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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terkait pada prosedur-prosedur atau 

aturan ilmiah tertentu yang disebut sebagai metodologi penelitian (Sanusi, 2012). Metode 

penelitian berisi prosedur pengumpulan,  analisis data, dan penyajian hasil analisis yang 

diperlukan. Dalam metode penelitian dijabarkan jenis penelitian, unit analisis dan satuan 

pengamatan, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, pengukuran konsep dan indikator empirik dan teknik analisis data.  

Penelitian ini meneliti varibel-variabel yang berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan, 

tanggung jawab sosial perusahaan, demografi sosial, negara asal perusahaan, kepercayaan 

konsumen dan loyalitas konsumen pada perusahaan jasa dalam dan luar negeri di Timor 

Leste yang menerapkan program CSR.  

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Penelitian dengan metode kuantitatif 

adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menampilkan data dalam bentuk numerik (Gulo, 2010).  

3.2. Unit Analisis dan Unit Pengamatan 

Unit analisis adalah sumber informasi yang akan diolah dalam penelitian (Zulganef, 

2008). Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan dalam dan luar negeri yang 

menyelenggarakan program CSR di Timor Leste. Unit pengamatan adalah satuan tempat 

informasi atau sumber data penelitian (Sarwono, 2015) secara lebih khusus diarahkan pada 

perusahaan yang menyelenggarakan program CSR di tiga kota yaitu Baucau, Dili, dan 

Ermera. Dipilihnya kota Baucau, Dili dan Ermera karena ketiga kota ini yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak (Estatistika, 2018). 
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Tabel 3.1. Data Penduduk Tahun 2018 

Nomor Kota Madya Jumlah 

Penduduk 

1 AILEU 48.837 

2  AINARO 63.136 

3 BAUCAU 123.203 

4 BOBONARO 97.762 

5 COVALIMA 65.301 

6 DILI 277.279 

7 ERMERA 125.702 

8 LAUTÉM 65.240 

9 LIQUIÇA 71.927 

10 MANATUTO 46.619 

11 MANUFAHI 53.691 

12 OECUSSE 68.913 

13 VIQUEQUE 76.033 

 Total 1.183.643 

Sumber: http://www.statistics.gov.tl 

 

Timor Leste terdiri dua belas kota madya dan satu daerah istimewa (Estatistika, 

2018) . Kedua belas kota madya dibagi dalam tiga wilayah yang terdiri dari; wilayah timur 

(Lospalos, Viqueque, Baucau dan Manatutu); wilayah tengah (Dili, Aileu, Liquisa dan 

Ainaro) dan wilayah Barat (Maliana, Suai, Ermera dan Same) dan Oecusse sebagai daerah 

istimewa. 

3.3. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah 

karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti (Naresh, 1996). Populasi 

responden dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen perusahaan dalam dan luar negeri 

yang menyelenggarakan program CSR di Timor Leste. Perusahaan dalam dan luar negeri 

yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dengan 

pengungkapan CSR yang umumnya tercantum dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). 

Perusahaan tersebut adalah perusahaan telekomunikasi, perbankan, konstruksi, ritel dan 

minuman. 

http://www.statistics.gov.tl/
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Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki populasi (Naresh, 1996) Sampel 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi responden yaitu konsumen 

perusahaan   dalam dan luar negeri yang ada di tiga kota madya di Timor Leste (Estatistika, 

2015) Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan keperluan analisis Structural 

Equation Modeling. Jumlah sampel yang digunakan untuk ukuran pengujian hipotesis dengan 

menggunakan SEM minimal berjumlah 100 sampai 200 sampel (Hair et al. 2010). Sedangkan 

Roscoe (1975) memberikan panduan untuk menentukan ukuran sampel : (a). Pada setiap 

penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 dan 500. (b). Apabila faktor yang 

digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari 

jumlah faktor. (c). Jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, maka ukuran 

sampel minimum 30 untuk tiap bagian yang diperlukan. 

3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Berdasarkan persoalan penelitian dan tujuan penelitian maka pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan non probability sampling dengan 

teknik kuota sampling. Dipilihnya teknik kuota sampling karena informasi yang akan 

diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari kelompok sampel tertentu (Ghozali, 2014). 

Sampel responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah konsumen dari perusahaan 

dalam dan luar negeri yang beroperasi di tiga kota madya di Timor Leste dan 

menyelenggarakan program CSR.  dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu kota madya Dili, 

kota madya Ermera, dan kota madya Baucau. Jumlah sampel yang diambil adalah 

berdasarkan proporsi jumlah proporsi jumlah penduduk suatu kota madya terhadap total 

jumlah populasi dari tiga kota madya. 
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Tabel 3.2. Estimasi Jumlah Sampel Penelitian 

Kota Madya Jumlah Populasi Persentase Estimasi Jumlah 

Sampel 

Dili 227.279 47,7 % 153 

Ermera 125.702 26,4 % 84 

Baucau 123.203 25,9 % 83 

Total 475.761 100 % 320 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti 

(Sanusi, 2012). Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk (Arikunto, 2010). Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen program CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden sehingga peneliti memperoleh data dari pengisian kuesioner 

yang dilakukan oleh responden yang menjadi konsumen. Dalam penyebaran kuesioner 

peneliti menyadari bahwa tidak semua pertanyaan dimengerti oleh responden dan oleh karena 

itu peneliti membantu menjelaskan pertanyaan dalam kuesioner. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah responden yang menjadi 

konsumen perusahaan. Terpilihnya responden berdasarkan kriteria: (a) menguasai dan 

memahami pertanyaan kuesioner; (b) terlibat dalam kegiatan yang diteliti; (c) memiliki waktu 

yang memadai untuk dimintai keterangan; (d) tidak cenderung salah dalam menyampaikan 

informasi (Sugiyono, 2017). 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data melalui beberapa tahap yaitu 

melalui: observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dan 

angket yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh 

informasi atau jawaban. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang 



5 
 

lain (responden) dengan maksud agar orang yang diberi angket tersebut bersedia memberikan 

respon sesuai permintaan pengguna (Indriantoro & Supomo, 2013). 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti dibantu oleh lima orang mahasiswa 

yang peneliti latih selama dua hari tentang bagaimana proses penelitian dengan menggunakan 

kuesioner. Setelah melakukan pelatihan, peneliti dan lima mahasiswa melakukan 

pengumpulan data penelitian di tiga kota madya yaitu Dili, Ermera dan Baucau. Lokasi-lokasi 

yang didatangi peneliti dalam penelitian ini yaitu; Bank, provider telekomunikasi, pasar 

moderen, pasar tradisional, kampus, sekolah, perkantoran sdan rumah-rumah warga. 

Pengumpulan data pada tiga kota madya ini dilakukan selama sebulan dengan pembagian 

waktu untuk satu kota madya selama sepuluh hari sehingga untuk tiga kota madya menjadi 

tiga puluh hari selama 20 Agustus 2018 hingga 18 September 2018.  

Alat pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan skala Likert, yaitu cara 

pengukuran dengan menghadapkan responden dengan pertanyaan/pernyataan dan kemudian 

memberikan jawaban. Untuk pertanyaan/pernyataan yang diberikan akan direspon dengan 

jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Setiap kategori pertanyaan di atas diberi skor jawaban sebagai berikut: 

untuk jawaban Sangat Setuju diberi nilai 5, Setuju diberi nilai 4, Netral diberi nilai 3, Tidak 

Setuju diberi nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1 (Bungin, 2011) . Jawaban yang 

diberikan oleh responden diinput dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik.  

3.7. Pengukuran Variabel (Variabel, Definisi Konsep, Dimensi, Indikator dan 

Pengukuran) 

Penelitian ini mengembangkan dan memodifikasi indikator Nilai Perusahaan dari  

beberapa dimensi (Ceja & Tapies, 2011; Dedy, 2017) yaitu dimensi-dimensi keterbukaan, 

kejujuran dan pelayanan (exelece service) sebagai berikut:  

NP 1: Karyawan Tanggap dan Cepat Menanggapi Keluhan 
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NP 2: Pelayanan Karyawan Perusahaan Menyenangkan 

NP 3: Disiplin Waktu dalam Waktu Kerja  

NP 4: Perusahaan Memiliki Keterbukaan Dalam  Prosedur Pelayanan 

NP 5: Perusahaan Memiliki Keterbukaan Dalam pengurusan Persyaratan 

NP 6: Perusahaan Memiliki Keterbukaan Dalam Biaya Pengurusan Dokumen 

NP 7: Karyawan jujur Dalam Memberikan Informasi 

NP 8: Produk dan Jasa yang dipromosikan Sesuaian dengan Kenyataan yang dirasakan 

NP 9: Perusahaan Mengakui Kesalahan Yang Terjadi Dalam Layanan Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, penelitian ini mengembangkan dan memodifikasi indikator komitmen 

pelaksanaan CSR dari  beberapa dimensi menurut Sen & Bhattacharya (2001); Kanji & 

Chopra (2010) yaitu dimensi-dimensi dukungan masyarakat, keragaman dan lingkungan 

sebagai berikut:  

CSR1: Perusahaan Melaksanaan CSR di bidang Pendidikan 

CSR2: Perusahaan Melaksanaan CSR di bidang Kesehatan 

Nilai 

Perusahaan 

NP1 

NP2 

NP3 

NP4 

NP5 

NP6 

NP7 

NP8 

NP9 

Pelayanan 

Keterbukaan 

Kejujuran 
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CSR3: Perusahaan Melaksanaan CSR di bidang Kesenian 

CSR4: Perusahaan Melaksanaan CSR di bidang Kebudayaan 

CSR5: Perusahaan Melaksanaan CSR di bidang Olahraga 

CSR6: Perusahaan Memberian Donasi bagi yang Membutuhkan 

CSR7: Prioritas Pelayanan Konsumen Wanita 

CSR8: Prioritas Pelayanan Konsumen yang Cacat Fisik 

CSR9: Pelayanan tidak Memandang SARA 

CSR10: Perusahaan Melaksanaan Kegiatan Kebersihan Lingkungan Kota 

CSR11: Perusahaan Melaksanaan Kegiatan Kebersihan Pinggir Pantai 

CSR12: Perusahaan Melaksanaan Kegiatan Menanam Pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR 

CSR1 

CSR2 

CSR3 

CSR4 

CSR5 

CSR6 

CSR7 

CSR8 

CSR9 

CSR10 

CSR11 

CSR12 

Dukungan Masyarakat 

/ Komunitas 

Keragaman  

Lingkungan 
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Faktor lain dalam penelitian ini mengembangkan dan memodifikasi indikator 

Kepercayaan Konsumen dari  dimensi kepercayaan menurut Mowen & Minor (2002) yaitu 

dimensi-dimensi Kepercayaan Atribut Obyek (KAO), Kepercayaan Manfaat Atribut (KMA) 

dan Kepercayaan Manfaat Obyek (KMO) sebagai berikut:  

KK 1: Ketersediaan Produk 

KK 2: Kualitas Produk  

KK 3: Keterjangkauan Kantor Cabang  

KK 4: Kemudahan Berkomunikasi 

KK 5: Kemudahan Bertransaksi 

KK 6: Keamanan Dalam Menabung  

KK 7: Kehadiran Perusahaan dapat Menyerap Tenaga Kerja   

KK 8: Kehadiran Perusahaan Memberi Manfaat Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pengembangan penelitian dan modifikasi indikator negara asal dari 2 

dimensi variabel negara asal menurut Listiana (2014) yaitu dimensi-dimensi keyakinan 

terhadap negara dan kemauan interaksi dengan negara tersebut: 

Kepercayaan 

Konsumen 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KK7 

KK8 

KAO 

KMA 

KMO 
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NA 1: Menjadi Konsumen Karena Perusahaan Berasal dari Luar Negeri 

NA 2: Menjadi Konsumen karena Perusahaan Berasal dari Dalam Negeri 

NA 3: Penguasaan Teknology dan Reputasi Perusahaan Luar Negeri  

NA 4: Penguasaan Teknology dan Reputasi Perusahaan Dalam Negeri  

NA 5: Menjadi Konsumen karena Sering Berkunjung Keluar Negeri 

NA 6: Menjadi Konsumen karena Akrab dengan Produk dan Jasa Perusahaan 

NA 7: Menjadi Konsumen karena Ikatan Sejarah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel penelitian demografi sosial dikembangkan dan dimodifikasi dalam 5 

katagori sebagai berikut: 

JK : Jenis Kelamin Responden  

DA : Daerah Asal Responden  

EDU  : Pendidikan terakhir Responden 

AGE : Usia Responden 

KM : Kota Madya 

 

 

Negara Asal 

NA1 

NA2 

NA3 

NA4 

NA5 

NA6 

NA7 

Kepercayaan Negara 

Kemauan Interaksi 
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Kelima katagori dimensi sosial akan di uji statistik gambaran responden melalui 

statistik deskriptif dan diuji sebagai variabel moderasi dengan mengkonversikan / mengubah 

data demografi dalam katagori nominal menjadi ordinal melalui justifikasi penelitian.  

Penelitian ini mengembangkan dan memodifikasi indikator Loyalitas Konsumen dari  

dimensi kepercayaan menurut Peter & Olson (2014), Kotler & Armstrong (2012) yaitu 

dimensi-dimensi kebiasaan transaksi, pembelian ulang, rekomendasi dan komunikasi sebagai 

berikut: 

LK 1: Menggunakan Produk dan Jasa sekali dalam Seminggu  

LK 2: Menggunakan Produk dan Jasa sekali dalam Sebulanan 

LK 3: Melakukan Pembelian Ulang karena Pengalaman di awal 

LK 4: Melakukan Pembelian Ulang karena Kualitas Produk / Jasa 

LK 5: Melakukan Pembelian Ulang karena Kemudahan Memperolehan Produk / Jasa 

LK 6: Melakukan Pembelian Ulang karena Kualitas Pelayanan 

LK 7: Melakukan Pembelian Ulang karena Perusahaan Menjamin Kualitas Produk 

dan Jasa 

LK 8: Menggunakan produk karena Rekomendasi Teman  

LK 9: Menggunakan Produk karena Rekomendasi Keluarga 

LK 10: Menggunakan Produk karena Rekomendasi Organisasi 

LK 11: Tidak akan Berpindah ke Perusahaan Lain 

Demografi 

Sosial 

JK 

DA 

EDU 

AGE 

KM 
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LK 12: Merekomendasikan ke Pihak Lain 

LK13: Menggunakan Lini Produk / Jasa dari Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah memodifikasi indikator tiap variabel, indikator tersebut dikembangkan dalam 

item pernyataan pengukuran persepsi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Konsep Dimensi Pengukuran 

1 Nilai-Nilai 

Perusahaan 

 

 

Nilai-nilai 

perusahaan 

merupakan prinsip-

prinsip dasar yang 

memberi jalan 

tentang bagaimana 

segenap karyawan 

dan jajaran 

manajemen 

bertindak setiap hari, 

Pelayanan 

NP1-NP3 

 

Keterbukaan 

NP4-NP6 

 

Kejujuran 

NP7-NP10 

 

NP 1: Tanggap dan Cepat 

Menanggapi Keluhan 

NP 2: Pelayanan Karyawan 

Perusahaan Menyenangkan 

NP 3: Disiplin Waktu  

NP 4: Keterbukaan Dalam  Prosedur 

Pelayanan 

NP 5: Keterbukaan Dalam 

pengurusan Persyaratan 

NP 6: Keterbukaan Dalam Biaya 

Loyalitas 

Konsumen 

LK1 

LK2 

LK3 

LK4 

LK5 

LK6 

LK8 

LK9 

LK10 

LK11 

LK12 

LK13 

Pembelian Ulang 

Rekomendasi  

Komitmen  

Kebiasaan Transaksi  

LK7 
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No Variabel Definisi Konsep Dimensi Pengukuran 

berkembang hingga 

berhubungan, baik di 

internal perusahaan 

maupun eksternal 

perusahaan. 

 

Meyer & Allen 

(1997);Lencioni 

(2002); McLean & 

Elkind (2013)  

Pengurusan Dokumen 

NP 7: Kejujuran Memberikan 

Informasi 

NP 8: Kesesuaian penawaran dengan 

kenyataan 

NP 9: Keberanian mengakui 

Kesalahan Yang Terjadi Dalam 

Layanan 

 

Dedy (2017); Ceja &Tapies 

(2011) Skala Likert 1-5 (Kesetujuan 

terendah-tertinggi) 

2 CSR 

(Corporate 

Social 

Responsibilit

y) 

 

 

Corporate Social 

Responsibility adalah 

komitmen 

perusahaan 

berpartisipasi dengan 

memberikan 

kontribusi dan 

manfaat yang 

berharga menuju 

pembangunan 

ekonomi, 

kesejahteraan sosial 

masyarakat dan 

lingkungan dalam 

operasi sehari-hari 

perusahaan. 

 

T. J. Brown & Dacin 

(1997); Carroll & 

Buchholtz (1999) 

Klein & Dawar 

(2004); Kanji & 

Chopra (2010)  

Dukungan 

Masyarakat 

Komunitas 

CSR1- CSR5 

 

Keragaman 

CSR6- CSR9 

 

 

Lingkungan 

CSR10- 

CSR12 

 

 

CSR1: Pelaksanaan CSR di bidang 

Pendidikan 

CSR2: Pelaksanaan CSR di bidang 

Kesehatan 

CSR3: Pelaksanaan CSR di bidang 

Kesenian 

CSR4: Pelaksanaan CSR di bidang 

Kebudayaan 

CSR5: Pelaksanaan CSR di bidang 

Olahraga 

CSR6: Pemberian donasi bagi yang 

membutuhkan 

CSR7: Prioritas pelayanan konsumen 

wanita 

CSR8: Prioritas pelayanan konsumen 

yang cacat fisik 

CSR9: Pelayanan tidak memandang 

SARA 

CSR10: pelaksanaan kegiatan 

kebersihan lingkungan kota 

CSR11: Pelaksanaan kegiatan 

kebersihan lingkungan pesisir 

CSR12: Pelaksanaan kegiatan 

menanam pohon 

 

Sen & Bhattacharya (2001); Kanji 

& Chopra (2010)   

Skala Likert 1-5 (Kesetujuan 

terendah-tertinggi) 

3 Sosial 

Demografi 

 

 

Demografi sosial 

adalah kondisi atau 

situasi konsumen 

dilihat atau dikaji 

dalam beberapa 

aspek sosial 

demografi. 

Karakteristik sosial 

demografi meliputi 

jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, 

pekerjaan, 

Jenis Kelamin 

(JK) 

 

Usia (AGE) 

 

Tingkat 

Pendidikan 

(EDU) 

 

Daerah Asal 

(DA) 

 

Dilakukan penyesuaian / konversi 

dari nominal ke ordinal demi 

kepentingan penelitian sosial dengan 

justifikasi penelitian terdahulu.  

 

Asumsi: Responden yang berusia 

lebih tua (Nowacki & Wasilik, 

2017)  tingkat pendidikan yang 

tinggi (Burcea & Marinescu, 2011; 

Arli et al, 2014), berasal dari kota 

(Ásványi, 2010), gender wanita (del 

Mar Alonso-Almeida, Perramon, 
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No Variabel Definisi Konsep Dimensi Pengukuran 

pendapatan, lokasi, 

usia, agama, suku 

dan budaya. 

 

Brown (2015); 

Osibanjo et al. 

(2018); De Goede et 

al. (2011)  

Kota Madya 

(KM) 

 

& Bagur, 2015); Calabrese et al. 

(2016) menambahkan gender wanita 

memiliki pemahaman, kepekaan, 

kepedulian dan pertimbangan 

berperilaku yang lebih tinggi. 

 

Skala Likert 1-5 (pemahaman, 

kepekaan, kepedulian dan 

pertimbangan berperilaku terendah-

tertinggi) 

4 Negara Asal/ 

Country of 

Origin 

 

 

Country of origin 

merupakan identitas 

dalam atribut produk 

yang mempengaruhi 

evaluasi konsumen 

untuk 

mengidentifikasi asal 

negara suatu produk 

 

Moradi & Zarei 

(2011), a), Rezvani 

et al. (2012), 

Johansson, 

Douglas, and 

Nonaka (1985)  

Country Belief 

NA1-NA4 

 

Desired 

Interaction 

NA5-NA7 

 

 

NA 1: Keyakinan menjadi 

konsumen perusahaan luar negeri 

NA 2: Keyakinan menjadi 

konsumen perusahaan dalam 

negeri 

NA 3: Keyakinan pada reputasi 

perusahaan luar negeri  

NA 4: Keyakinan pada reputasi 

perusahaan dalam negeri  

NA 5: Keyakinan perusahaan luar 

negeri karena rutinitas kunjungan 

NA 6: Keinginan menjadi 

konsumen karena yakin pada asal 

produk  

NA 7: Keinginan menjadi 

konsumen karena ikatan sejarah  

 

Listiana (2014)  Skala Likert 1-5 

(pemahaman, kepekaan, kepedulian 

dan pertimbangan berperilaku 

terendah-tertinggi) 

5 Kepercayaan 

Konsumen 

 

 

Kepercayaan sebagai 

hubungan antara 

sebuah perusahaan 

dan konsumen 

dimana ditunjukkan 

oleh kepercayaan 

konsumen pada 

kemampuan 

merefleksikan 

produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh 

perusahaan secara 

profesional. 

 

Morgan & Hunt 

(1994); 
Sirdeshmukh et al. 

(2002); Mowen & 

Minor (2002). 

Kepercayaan 

Atribut Obyek 

KK1-KK3 

 

Kepercayaan 

Manfaat 

Atribut 

KK4-KK6 

 

Kepercayaan 

Manfaat 

Obyek 

KK7-KK8 

KK 1: Ketersediaan Produk 

KK 2: Kualitas Produk  

KK 3: Keterjangkauan  

KK 4: Kemudahan berkomunikasi 

KK 5: Kemudahan dan keamanan 

bertransaksi 

KK 6: Kemudahan akses informasi 

dan modal  
KK 7: Kehadiran perusahaan 

dapat menyerap tenaga kerja 

wilayah setempat 

KK 8: Kehadiran perusahaan 

memberi manfaat ekonomi 

wilayah setempat 

 

(Mowen & Minor, 2002)  
Skala Likert 1-5 (Kesetujuan 

terendah-tertinggi) 

5 Loyalitas Loyalitas adalah Kebiasaan LK 1: Rutinitas Konsumsi 
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No Variabel Definisi Konsep Dimensi Pengukuran 

konsumen komitmen yang 

dipegang kuat untuk 

membeli atau 

berlangganan lagi 

produk atau jasa 

tertentu di masa 

depan meskipun ada 

pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran 

yang berpotensi 

menyebabkan 

perubahan perilaku. 

 

Kotler & 

Armstrong (2012)  

Transaksi 

LK1-LK2 

 

Pembelian 

Ulang 

LK3-LK7 

 

Rekomendasi 

LK8-LK10 

 

Komitmen 

LK11-LK13 

 

mingguan  

LK 2: Rutinitas Konsumsi bulanan 

LK 3: Melakukan pembelian ulang 

karena pengalaman di awal 

LK 4: Melakukan pembelian ulang 

karena kualitas produk / jasa 

LK 5: Melakukan pembelian ulang 

kemudahan perolehan produk / 

jasa 

LK 6: Melakukan pembelian ulang 

karena kualitas pelayanan 

LK 7: Melakukan pembelian ulang 

karena produk / jasa terjamin 

LK 8: Menggunakan produk dari 

rekomendasi teman  

LK 9: Menggunakan produk dari 

rekomendasi keluarga 

LK 10: Menggunakan produk dari 

organisasi 

LK 11: Komitmen tidak berpindah 

LK 12: Merekomendasikan ke 

pihak lain 

LK13: Penggunaan lini produk / 

jasa 

 

Peter & Olson (2014), Kotler & 

Armstrong (2012) Skala Likert 1-5 

(Kesetujuan terendah-tertinggi) 

Sumber: beberapa jurnal diolah, 2018 

3.8. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan model penelitian yang diformulasikan di atas, teknik yang tepat untuk 

digunakan dalam menganalisis menurut Hair et al. (2010) dianalisis dengan menggunakan 

SEM (Stuctural Equation Modelling) (Ghozali, 2014). Analisis SEM dijalankan 

menggunakan program PLS (Partial Least Square). Program PLS yang digunakan adalah 

SmartPLS 3.0 for Professional. Penggunaan PLS sebagai teknik analisis SEM adalah karena 

mempertimbangkan analisis ini adalah tidak harus menggunakan sampel dalam jumlah besar 

(Ghozali, 2014). Di samping itu, analisis SEM dengan menggunakan PLS tidak 

mengharuskan data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi goodness fit data dimana sulit 

didapatkan pada sampel kecil.  
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Model persamaan struktural melibatkan estimasi terhadap pengaruh moderasi dapat 

dilihat dari signifikasi yang merupakan perkalian perubahan moderat dan perubahan 

independen (Lu et al. 2007). Begitu pula ketika perubahan moderator bersifat kontinu maka 

model perubahan moderator didapat dari interaksi perkalian perubahan independen dan 

moderat agar memberi informasi yang lebih lengkap (Bagozzi & Yi, 1988). 

Hair et al. (2010) dan Ghozali (2014) mendeskripsikan langkah-langkah dalam SEM 

seperti berikut ini: 

3.8.1. Pengembangan Model Berdasarkan Teori. 

Ada dua prinsip berdasarkan SEM, yaitu: 1) untuk menganalisis hubungan kausal 

antara variabel eksogen dan endogen, dan 2) untuk menguji validitas dan reabilitas 

indikator variabel laten.  Kegiatan dalam langkah pertama ini adalah mengembangkan 

model hipotesis, artinya mengembangkan suatu model ini diuji berdasarkan atas data 

empirik melalui SEM. Berdasarkan uraian diatas maka di dalam mengembangkan model 

peneliti harus memiliki wawasan dan landasan teori yang luas yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Hasil kajian atau eksplorasi terhadap teori-teori yang relevan 

akan membentuk model hipotetik untuk kemudian diverifikasi berdasarkan data empirik 

dengan menggunakan SEM. 

Disamping untuk verifikasi model hipotetik, SEM juga dapat digunakan untuk 

membentuk konsep baru. Hal ini bisa dilakukan bila landasan teori atau konsep untuk 

membentuk model tidak tersedia. Dengan justifikasi empiris SEM maka model dapat 

menjadi konsep baru. Namun hal tersebut memerlukan kajian sejumlah penelitian 

seehingga konsep yang dikembangkan menjadi kokoh dan universal. Sebagaimana telah 

dijelaskan di bab sebelumnya bahwa kerangka konsep yang disusun dirumuskan dari 

hipotesis yang telah dibangun sebagai berikut: 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. Menyusun Kerangka Statistik dan Persamaan Struktural.     

Kerangka konsep yang telah diajukan kemudian disusun atau digambar pada 

program yang digunakan guna membentuk diagram struktural yang sesuai dengan arah 

penelitian. Berikut ini merupakan persamaan umum SEM dan kerangka statistik yang akan 

dibangun.                  

Persamaan umum SEM adalah : 

ŋ= Bŋ + Γξ + Ϛ 

dimana:  

ŋ = sebuah vektor dari variabel endogen 

B, Γ = matriks dari koefisien struktural 

ξ = sebuah vektor dari varibel eksogen 

Ϛ = sebuah vektor dari variabel error 

 

Symbol-Simbol yang digunakan dalam SEM: 

ξ (ksi)    = variable laten X (eksogen) 

ε (eta)    = variable laten Y (endogen) 

λ (lambda)  = muatan faktor (faktor loading) 

β (beta)  = koefisien pengaruh variable endogen terhadap variable endogen. 

Loyalitas 

Konsumen 

CSR Kepercayaan 

Konsumen 

Nilai-Nilai 

Perusahaan 

 
Demografi 

Sosial 

 

Negara Asal 
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γ (gamma)   = koefisien pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen. 

φ (phi)   = koefisien hubungan antar variable laten X eksogen. 

δ (zeta)   = peluang galat model 

ε (epsilon)   = kesalahan pengukuran pada variable manifest untuk variable laten Y 

δ (delta)   = kesalahan pengukuran pada variable manifest untuk variable laten X 

λx (lambda besar)  = matriks untuk muatan faktor variable laten X 

λy (lambda besar)  = matriks untuk muatan faktor variable laten Y. 

Kerangka statistik penelitian disusun pada gambar berikut ini: 
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Gambar 1. Kerangka Statistik Penelitian 
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3.8.3. Membuat Persamaan Struktural Model Penelitian 

 

Hipotesis 1 

Nilai-nilai perusahaan yang mendasari perusahaan melakukan CSR 

 
CSR =  γ1 NP + δ1 
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Hipotesis 2 

Negara Asal Memiliki Pengaruh Moderasi Secara Positif Terhadap Hubungan CSR dan 

Kepercayaan Konsumen. 

 

 

 
I. KK =  γ2 CSR + δ2 

II. KK  = γ2 CSR + γ(3x2) (NA x CSR) + δ3 

   = γ2 CSR + γ3 NA + γ6 Interaksi + δ4 
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Hipotesis 3 

Sosial Demografi Memiliki Pengaruh Moderasi Secara Positif Terhadap Hubungan CSR dan 

Kepercayaan Konsumen. 

 
I. KK =  γ2 CSR + δ2 

II. KK  = γ2 CSR + γ(4x2) (SD x CSR) + δ5 

   = γ2 CSR + γ4 SD + γ7 Interaksi + δ6 
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Hipotesis 4 

Kepercayaan Konsumen Memiliki Pengaruh Mediasi terhadap CSR dan Loyalitas Konsumen 

 
I. KK = γ2 CSR + δ2     

II. LK = γ2 CSR + µ KK + δ7    

 

 

3.8.4. Menilai Identifikasi Model Struktural 

3.8.4.1. Uji Instrumen 

Validitas adalah suatu pengukuran yang mengacu pada proses dimana pengukuran 

benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan kesalahan random (Ghozali, 2014). 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Validitas dibagi dalam 

dua tipe: validitas konvergen maupun validitas diskriminan. Validitas konvergen akan 

dilihat dari loading factor pada persamaan PLS Alogaritma. Indikator dianggap valid 

jika memiliki korelasi di atas 0,50 (Ghozali, 2014). Validitas diskriminan dapat 

dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih faktor yang diuji berbeda dan masing-

masing merupakan faktor/konstruk yang independen. Instrumen yang akan diuji 

adalah masing-masing indikator yang mewakili dimensi variabel-variabel nilai 
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perusahaan, negara asal, CSR, demografi sosial, kepercayaan konsumen dan loyalitas 

konsumen. Indikator tersebut sejumlah 54 indikator.  

Sementara itu analisis reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

dari variabel atau sekumpulan variabel dalam mengestimasi parameter (Hair et al. 

2006). Pengukuran analisis reliabilitas dilakukan dengan melakukan analisis konstruk 

reliabilitas yaitu dengan menghitung indeks reliabilitas instrumen yang digunakan 

dalam model SEM yang dianalisis. Uji reliabilitas dengan Composite reliability (pc) 

sebagai ukuran internal consistency suatu konstruk dengan refleksif indikator, 

direkomendasikan nilai pc dari tiap dimensi-dimensi pembentuk variabel harus lebih 

besar 0,60 (nilai batas kritis Cronbach Alpha). 

3.8.4.2. Uji Hipotesis 

Jika semua indikator yang digunakan telah dinyatakan valid dan reliabel, maka 

tahapan selanjutnya adalah menguji hubungan variabel endogen yang disusun 

sebelumnya dari hipotesis. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat inner weight 

melalui melihat koefisien bootstrapnya melalui menu calculate. Kriterina penerimaan 

dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

- Apabila t-hitung < t-tabel ±1,96 maka hipotesis ditolak. 

- Apabila t-hitung > t-tabel ±1,96 maka hipotesis diterima. 

Dalam menguji partial mediation dan moderating, dibutuhkan kriteria yang sama 

dengan penerimaan dan penolakan hipotesis dalam hubungan langsung. Pengujian 

variabel mediasi menggunakan persamaan bootstrap pada menu spesific indirect 

effect.dengan penarikan simpulan sebagai berikut: 

- Apabila t-hitung < t-tabel ±1,96 maka hipotesis mediasi ditolak (gagal 

memediasi). 
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- Apabila t-hitung > t-tabel ±1,96 maka hipotesis mediasi diterima (berhasil 

memediasi). 

Pengujian variabel moderasi, langkah pertama yaitu disusun terlebih dahulu bangunan 

model penelitian dengan variabel interaksi. Variabel interaksi berarti penciptaan 

konstruk laten dengan mengalikan variabel independen dengan variabel moderasinya 

untuk kemudian di kalkulasi ulang pada persamaan bootstrap menu path analysis 

dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

- Apabila t-hitung < t-tabel ±1,96 maka hipotesis moderasi ditolak (gagal 

memoderasi). 

- Apabila t-hitung > t-tabel ±1,96 maka hipotesis moderasi diterima (berhasil 

memoderasi). 

3.8.5. Interpretasi dan pembahasan. 

Penerimaan hipotesis dianalisis berdasarkan nilai t-statistik yang tidak kurang dari 

1,96 dan p value tidak lebih dari 0,05 (Ghozali, 2014). Setelah melakukan analisis 

nilai secara statistik dilakukan bahasan analisis dengan mengaitkan hasil analisis 

dengan teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian secara komprehensif dan 

integratif.. Detail intepretasi dilakukan dengan menyajikan hasil analisis dan 

pembahasan perusahaan dalam dan luar negeri. Di samping itu, disajikan hasil analisis  

dan pembahasan dari tiap-tiap perusahaan agar dapat dianalisa secara lebih mendalam 

hubungan dan pengaruh antar variabelnya. Pada akhirnya, kesimpulan ditarik 

berdasarkan intepretasi dan pembahasan hasil analisis  

 


