten sebagai variabel yang 

membangun dalam inner model adalah merancang outer model. Outer relation atau 

measurement model adalah suatu model yang menujukan bagaimana setiap blok 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini, blok 

indikator yang digunakan ialah blok indikator refleksif dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 

X = Λx ξ + εx 

Y = Λy ŋ + εy 

 

X dan Y dalam model tersebut adalah indikator atau manifes variabel untuk 

variabel laten eksogen dan endogen, ξ dan ŋ, sedangkan Λx dan Λy adalah matriks 

loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan 
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antara variabel laten dengan indikatornya. Sementara itu, εx dan εy 

menggambarkan simbol kesalahan pengukuran atau noise.  

Dalam penelitian ini, outer model dibangun berdasarkan indikator-indikator 

yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana variabel endogen niat beli properti 

syariah non-bank dibangun oleh dua indikator (NB1,NB2), variabel eksogen 

religiositas dibangun oleh tiga indikator (RE1,RE2,RE3), variabel eksogen 

pengetahuan dibangun oleh tiga indikator (PE1,PE2,PE3), variabel eksogen tingkat 

harga dibangun oleh tiga indikator (HA1,HA2,HA3), variabel eksogen promosi 

dibangun oleh tiga indikator (PR1,PR2,PR3), variabel eksogen tingkat kualitas 

pelayanan dibangun oleh tiga indikator (KP1,KP2,KP3) dan variabel Islamic 

branding dengan tiga indikator (IB1,IB2,IB3) akan memoderasi variabel-variabel 

eksogen tersebut terhadap variabel endogen: 

2. Evaluasi model pengukuran refleksi 

PLS tidak mengasumsi adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, 

sehingga teknik para metrik untuk menguji signifikansi parameter tidak perlu 

dilakukan. Model pengukuran dengan indikator refleksif dievaluasi dengan cara 

convergent dan discriminant validity dari indikator dan composite reliability untuk 

blok indikator. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika measurement yang 

digunakan itu layak untuk dijadikan pengukuran(valid dan reliable). Sehingga 

dalam evaluasinya akan menganalisis validitas, reliabitas serta melihat tingkat 

prediksi setiap indikator terhadap variabel laten dengan menganalisis hal berikut: 

a. Convergent Validity yaitu suatu model ukur dengan refleksif indikator yang 

dinilai dari korelasi antara item score/component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksi individual ini dikatakan 

tinggi apabila nilainya lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Namun menurut Chin dikutip dalam (Ghozali, 2014) mengungkapkan bahwa 

untuk penelitian tahap awal nilai loading 0,5-0,6 dianggap cukup baik.  

b. Discriminant Validity, uji ini dinilai berdasarkan crossloading pengukuran 

dengan konstruk atau dengan kata lain melihat tingkat prediksi konstruk laten 

terhadap blok indikatornya. Untuk melihat baik tidaknya prediksi variabel 

laten terhadap blok indikatornya dapat dilihat pada nilai akar kuadrat dari 

Average Variance Extracted (AVE). Prediksi dikatakan memiliki nilai AVE 
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yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE setiap variabel laten lebih besar dari 

korelasi antar variabel laten.  

c. Average Variance Extracted (AVE), yaitu pengujian untuk menilai rata-rata 

communality pada setiap variabel laten dalam model refleksif. Nilai AVE 

harus di atas 0.50, yang mana nilai tersebut mengungkapkan bahwa 

setidaknya faktor laten mampu menjelaskan setiap indikator sebesar setengah 

dari variance.  

d. Composite Reliability, pengujian ini dilakukan untuk mengukur internal 

konsistensi atau mengukur reliabilitas model pengukuran dan nilainya harus 

di atas 0.70. Composite reliability merupakan uji alternatif lain dari 

cronbach‟s alpha, apabila dibandingkan hasil pengujiannya maka composite 

reliability lebih akurat daripada cronbach’s alpha.  

3. Evaluasi model struktural 

Model struktural atau inner model dilakukan untuk memastikan model 

struktural yang dibangun robust dan akurat. Model ini dievaluasi dengan 

menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test 

untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

a. Analisis R-Square (R2) untuk variabel laten endogen yaitu hasil R-Square 

sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model 

struktural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah”. 

Tujuan dari uji ini ialah untuk menjelaskan besarnya proporsi variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. 

Interpretasinya yaitu perubahan nilai R-Square digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen 

apakah mempunyai pengaruh yang substantive.  

b. Analisis Multicollinearity yaitu pengujian ada tidaknya multikolinearitas 

dalam model PLS-SEM yang dapat dilihat dari nilai tolerance atau nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance < 0.20 atau nilai VIF 

> 5 maka diduga terdapat multikolinearitas. 

c. Analisis F2 untuk effect size yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat prediktor variabel laten. Nilai F2 sebesar 0.02, 0.15 dan 0.35 



86 
 

Aisyah Alizza Rahmah Ramli, 2022 
DETERMINASI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP NIAT BELI PROPERTI SYARIAH NON-BANK 
DENGAN ISLAMIC BRANDING SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

mengindikasikan prediktor variabel laten memiliki pengaruh yang lemah, 

medium atau besar pada tingkat struktural.   

d. Analisis Q-Square Predictive Relevance yaitu analisis untuk mengukur 

seberapa baiknya nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Jika nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) memiliki nilai 

predictive relevance yang baik, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) 

menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Rumus 

untuk mencari nilai Q-Square adalah sebagai berikut: 

Q2 = 1 – (1 – R12)(1 – R22) 

e. Analisis Goodness of Fit (GoF), berbeda dengan SEM berbasis kovarian, 

dalam SEM-PLS pengujian GoF dilakukan secara manual karena tidak 

termasuk dalam output SmartPLS. Menurut Tenenhaus kategori nilai GoF 

yaitu 0.1, 0.25 dan 0.38 yang dikategorikan kecil, medium dan besar. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

𝐺𝑜𝐹 =  √𝐴𝑉𝐸𝑥√𝑅2 

4. Pengujian hipotesis (resampling bootstrapping) 

Tahap selanjutnya pada pengujian PLS-SEM adalah melakukan uji statistik 

atau uji t dengan menganalisis pada hasil bootstrapping atau path coefficients. Uji 

hipotesis dilakukan untuk membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t 

hitung lebih besar dari t tabel (thitung > ttabel), maka hipotesis diterima. Selain itu, 

untuk melihat uji hipotesis dalam PLS-SEM dapat dilihat dari nilai p-value, apabila 

nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima dan begitu pun 

sebaliknya. Berikut adalah rumusan hipotesis yang diajukan:  

a. Hipotesis Pertama 

H0: β ≤ 0, artinya religiositas tidak berpengaruh positif terhadap niat beli. 

HA: β > 0, artinya religiositas berpengaruh positif terhadap niat beli. 

b. Hipotesis Kedua 

H0: β ≤ 0, artinya pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap niat beli. 

HA: β > 0, artinya pengetahuan berpengaruh positif terhadap niat beli. 

c. Hipotesis Ketiga 

H0: β ≤ 0, artinya tingkat harga tidak berpengaruh positif terhadap niat beli. 

HA: β > 0, artinya tingkat harga berpengaruh positif terhadap niat beli. 
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d. Hipotesis Keempat  

H0: β ≤ 0, artinya promosi tidak berpengaruh positif terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya kualitas produk berpengaruh positif terhadap niat beli. 

e. Hipotesis Kelima  

H0: β ≤ 0, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap niat 

beli.  

HA: β > 0, artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap niat beli. 

f. Hipotesis Keenam 

H0: β ≤ 0, artinya Islamic branding tidak memoderasi pengaruh religiositas 

terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya Islamic branding memoderasi pengaruh religiositas 

terhadap niat beli. 

g. Hipotesis Ketujuh  

H0: β ≤ 0, artinya Islamic branding tidak memoderasi pengaruh pengetahuan 

terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya religiositas memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap 

niat beli. 

h. Hipotesis Kedelapan 

H0: β ≤ 0, artinya Islamic branding tidak memoderasi pengaruh tingkat harga 

terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya Islamic branding memoderasi pengaruh tingkat harga 

terhadap niat beli. 

i. Hipotesis Kesembilan 

H0: β ≤ 0, artinya Islamic branding tidak memoderasi pengaruh promosi 

terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya Islamic branding memoderasi pengaruh promosi terhadap 

niat beli. 

j. Hipotesis Kesepuluh 

H0: β ≤ 0, artinya Islamic branding tidak memoderasi pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap niat beli.  

HA: β > 0, artinya Islamic branding memoderasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap niat beli. 


