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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni s/d Juli 2017 di  pabrik dan toko 

Kopi Babah Kacamata Jl. Kalinyamat No.16, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota 

Salatiga.  Tempat ini dipilih secara purposive (sengaja), karena tempat ini 

merupakan pusat pembuatan dan pusat penjualan Kopi Babah Kacamata. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan metode survei.  Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis 

penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena yang ada, 

tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta 

mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan serta 

menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel (Nazir, 1985).  Metode survei 

adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-

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

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

(Nazir, 1985). 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non 

probability sampling (pengambilan sampel non acak atau disengaja) yang 

menggunakan metode convenience sampling yaitu penentuan sampel dengan 

ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah 

dijangkau atau didapatkan.  Adapun yang dijadikan sebagai responden adalah 

konsumen yang memenuhi kriteria yaitu sudah mengkonsumsi, sudah 

mereferensikan kepada orang lain, dan melakukan pembelian secara berulang 

(lebih dari dua kali).  Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli 

produk kopi Babah Kacamata untuk dikonsumsi, dan akan diambil sebanyak 120 
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orang.Penentuan banyaknya sampel berdasar pada syarat sampel untuk analisis 

SEM dikatakan cukup bila lebih dari 100 sampel (Hair dkk., 2010). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu.  Data sekunder digunakan sebagai penguat data primer, diperoleh dengan 

cara studi literatur pada buku, internet, jurnal, dan kajian pustaka dari instansi atau 

lembaga yang terkait.  Kajian pustaka dari instansi atau lembaga yang terkait 

dalam penelitian ini berupa jenis kemasan, ukuran kemasan, harga produk, dan 

perkembangan usaha Kopi Babah Kacamata yang diperoleh dari pemilik kopi 

Babah Kacamata. 

 

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.5 Definisi dan pengukuran variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Loyalitas 

(Y) 

Kesetiaan konsumen untuk 

terus menggunakan produk 

yang sama dari suatu 

perusahaan. 

Pembelian dan 

pengkonsumsian secara 

berulang 

(Y1) 

 

 

 

 

 

 

 

Mereferensikan kepada 

orang Lain 

(Y2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala likert 1-5  

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 
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Tidak terpengaruh daya 

tarik produk kopi lain 

(Y3) 

Menggunakan 

skala likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Persepsi 

Harga (X1) 

 

Sejumlah uang yang 

diperlukan untuk 

mendapatkan suatu produk. 

Perbandingan harga 

Kopi Babah Kacamata 

dengan harga kopi 

merek lain  

(X11) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

 

Kesepadanan harga 

kopi dengan kualitas 

(X12) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Rasa 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan cita rasa yang ada 

pada produk. 

Dihubungkan dengan lidah 

yang dapat merasa asin, pahit, 

manis, masam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian rasa dengan 

selera  

(X21) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Rasa yang memuaskan 

keinginan  

(X22) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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Merek (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan nama, istilah, 

tanda, lambang, atau desain 

atau kombinasi dari 

kesemuanya yang 

memperlihatkan identitas 

produk 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Ketepatan rasa dengan 

kenikmatan  

(X23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesadaran merek  

(X31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi merek 

 (X32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas Merek  

(X33) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 
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Kemasan 

(X4) 

 

 

Merupakan desain atau 

pembungkus bagi produk. 

 

 

Desain Kemasan 

 (X41) 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

 

Mutu Kemasan 

(X42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi kemasan 

(X43) 

 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

 

  Inovasi Kemasan 

 (X44) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1= Sangat tidak 

setuju 

2= Tidak setuju 

3= Kurang 

setuju 

4= Setuju 

5= Sangat setuju 

 

3.6  Teknik Analisis Data 
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3.6.1 Uji Kualitas Data 

Sebelum dilakukan penelitian dilakukan terlebih dahulu pengujian 

instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur.  Dalam suatu penelitian, baik yang bersifat 

deskriptif maupun eksplanatif yang melibatkan variabel/konsep yang tidak bisa 

diukur secara langsung, masalah validitas tidak sederhana, didalamnya juga 

menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai empiris (indikator), 

namun suatu instrumen penelitan harus valid agar hasilnya dapat dipercaya.  

Mengingat pentingnya masalah validitas, para pakar telah banyak berupaya untuk 

mengkaji masalah validitas, serta membagi validitas ke dalam beberapa jenis 

(Siregar, 2012). 

Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah Product Moment 

dengan rincian sebagai berikut : 

 
r xy
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Keterangan: 

    
r xy

 Koefisien korelasi antara variabel X dan Y           

    Y   =  Total skor 

    X   =  Skor item yang dicari validitasnya                            

N   =  Jumlah responden     

3.6.1.2   Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2012). 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah rumus 

cronbach alpha:   
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r1 = Nilai reliabilitas 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

K = Jumlah item 

Hasil dari pengujian Cronbach’s Alpha dapat dibagi menjadi 3 tingkatan 

reliabilitas, yaitu (Sekaran, 2006) : 

 Nilai Alpha 0.8 – 1.0 dikategorikan reliabilitas baik 

 Nilai Alpha 0.6 – 0.79 dikategorikan reliabilitas diterima 

 Nilai Alpha ≤ 0.6 dikategorikan reliabilitas kurang baik 

3.6.2 Uji Normalitas 

 SEM, terutama bila diestimasi dengan menggunakan Maximum Likelihood 

Estimation Technique, mempersyaratkan dipenuhinya asumsi normalitas.  Untuk  

menguji normalitas distribusi data yang digunakan dalam analisis, digunakan uji-

uji statistik.  Uji yang paling mudah adalah dengan mengamati skewness valuedari 

data. Nilai statistik untuk menguji normalitas data disebut dengan z-valueyang 

dihasilkan dari rumus berikut: 

Nilai – z =  

Dimana N adalah ukuran sampel. 

 Bila nilai z lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diduga bahwa distribusi 

data adalah tidak normal.  Misalnya, bila nilai yang dihitung lebih besar dari 

±2,58 berarti kita dapat menolak asumsi mengenai normalitas dari distribusi pada 

tingkat 0,01 (1%). 

 Evaluasi data outliers adalah observasi atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel 

tunggal atau variabel kombinasi (Hair, 1995 lihat Ferdinand, 2002).  Deteksi 

terhadap adanya outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas 
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yang akan dikategorikan sebagai outliers.  Data yang outliers dlihat dari 

probabilitasnya (p) yaitu p1 atau p2 lebih kecil dari 0,05. Data yang bebas dari 

outlier harus memiliki p1 atau p2 > 0,05 (Wijaya, 2009). 

3.6.3 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur 

(path analysis) dengan model persamaan Structural Equation Modelling (SEM).  

Jika dilihat dari penyusunan model serta cara kerjanya, SEM merupakan 

gabungan dari analisis faktor dan analisis regresi yang dapat menjelaskan 

hubungan antar banyak variabel.  Dengan menganalisis model penelitian dengan 

SEM peneliti juga dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi sebuah konstruk dan 

pada saat yang sama dapat mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor 

yang telah diidentifikasikan dimensi-dimensinya itu (Ferdinand, 2002).  Teknik 

SEM memungkinkan peneliti menguji hubungan antara variabel laten dan variabel 

manifes, hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten yang lain, 

serta memaparkan kesalahan pengukuran.  Variabel laten merupakan variabel 

yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator 

sebagai proksi (Ghozali dan Fuad, 2008).  Sedangkan variabel manifes merupakan 

indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut.  Aplikasi (software) yang 

digunakan untuk analisis adalah program IBM AMOS V.22. 

 

Gambar 3.1  Model SEM Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Kopi 

Babah Kacamata 

Keterangan: 
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X1 = Persepsi Harga (X11: Perbandingan harga; X12: Kesepadanan harga). 

X2 = Rasa (X21: kesesuaian rasa; X22: Rasa yang memuaskan keinginan; 

X23: ketepatan rasa). 

X3  = Merek (X31: Kesadaran merek; X32: Persepsi merek; X33: Loyalitas  

merek). 

X4 =Kemasan (X41: Desain kemasan; X42: Mutu kemasan; X43: Informasi 

kemasan; X44: Inovasi Kemasan). 

Y =Loyalitas Konsumen (Y1: Pembelian dan pengonsumsian berulang;  

Y2: Mereferensikan kepada orang lain; Y3: Tidak terpengaruh daya 

tarik produk lain). 

e1 – 19    = error untuk indikator-indikator dari variabel X1 – X4. 

e13 – e15 = error untuk indikator-indikator dari variabel Y. 

Dalam model penelitian ini yang menunjukkan variabel laten dan manifes 

seperti ditunjukkan pada model SEM diatas, variabel latennya ditunjukkan dengan 

gambar yang berbentuk lingkaran (pada gambar tertera X1 – X4).  Selanjutnya 

variabel manifes ditunjukkan dengan gambar yang berbentuk persegi empat (pada 

gambar tertera X11-X44). 

3.6.4 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti 

status kelompok manusia, objek, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada 

masa sekarang.  Tujuan analisis ini adalah untuk membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1985). 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden 

berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, jenis 

kemasan yang biasa dibeli,  konsumsi kopi Babah Kacamata dalam satu bulan, 

seberapa lama sudah mengonsumsi kopi Babah Kacamata, dan sumber informasi 

mengenai kopi Babah Kacamata.Analisis ini dilakukan dengan cara menabulasi 

hasil kuesioner di dalamMicrosoft Excel. 
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3.6.5 Kriteria Goodness of Fit Model 

Goodness-of-fit mengukur kesesuaian input observasi atau hasil 

sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari model yang 

diajukan (proposed model). Ghozali (2008) menjelaskan bahwa secara 

keseluruhan Goodness-of-fit dari suatu model dapat dinilai dari beberapa ukuran 

fit, yaitu : 

1. Chi-square(X2)statistik 

Chi-Square merupakan alat uji statistik mengenai adanya perbedaan 

antara matriks kovarians populasi dan matriks kovarians sampel.  Peneliti 

mencari “penerima hipotesa nol”.  Chi-Square yang kecil dan signifikan yang 

diharapkan agar hipotesa nol sulit ditolak (Ferdinand, 2002).  Nilai Chi-

Squareyang tinggi relatif terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa nilai 

matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda 

secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi dan begitu pula sebaliknya. Probabilitas Chi-Square diharapkan 

tidak signifikan dikarenakan probabilitas menunjukkan penyimpangan 

(deviasi) besar sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Chi-Square, sehingga nilai 

probabilitas yang signifikan (< 0,05) menunjukkan data yang diperoleh 

memiliki perbedaan dengan teori yang dibangun.  Sedangkan nilai probabilitas 

yang tidak signifikan adalah yang diharapkan, yang sesuai data empiris sesuai 

dengan model.  Nilai X2 yang signifikan artinya matrik yang diobservasi 

berbeda secara signifikan dengan matrik yang diestimasi.  Sebaliknya nilai X2 

yang rendah akan menghasilkan model yang lebih baik dalam penggunaannya. 

2. CMIN/DF 

CMIN/DF merupakan ukuran yang diperoleh dari nilai Chi-Square 

yang dibagi dengan degree of freedom. Indeks ini adalah indeks kesesuaian 

parsimonious yang mengukur hubungan goodness of fit model dan jumlah-

jumlah koefisien estimasi yang diharapkan untuk mencapai padatingkat 

kesesuaian. Nilai yang direkomendasikan untuk menerima kesesuaian model 

adalah CMIN/DF<2,0/3,0. 

3. Goodness-of-Fit-Index (GFI) 
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GFI merupakan derajat kesesuaian secara keseluruhan yaitu residual 

yang dikuadratkan (R2) dari data yang diprediksi dibandingkan dengan data 

aktual namun tidak disesuaikan dengan degree of freedomnya. Semakin tinggi 

nilai GFI mengidentifikasikan fit yang semakin baik.  Nilai berkisar diantara 0 

sampai 1.Semakin tinggi nilainya, semakin baik. GFI ≥0,90 artinya good fit, 

sementara 0,8 ≤ GFI ≤ 0,9 artinya fit marginal.  

4. Adjusted Goodness-of-Fit-Index (AGFI) 

Ghozali (2008)mengatakan bahwa AGFI merupakan GFI yang 

disesuaikan dengan rasio degree of freedom untuk proposed model yang 

diusulkan dan degree of freedom untuk null model. Suatu model dikatakan 

good fit apabila memiliki AGFI ≥0,9 dan dikatakan fit marginal  apabila 

memiliki AGFI 0,8≤AGFI≤0,9. 

5. Tucker-Lewis Index (TLI) 

TLI adalah suatu alternatif incremental fit index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap baseline model.TLI dikenal juga sebagai 

Non Normed Fit Index (NNFI).Nilai TLI berkisar diantara 0 sampai 1.  Suatu 

model dikatakan good fit  apabila memiliki nilai TLI ≥ 0,9 dan dianggap fit 

marginal apabila memiliki nilai TLI 0,8≤TLI≤0,9. 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

CFI merupakan perbandingan antara model yang diestimasi dengan null 

model. Indeks ini tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel.  CFI juga merupakan 

indeks kesesuaian incremental.  Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai 

karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model.Nilai CFI berkisar diantara 0 sampai 1.  

Suatu model dikatakan good fit apabila memiliki nilai CFI ≥0,9, dan dikatakan 

fit marginal apabila memiliki nilai CFI 0,8≤CFI≤0,9. 

 

 

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA merupakan nilai yang digunakan untuk mengoreksi 

kecenderungan statistik Chi-Square untuk menilak model yang dispesifikasi 
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jika menggunakan sampel yang cukup besar.  Merupakan rata-rata perbedaan 

per df (degree of freedom)  yang diperkirakan terjadi dalam populasi dan bukan 

dalam sampel.  Dikatakan close fit apabila RMSEA ≤ 0,05 dan dianggap good 

fit apabila  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08.  

8. Normed Fit Index (NFI) 

NFI merupakan ukuran perbandingan antara proposed model dan null 

model. Nilai NFI akan bervariasi dari 0 (tidak memiliki fit sama sekali) sampai 

1,0 (fit secara sempurna).  Suatu model dikatakan good fit apabila memiliki 

nilai NFI ≥0,9 dan dikatakan fit marginal  apabila memiliki nilai NFI 

0,8≤NFI≤0,9. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan indeks-indeks yang digunakan 

dalam menguji kelayakan sebuah model: 

Tabel 3.6.5Goodness of Fit Index 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Wijayanto, 2008 

 

INDEKS NILAI KRITIS 

Chi-Square (X2) Diharapkan kecil 

Probability Level ≥ 0,05 

CMIN/DF < 2,00/3,00 

GFI ≥0,90 artinya good fit 

0,8 ≤ GFI ≤ 0,9 artinya fit marginal 

AGFI ≥0,9 artinya good fit  

0,8≤AGFI≤0,9 artinya fit marginal 

RMSEA ≤ 0,05 dikatakan close fit 

0,05≤RMSEA≤0,08 dikatakan goodfit 

TLI ≥ 0,90 artinya good fit 

0,8≤TLI≤0,9 dikatakan fit marginal 

CFI ≥ 0,90 artinya good fit 

0,8≤CFI≤0,9 dikatakan fit marginal 

NFI ≥ 0,90 artinya good fit 

0,8≤NFI≤0,9 dikatakan fit marginal 


