
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian bisnis merupakan sebuah penyelidikan atau investigasi yang 

terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu 

yang spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi 

terkait permasalahan yang telah dirumuskan (Sekaran, 2007). Artinya, hasil 

pelaksanaan penelitian mampu memberikan informasi yang diperlukan sebagai 

dasar acuan bagi pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory. Penelitian 

explanatory ini menguji suatu hipotesis antara variabel satu dengan variabel yang 

lain yang saling berpengaruh satu sama lain. Penelitian explanatory adalah 

penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan antar satu variabel dengan yang lain (Sugiyono, 2012). Hubungan kausal 

sebab akibat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh servicescape  

terhadap revisit intention melalui perceived service quality sebagai variabel mediasi 

pada Kafe Cokelat Klasik Malang. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dalam rangka 

mengumpulkan data yang dibutuhkan.Penelitian ini dilakukan di Kafe Cokelat 

Klasik Kota Malang. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2007) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian ini adalah konsumen Kafe Cokelat Klasik di kota malang. 

Jumlah anggota populasi penelitian ini tidak diketahui. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi 

(Sekaran, 2009), sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat 

atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat 

karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

Peneliti tidak mendapatkan data yang jelas tentang populasi dalam 

penelitian ini, sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti berpedoman 

pada Roscoe dalam Sugiyono (2009), memberikan aturan tentang ukuran sampel 

untuk penelitian sebagai berikut : 

1 Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 

500. 

2 Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya pria-wanita, pegawai negeri-

swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 

30.  

3 Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (misalnya 

korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 dari 
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jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 

(independen + dependen) maka jumlah anggota sampel 10x5= 50. 

4 Untuk penelitian eksperimen yang sederhana serta menggunakan kelompok 

eksperimen dan keolompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-

masing antara 10-20.  

Dalam peneltian ini terdapat 3 variabel yaitu servicescape, perceived service 

quality, dan revisit intention. serta berdasarkan pendapat Roscoe, bahwa jumlah 

responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10x3 variabel = 30 responden. 

Namun, agar mendapatkan hasil yang lebih memperkuat, sehingga dalam penelitian 

ini, peneliti menetapkan responden sebanyak 300 orang, agar aspek generalisasinya 

lebih besar. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui pendekatan non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2014). metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

Responen yang dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria antara lain: 

1. Usia responden minimal 17 tahun, dimana pada usia tersebut seseorang 

dianggap dewasa yang memiliki sense of self yang semakin kuat seperti bisa 

mengambil keputusan untuk dirinya tanpa mengandalkan orang lain layaknya 

anak-anak, serta bisa membuat pendapat, persepsi, dan bertindak sesuai dengan 

kenyataan diluar dirinya (Gordon Allport, 1961), sehingga mampu mengamati 

dan menilai sesuatu dengan baik.  
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2. Pernah mengunjungi Kafe Cokelat Klasik paling tidak 1 kali. 

3.4 Jenis Data 

Dalam mendapatkan informasi mengenai objek penelitian, maka diperlukan 

beberapa data yang akurat. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber data. 

Berdasarkan sumber data, penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder 

yang telah dijabarkan sebagai berikut :  

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2012), sumber primer adalah sumber data yang 

langsung diberikan kepada pengumpul data. Wardiyanta (2006), 

menjelaskan bahwa data primer merupakan informasi yang diperoleh dari 

sumber-sumber primer yakni data yang asli, informasi dari tangan pertama 

atau responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui 

kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden dan observasi langsung 

di Kafe Cokelat Klasik . 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

dokumen atau orang lain. Kuncoro (2009), menyatakan bahwa data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh melalui 

buku-buku pustaka dan jurnal nasional maupun internasional (penelitian 

terdahulu) yang berhubungan dengan bidang yang diteliti. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

online dengan cara memperoleh data responden melalui media internet, peneliti 

menggunakan googleforms untuk membantu mendapatkan jawaban kuesioner 

karena peneliti tidak harus bertatap muka langsung dengan responden. Kelebihan 

menggunakan kuesioner online adalah mendapatkan hasil dari responden yang 

tidak dapat dijangkau secara langsung oleh peneliti. Penyebaran kuesioner 

menggunakan link yang ada pada googleforms dan hasil jawaban responden akan 

tersimpan dalam lembar yang disediakan oleh google, peneliti melakukan 

penyebaran pada grup ataupun forum yang ada di Universitas Brawijaya Malang, 

selain itu peneliti juga menyebarkan secara langsung kepada responden. Alur 

pengisian kuesioner adalah, responden diberikan link yang ada pada googleforms 

lalu responden dapat memberikan jawaban secara online langsung melalui link 

tersebut. Untuk menghindari kesalahan kriteria yang ada pada penelitian, maka 

pada halaman pembuka dibuat untuk menjelaskan maksud dan kriteria yang ada 

pada kuesioner tersebut. 

3.5.2 Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial 

yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan 
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penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur 

ilmiah (Sugiyono, 2014).  

3.6 Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran (2007), variabel merupakan semua hal yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Adapun definisi variabel menurut 

Sugiyono (2014) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat berbagai macam jenis 

variabel penelitian, namun penelitian ini menggunakan jenis variabel exogenous 

(penyebab) dan endogeneous (akibat). 

Sarwono (2007) mendefinisikan variabel exogenous (penyebab) adalah 

semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram 

tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan 

pengukuran. Sementara variabel endogeneous (akibat) didefinisikan sebagai 

variabel yang mempunyai anak panah-anak panah menuju ke aarah variabel 

tersebut. Variabel perantara (intervening) dan tergantung termasuk ke dalam 

variabel endogenous.Variabel perantara endogenous mempunyai anak panah yang 

menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. 

Dalam penelitian ini variabel-variabel tersebut dinotasikan sebagai berikut: 

1. Variabel Exogenous 

X = Servicescape 

2. Variabel Endogenous 

Z = Perceived Serviced Quality 

Y = Revisit Intention 
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3.6.1 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Definisi 

operasional 

Item Sumber 

Servicescape 

 

Ambient 

Condition 

Hal- hal yang 

berkaitan dengan 

bentuk karakter 

yangcenderung 

mempengaruhi 

indera non visual 

yang terdiri dari 

pencahayaan,suhu

, aroma, 

dan musik. 

Secara keseluruhan tingkat 

pencahayaan Kafe Cokelat 

Klasik tepat. 

Kim dan 

Moon 

(2008) 

 

Suhu udara Kafe Cokelat 

Klasikterasa nyaman. 

Kafe Cokelat Klasik selalu 

menciptakan aroma yang 

harum/ wangi. 

Musik pengiring 

(background music/ musik 

latar yang dimainkan) di 

Kafe Cokelat Klasik 

menciptakan suasana yang 

menyenangkan. 

Fascility 

Aesthetic 

Fungsi dari 

desain arsitektur 

dan dekorasi 

interior, yang 

mana akan 

berkontribusi 

padakemenarikan 

servicescape 

Desain arsitektur Kafe 

Cokelat Klasik sangat khas 

Kim dan 

Moon 

(2008) 

 

Kafe Cokelat Klasik 

didekorasi dengan gaya 

yang menarik 

Warna yang ada pada 

dekorasi Kafe Cokelat 

Klasik, membuat kafe 

menjadi unik 

Kafe Cokelat Klasik 

merupakan Kafe yang 

menarik 

Layout 

Penataan 

peralatan,jalan, 

dan area layanan 

serta kemampuan 

hal tersebut untuk 

memfasilitasi 

kenyamanan 

konsumen 

Jalan antar ruangan cukup 

luas, sehingga dapat saya 

lewati dengan mudah Kim dan 

Moon 

(2008) 

 

Tanda petunjuk (signs) 

pada Kafe Cokelat Klasik 

dapat mengarahkan saya 

dengan baik 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Definisi operasional Item Sumber 

Servicescape 

 

Employee 

Factor 
Penampilan,sikap dan 

jumlah karyawan 

Karyawan Kafe 

Cokelat Klasik 

berpakaian rapi 

Kim dan 

Moon 

(2008) 

Karyawan Kafe 

Cokelat Klasik yang 

ramah membuat saya 

merasa senang 

Karyawan Kafe 

Cokelat Klasik yang 

selalu siap membantu 

membuat saya 

merasa senang 

Jumlah karyawan 

Kafe Cokelat Klasik 

memadai 

Perceived 

Service 

Quality 

 

Kualitas 

Baik 

Layanan Mempunyai 

reliabilitas, 

responsiveness, 

jaminan, empati, dan 

tampilan fisik yang baik 

Secara keseluruhan, 

kualitas dari Kafe 

Cokelat Klasik baik 

Kim dan 

Moon 

(2008) 

Kualitas 

Sesuai 

Harapan 

 

Kualitas sesuai dengan 

apa yang di harapankan 

konsumen 

Secara keseluruhan, 

kualitas dari Kafe 

Cokelat Klasik lebih 

dari yang saya 

harapkan 

Kualitas 

sesuai 

dengan 

yang 

seharusnya 

Kualitas sesuai dengan 

persepsi kualitas 

konsumen 

Secara keseluruhan, 

kualitas dari Kafe 

Cokelat Klasik sesuai 

dengan yang 

seharusnya 

Revisit 

Intention 

 

 

Keinginan 

Kembali 

Keinginan untuk 

menggunakan jasa 

kembali 

Saya ingin 

berkunjung kembali 

ke Kafe Cokelat 

Klasik dalam waktu 

dekat Kim dan 

Moon 

(2008) 

 Keinginan 

untuk 

mengajak 

Keinginan untuk 

mengajak orang lain 

dalam menggunakan 

jasa kembali 

Saya memiliki 

keinginan yang kuat 

untuk mengajak 

orang lain (keluarga 

dan teman-teman) 

untuk mengunjungi 

Kafe Cokelat Klasik 

Revisit 

Intention 

 

 

Pilihan 

pertama 

Menjadikan 

jasa tersebut 

pilihan pertama, 

daripada jasa lain 

pada bidang yang 

sama,untuk digunakan 

Kafe Cokelat Klasik 

akan menjadi pilihan 

pertamasaya daripada 

kafe lainnya 

Kim dan 

Moon 

(2008) 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Definisi 

operasional 

Item Sumber 

Revisit 

Intention 

 
 

Pilihan 

pertama 

Menjadikan 

jasa tersebut 

pilihan pertama, 

daripada jasa lain 

pada bidang yang 

sama,untuk 

digunakan 

Kafe Cokelat Klasik akan 

menjadi pilihan pertama 

saya daripada kafe 

lainnya 

Kim dan 

Moon 

(2008) 
 

Sumber : Peneliti, 2017 

3.6.2 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2014) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.Sementara 

Menurut Sekaran (2006) skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik. 

Jawaban setiap item dalam instrumen penelitian yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi nilai yang bersifat dari sangat positif hingga sangat 

negatif. Sedangkan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat 

diberi skor (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini respon terhadap sejumlah item 

yang berkaitan dengan variabel, akan digambarkan dengan menggunakan skala 

interval lima tingkat seperti pada tabel 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 

Skala likert 

 

Pernyataan Positif 
Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Riduwan dan Kuncoro, 2013 

Setelah menentukan skor pada Likert seperti tabel 3.2, menurut Supranto 

(2008) menjelaskan bahwa besarnya panjang interval dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut : 

C =
Xn − X1

K
 

Keterangan: 

C  : Perkiraan besarnya (class, width, class size, class length) 

K : Banyaknya kelas 

Xn : Nilai observasi terbesar 

X1 : Nilai observasi terkecil 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka interval penelitian ini ditentukan sebagai 

berikut: 

C =
5 − 1

5
= 8 
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Tabel 3.3 

Respon, Skor, dan Interval Kelas Skala Likert 

Respon Skor Interval Kelas 

Sangat Setuju 5 >4,2 – 5 

Setuju 4 >3,4 – 4,2 

Ragu-Ragu 3 >2,6 – 3,4 

Tidak Setuju 2 >1,8 – 2,6 

Sangat Tidak Setuju 1 >1 – 1,8 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Ghozali (2007) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat digunakan dengan 

melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai rhitung dengan rtabel. Jika rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel) dan nilai positif 

maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika rhitung lebih 

kecil dari rtabel (rhitung < rtabel) maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan tidak valid atau dengan kata lain pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat 

mengukur variabel yang diteliti. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Ghozali (2007) mendefinisikan reliabilitas sebagai alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan satu kali 
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pengukuran saja, yakni dengan mambandingkan hasil dari satu pertanyaan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Bisa juga dengan 

menggunakan SPSS melalui uji statistik cronbach alpha (α). Menurut Nunnally 

dalam Ghozali (2007:42) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha lebih besar dari 0,60 (α > 0,60) 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya, dengan dasar 

pengambilan keputusan antara lain : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram maka tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Normalitas juga dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogrov - Smirnov. Apabila pengujian Kolmogrov-Smirnov menghasilkan 

signifikansi yang lebih besar dari α yaitu 0.05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 
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3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2007) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika 

varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara ini dilakukan dengan 

menggunakan dasar analisis sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.3 Uji Linearitas 

Uji Linearitas menguji apakah antara variabel dependen dan independen 

benar-benar berhubungan secara linear. Menurut Ghozali (2007) uji linearitas 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 

atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris berbentuk 

linear, kuadrat atau kubik. Linearitas dapat dideteksi dengan melihat pada nilai 

Rsquare. Apabila nilai R square pada model linear memiliki nilai siginifikansi 

kurang dari 0,05 maka asumsi linearitas dapat dikatakan terpenuhi. 
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𝐻3 

3.7.3 Teknik Analisis Data (Analisis Jalur (Path Analysis)) 

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur 

(Path Analysis). Menurut (Riduwan & Kuncoro 2011:2) model path analysis 

digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung seperangkat variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Menurut (Riduwan & Kuncoro 2011:115) Langkah-

langkah yang dilakukan untuk menguji path analysis adalah sebagai berikut:  

a. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural  

b. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi. Gambarkan 

diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan 

strukturalnya yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan 

hubungan antar variabel secara teoritis, dapat dibuat gambar diagram jalur 

lengkap sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Diagram Jalur Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti,2017 

 

Servicescape 

(X) 
Revisit Intention 

(Y) 

Perceived Service 

Quality (Z) 

𝐻1 

𝐻2 

𝐻4 
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Dari diagram jalur diatas, dapat dirumuskan persamaan struktural sebagai 

berikut: 

1. Z = β1 X + ɛ1  

2. Y = β2 Z + β3 X + ɛ2 

Menurut Sarjono (2011:148), besarnya pengaruh kesalahan penggangu (ɛ) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: ɛ = 1 – 𝑅2 

c. Menghitung koefisien regresi untuk setiap sub struktur yang telah dirumuskan. 

Pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandarkan 

yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka 

baku atau Z-score (data yang diset dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi 

=1). Koefisien jalur yang distandarkan (standardized path coefficient) ini 

digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat. Khusus untuk program 

SPSS menu analisis regresi, koefisien path ditunjukkan oleh output yang 

dinamakan Coefficient yang dinyatakan sebagai Standardized Coefficient atau 

dikenal dengan nilai Beta. Jika ada diagram jalur sederhana mengandung satu 

unsur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka koefisien 

pathnya adalah sama dengan koefisien korelasi r sederhana.  

c. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan) Kaidah pengujian 

signifikansi dengan menggunakan program SPSS. 

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig 

atau [sig ≥ 0,05], maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig 

atau [sig ≤ 0,05], maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan. 
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d. Menghitung koefisien jalur secara individu  

Untuk mengetahui signifikansi analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 

0,05 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut:  

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig 

atau [sig ≥ 0,05], maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan.  

2. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig 

atau [sig ≤ 0,05], maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan.  

e. Menguji kesesuaian antar model analisis jalur  

f. Merangkum ke dalam tabel  

g. Memaknai dan menyimpulkan 


