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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di kota dan suku urban kota Yogyakarta. Alasan

pemilihan lokasi di kota Yogyakarta karena di kota Yogyakarta cukup banyak

restoran ataupun rumah makan yang sudah menggunakan layanan Online Food

Delivery dan juga beberapa memiliki Sertifikat Halal dari MUI.

3.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit yang digunakan dalam analisis adalah responden

invidu yang sudah pernah melakukan pembelian makanan secara online di kota

Yogyakarta.

3.3 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang sudah pernah

melakukan pembelian makanan secara online.

Sampel diambil dari populasi yang memenuhi syarat dengan menggunakan

tehnik Non-Probability sampling dengan menggunakan Purposive Sampling.

Jumlah sampel antara 125 – 250 (5 x jumlah indikator dan 10 x jumlah indikator)

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Online Food Delivery

(OFD), Halal Awareness, Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas

Pelanggan. Pengertian masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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3.4.1 Loyalitas Pelanggan

Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang teguh untuk membeli

kembali atau mengulang penggunaan produk / layanan yang disukai secara

konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan pengulangan penggunaan

merek yang sama atau pembelian pada merek yang sama, terlepas dari

pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan

peralihan perilaku (Oliver, 1999). Dalam Penelitian ini Loyalitas Pelanggan

di ukur dengan indikator sebagai berikut:

Indikator tersebut (Lin & Wang, 2006):

1. Memberi rekomendasi kepada orang lain.

2. Memiliki komitmen yang tinggi.

3. Tidak terpengaruh rekomendasei dari orang lain.

4. Melakukan pembelian kembali.

5. Melakukan pembelian kembali lebih sering

3.4.2 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan (satisfaction) adalah timbulnya perasaan senang atau kecewa

seseorang dikarenakan membandingkan kinerja yang diharapkan dari produk

(atau hasil) terhadap ekspetasi mereka (Kotler 2009:138-139).

Indikator yang digunakan (Kim, 2007):

1. Perasaan Senang.

2. Merasa puas dengan layanan.

3. Menerima lebih dari ekspektasi

4. Puas dengan keseluruhan layanan.
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3.4.3 Online Food Delivery

Online Food Delivery merupakan layanan Online-to-oflline (O2O)

Platform atau aplikasi mengumpulkan banyak restoran secara bersamaan

serta menampilkan segala pilihan menu untuk konsumen yang selanjutnya

akan diantarkan kepada konsumen dengan waktu yang sangat singkat (Lan,

Ya, & Shuhua, 2016).

Indikator yang digunakan (Yeo, Goh, & Rezaei, 2017):

1. Motivasi hedonis

2. Orientasi untuk menghemat dana

3. Orientasi untuk menghemat waktu

4. Pengalaman pembelian online sebelumnya

5. Motivasi kenyamanan

6. Informasi yang banyak di terima sebelum melakukan pembelian.

3.4.4 Halal Awareness

Ahmad et al., (2013) menjelaskan kesadaran halal berdasarakan

mengerti atau tidaknya seorang muslim mengenai apa itu halal, mengetahui

proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan yang halal

untuk di konsumsi.

Indikator yang digunakan (Ahmad et al., 2013) dan (Ambali & Bakar,
2013):

1. Mengerti tentang halal

2. Penting untuk mengkonsumsi makanan halal

3. Memperhatikan logo halal

4. Komitmen selalu mengkonsumsi makanan halal

5. Taat terhadap ajaran agama

6. Menghindari larangan agama
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3.4.5 Kualitas Produk

Kualitas Dapat diartikan sebagai kemampuaan untuk digunakan atau

lebih tepatnya untuk makanan kemampuan untuk dikonsumsi yang akan

mengarah kepada kepuasan pelanggan atau konsumen (Peri, 2006).

Indikator yang digunakan (Kivela, Inbakaran, & Reece, 2000) dan (Ha
& Jang, 2010):

1. Rasa

2. Menu yang ditawarkan

3. Aroma

4. Presentasi dari makanan

5. Porsi sajian

6. Higienis

7. Suhu

3.5 Instrumen Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai instrument penelitian dengan

menggunakan kuesioner. Data primer penelitian ini diperoleh dengan mengajukan

kuesioner secara langsung pada sampel penelitian yaitu semua orang yang sudah

pernah melakukan pembelian makanan secara online di Yogyakarta kemudian

selanjutnya akan diminta untuk mengisi kuesioner yang diajukan melalui form yang

telah disediakan. Kuesioner berisikan variabel yang akan diteliti yaitu Online Food

Delivery (OFD), Halal Awareness, Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan dan

Loyalitas Pelanggan. Bentuk dari kuesioner isi tertutup dikarenakan berisikan data

dari responden.

3.6 Skala

Penelitian ini menggunakan instrument-instrumen penelitian sebelumnya

untuk pengukuran dengan sedikit modifikasi untuk dapat memenuhi kebutuhan
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penelitian ini. Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner yang berisi daftar

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

menggunakan skala liker untuk mendapatkan skor dari setiap pertanyaan yang di

ajukan. Skala likert dirancang untuk dapat menjelaskan seberapa setuju atau

tidaknya seseorang terhadap pernyaatn yang diajuakan.

1. Sangat setuju : 5

2. Setuju : 4

3. Kurang setuju : 3

4. Tidak Setuju : 2

5. Sangat Tidak Setuju : 1

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Intrumen

3.7.1 Uji Validitas

Validitas berhubungan dengan bagaimana suatu variabel mengukur apa

yang seharusnya di ukur. Validitas adalah sebuah pengukuran tentang

seberapa baik instrument yang dikembangkan untuk mengukur suatu konsep

tertentu yang dimaksudkan untuk di ukur (Sekaran & Bougie, 2014). Untuk

pengujian validitas item-item pada pertanyaan dalam penelitian ini

digunkanan pendekatan /rumus korelasi Product Moment (r).

Analisis ini berguna dalam menentukan seberapa besar yang

menyatakan kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Taraf

signifikan (a) = 5% dan n = 30. Instrumen pengujian valid dengan kriteria

sebagai berikut :

a. Jika r hasil positif r hitung > t table, atau probabilitas value ≤ 0,05 maka

variabel tersebut valid.
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b. Jika r hasil dan r hitung < r table, atau probabilitas value ≥ 0,05 maka

variabel tersebut tidak valid.

Untuk menguji instrumen digunakan sampel sebanyak 30 responden

dan dianalisis dengan program SPSS 16 pada windows.

A. Hasil uji validitas Loyalitas Pelanggan

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas Loyalitas Pelanggan

R Hitung R tabel Keterangan
Loyal 1 0,914 0,306 Valid
Loyal 2 0,847 0,306 Valid
Loyal 3 0,764 0,306 Valid
Loyal 4 0,840 0,306 Valid
Loyal 5 0,823 0,306 Valid
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Loyalitas Pelanggan
B. Hasil uji validitas Kepuasan Pelanggan

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Kepuasan Pelanggan

R Hitung R tabel Keterangan
Puas 1 0,893 0,306 Valid
Puas 2 0,922 0,306 Valid
Puas 3 0,870 0,306 Valid
Puas 4 0,895 0,306 Valid
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kepuasan Pelanggan

C. Hasil uji validitas Online food delivery (OFD)
Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Online food delivery
R Hitung R tabel Keterangan

Online 1 0,896 0,306 Valid
Online 2 0,773 0,306 Valid
Online 3 0,800 0,306 Valid
Online 4 0,819 0,306 Valid
Online 5 0,889 0, 306 Valid
Online 6 0,892 0, 306 Valid
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Online food delivery



34

D. Hasil uji validitas Halal Awareness
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Halal Awareness

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Halal Awareness

R Hitung R tabel Keterangan
Halal 1 0,699 0, 306 Valid
Halal 2 0,744 0, 306 Valid
Halal 3 0,850 0, 306 Valid
Halal 4 0,881 0, 306 Valid
Halal 5 0,852 0, 306 Valid
Halal 6 0,878 0, 306 Valid
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

E. Hasil uji validitas Kualitas Produk
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Kualitas Produk

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Kualitas Produk

R Hitung R tabel Keterangan
Produk 1 0,754 0, 306 Valid
Produk 2 0,777 0, 306 Valid
Produk 3 0,762 0, 306 Valid
Produk 4 0,839 0, 306 Valid
Produk 5 0,860 0, 306 Valid
Produk 6 0,792 0, 306 Valid
Produk 7 0,674 0, 306 Valid
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas atau Uji keandalan merupakan tes untuk mengetahui

seberapa konsisten suatu alat ukur apapun yang akan di ukur nantinya

(Sekaran & Bougie, 2013). Reliabilitas yang di uji dalam penelitian ini

merupakan reliabilitas konsisten internal (internal consistency reliability).

Untuk mengukur tingkat reabilitas konsistensi internal, peneliti hanya

perlu melakukan sekali saja pengujian dengan melakukan tehnik statisktik

tertentu terhadap skor atau jawaban dari responden dari hasil penggunaan
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instrument yang bersangkutan. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini

dalam mengukur konsistensi internal adalah tehnik Cronbach’s alpha.

Menurut (Sekaran & Bougie, 2013) nilai dari Cronbach’s alpha yang dapat

diterima ada tiga. Jika Cronbach’s alpha dibawah dari 0,60 maka dianggap

lemah, jika dalam kisaran 0,70 dapat diterima, jika diatas 0,80 maka dianggap

bagus/baik.

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
Loyalitas 0,894 Reliabel
Kepuasan 0,915 Reliabel
Online 0,921 Reliabel
Halal 0,903 Reliabel
Produk 0,891 Reliabel
Sumber : Hasil Olah data SPSS 16

3.8 Analisi Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan

structural (SEM) yang nantinya akan diolah dengan aplikasi windows AMOS 23

SEM merupakan sebuah tehnik multivariate yang mampu mengkombinasikan

aspek regresi berganda dan analisis factor untuk selanjutnya mengestimasi

hubungan ketergantungan secara simultan (Hair et.al, 2010)

3.8.1 Analisis Deskriptif Responden

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan alat berupa

kuesioner, dimana sejumlah item pernyataan maupun pertanyaan secara

tertulis digunakan untuk memperoleh skor dari informasi yang diberikan oleh

responden. Bagian pertama dari kuesioner responden akan diminta untuk

mengisi data yang bersifat berkaitan dengan kontek penelitian yaitu:
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1. Data Indentitas Responden

a. Nama

b. Jenis Kelamin

c. Pekerjaan

d. Usia

e. Tingkat Pendidikan

f. Rata-rata penghasilan perbulan

g. Jumlah Pembelian Makanan secara Online perbulan

2. Penilaian Responden Terhadap :

a. Loyalitas Pelanggan

b. Kepuasan Pelanggan

c. Online Food Delivery (OFD)

d. Halal Awareness

e. Kualitas Produk

Penilaian dan identitas responden nantinya akan dianalisis dengan

menggunakan angka rata-rata yang dihitung menggunakan table

dengan bantuk computer dengan menggunakan program/aplikasi SPSS.

3.8.2 Analisis SEM (Structural Equation Modeling)

SEM merupakan analisis multivarian yang memungkinkan

penggabungan analisis factor dengan analisis jalur sehingga memungkinkan

pengujian dianra vaiabel secara simultan. Selain itu semjuga merupakan

analisis yang mampu menganalisis data empiric dengan konstruksi teori.

Tujuan akhir dari SEM adalah mendapatkan structural model yang sesuai

antara data empiris dan teori. Analisis SEM meliputi:

3.8.2.1 Uji Kualitas Data
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a. Normalitas Data

Uji normalitas data dengan melihat pada nilai critical ratio (c.r)

untuk kurtosis (keruncingan) maupun skewness (kemencengan)

diantara -2,58 sampai ± 2,58 maka distribusi tersebut normal.

Namun jika didapatkan angka dibawah -2,58 atau diatas ± 2,58

maka distribusi tersebut tidak normal. Sedangkan secara

multivariate dapat dilihat pada c.r. baris terakhir dengan

ketentuan yang sama.

b. Outlier

Data outlier dapat dilihat melalui nilai mahalonobis distance yang

memiliki nilai p1 dan p2. Suatu data termasuk outlier jika nilai p1

dan p2 yang dihasilkan bernilai <0,05.

3.8.2.2 Uji Konfirmatori

Confirmatory Factor Analysis (CFA) bertujuan untuk menguji

apakah variabel yang sedang diteliti benar akurat tergabung dalam

satu variabel faktor atau konstruk (Hair et.al, 2010). Analisis faktor

konfirmatori merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk

menguji validitas.

Jika sudah dapat dipastikan bahwa model sudah fit maka

selanjutnya melihat nilai standardized loading untuk mengetahui

seberapa besar tingkat kevalidan sebuah indikator. Nilai cut-off untuk

indikator dapat dinyatakan valid jika hasilnya minimum 0,5.
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Adapun uji konfirmatori (CFA) dengan menguji validitas dan

reabilitas konstruk.

1. Uji validitas

Uji validitas ini bertujuan untuk mengtahui ketepatan dan

kecermatan sebuah alat untuk dalam melakukan fungsi

ukurannya. Pengujian validitas dalam penelitian ini

menggunakan convergent validity atau validitas konvergen.

Validitas konvergen dapat dinilai dari loading factor,

standardized loading estimate harus ≥ 0,50 atau idealnya 0,70.

2. Uji Reabilitas

Uji rliabilitas diperlukan untuk mengetahu tingkat kepercayaan

alatukur yang akan di pakai. Suatu alat ukur dapat dinyatakan

reliable (dipercaya), apabila hasil dari pengukurannya tetap atau

mendapatkan nilai yang konsisten, walaupun dilakukan

pengukuran secara beru ulang pada subyek yang sama. Uji

reliabilitas merupakan salah satu indikator dalam Validitas

konvegent sehinggan menggunakan construct reliability.

construct reliability ≥ 0,70 menunjukan bahwa reliabilitas dari

konstruk baik, sedangkan reliabilitas dengan 0,60 - 0,70 masih

dapat diterima dengan syarat validitas dalam model baik.

Adapun besarnya nilai construct reliability dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut :
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= (∑ )(∑ ) + ∑
Dalam proses Confirmatory Factor Analysis, rata-rata persentase

nilai variance extracted antar setiap item atau indikator suatu set

konstruk laten merupakan ringkasan konvergen indikator.Nilai

variance extracted ≥ 0,50 merupakan petunjuk adanya konvergen

yang baik. Nilai variance extracted harus dihitung untuk setiap

konstruk laten . Nilai variance extract dapat dihitung dengan

menggunakan nilai standardized loading dengan rumus sebagai

berikut :

= (∑ )(∑ ) + ∑
3.8.2.3 Uji Kesesuaian Model Struktur ( Goodness Of Fit /GOF )

Dalam menilai GOF pada SEM secara menyeluruh (overall)

secara umum tidak memiliki satu uji statistic terbaik yang dapat

memberikan penjelasan kekuatan prediksi suatu model. Sehingga

sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa

ukuran GOF yang digunakan secara bersamaan atau di kombinasikan.

(Hair et al., 2010) mengelompokkan GOF menjadi tiga

kelompok, yaitu absolute fit measures, incremental fit measures, dan

parsimony fit measure.
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1. Chi square (χ2) Statistic. Merupakan sebuah model yang diuji dan

dapat disimpulkan sebagai model yang baik, jika memiliki nilai

χ2 rendah. Semakin kecil χ2 dapat disimpulkan bahwa semakin

baik model tersebut, karena dalam uji beda chi-square, nilai χ2=0

berarti tidak ada perbedaan.

2. Goodness of Fit Index (GFI). Indeks yang dihasilkan

mencerminkan tingkat kesesuaian dari model yang dihitung dari

residual kuadrad dari model yang diprediksi dibandingkan

dengan data yang sebenarnya. Nilai yang mendekati 1

mengartikan memiliki kesesuaian yang baik.

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) pengembangan dari GFI,

yang disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom model yang

diajukan dengan degree of freedom dari null model(model

konstruk tunggal dengan semua indikator pengukuran konstruk).

Nilai yang direkomendasikan adalah AGFI > 0,90.

4. Root Means Square Residual (RMR) and Standardized Root

Mean Residual (SRMR). RMSR adalah rata-rata dari residual

antara individual observed dan kovarian dan varians yang

diestimasi. Sedangkan SRMR merupakan suatu nilai statistik

alternatif yang didasarkan pada nilai RMSR Nilai RMSR dan

SRMR yang rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik.

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan

indeks yang digunakan dalam mengukur kesesuaian model untuk
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menggantikan chi-square statistic dalam jumlah sampel yang

besar. Nilai RMSEA < 0,08 mengindikasikan indeks yang baik.

6. Comparative Fit Index (CFI) indeks kesesuaian incremental, yang

membandingkan model yang akan diuji dengan null model.

Indeks ini sangat baik dalam mengukur tingkat penerimaan

model, karena seperti CMIN/DF, nilainya tidak dapat dipengaruhi

oleh ukuran/banyaknya sampel. Nilai indeks ini berada pada

rentang dari 0 sampai dengan 1 dan nilai yang mendekati 1

mengindikasikan memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Nilai

penerimaan yang direkomendasikan adalah CFI > 0,95.

Tabel 3.7 Kriteria Pengujian Keseuaian Model (GOF)

7. Trucker Lewis Index (TLI) merupakan suatu indeks kesesuaian

incremental yang membandingkan model yang diuji dengan null

model. Indeks kesesuaian ini kurang dipengaruhi oleh ukuran

sampel. Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah TLI >

0,90.
Tabel 3.7

Kriteria Pengujian Keseuaian Model (GOF)
Ukuran Kategori
Chi-Square Diharapka Kecil
Goodness of Fit Index (GFI) > 0,90
Root Mean Square Eror of Approximation
(RMSEA)

< 0,08

Root Mean Square Residual (RMR) < 0,05
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) > 0,90
Tucker Lewis Index (TLI) > 0,90
Comparative Fit Index (CFI) > 0,90
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3.8.2 Uji Hipotesis

Seluruh hipotesisi yang diajukan akan diuji dengan melihat hasil dari

analisis tanda dan besaran serta signifikansi valuenya sesuai dengan yang

telah dikemukakan, apabila tanda sesuai dengan teori dan signifikan <0,05

maka dinyatakan terbukti atau diterima, sedangkan bila tidak sesuai dengan

teori dan signifikan >0,05 maka hipotesis ditolak.
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