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2.1 Kosmetik 

Kosmetik menurut kamus bahasa Indonesia berarti alat-alat kecantikan seperti 

bedak, crem, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit dan sebagainya. 

Pengguna kosmetik adalah para wanita dan remaja putri (Sukmawati, 2006).  

Di dalam memilih kosmetik yang baik dalam hal ini cocok dengan 

pemakai mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu kosmetik harus memiliki keamanan 

yang cukup yaitu tidak menggunakan bahan terlarang seperti Hydrargerum, 

disamping itu kosmetik harus memiliki mutu dengan produksi yang baik dan 

hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi  yang sesuai dengan kosmetik 

(Sukmawati, 2006) 

 

2.2 Konsep Label Halal 

 Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataaan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus 

sebagai produk halal (Kusnandar, 2015).  Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan label 

adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan 

ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan (Utami, 

2013). 

 
Gambar 2.1 Label Halal Resmi MUI 

(Sumber: Utami, 2013) 

 

 Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang 

tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta 

dilarang untuk dikonsumsi umat islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan 
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tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui 

proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai 

dengan syari‟at islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada madharat 

(efek) (Kusnandar, 2015). 

 Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69, setiap orang yang 

memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal 

bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label (Utami, 2013). 

 Menurut Departemen Agama adapun kriteria pemberian label halal 

ditinjau dari beberapa sudut pandang sebagai berikut (Kusnandar, 2015): 

1. Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahan yang sudah 

menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari 

barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 

b. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak 

atau bersih dan mengalir. 

c. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan hendaklah air 

mutlak atau bersih dan mengalir. 

2. Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan 

proses produksi, baik beruapa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan 

jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan 

sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. 

3. Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk 

dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk 

membantu omempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk 

proses rekayasa. 

 Sertifikat dan label halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk 
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dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran 

utama yang ingin dicapai adalah (Kusnandar, 2015): 

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindugnan dan kepastian 

hukum. 

2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset 

produksi dalam penjualan. 

3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan 

terhadap kas negara. 

Perusahaan yang ingin menyatakan bahwa produknya halal harus 

mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Menurut LP 

POM MUI dalam www. LPPOM-MUI yang dimaksud dengan produk halal 

adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari‟at Islam, yaitu 

(Sukmawati, 2006): 

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang 

berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. 

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata 

cara syari‟at Islam. 

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari‟at Islam.  

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (alkohol). 

 Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh 

karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci dan najis. Produk 

tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetika tersebut mengandung bahan-

bahan najis, seperti turunan hewan haram (misalnya kolagen) atau pun bagian dari 

tubuh manusia (contohnya plasenta). Sedangkan produk kosmetika halal adalah 

produk yang tidak mengandung bahan-bahan najis seperti tersebut di atas 

(Sukmawati, 2006). 
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2.2.1 Label Halal LPPO MUI 

 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk 

meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik 

pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik 

dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk 

dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu 

memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada 

masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 

Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989 (Naufal, 2014). 

 Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang 

dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal 

ini merupakan syarat untuk mencantum label halal. Ini artinya sebelum pengusaha 

memperoleh ijin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih 

dahulu ia mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI (Naufal, 2014). 

Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun, sehingga untuk 

menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LP POM MUI 

memberikan ketentuan bagi perusahan sebagai berikut (Kusnandar, 2015): 

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus 

mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem 

Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem 

Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI. 

2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal 

Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksaan produksi 

halal. 

3. Berkewajiban menandatangani kesedian untuk diinpeksi secara mendadak 

tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LP POM MUI. 

4. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang pelaksanaan Sistem 

Jaminan Halal. 
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Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat 

halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata 

diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak 

mencabut sertifikat halal produk bersangkutan (Kusnandar, 2015). 

 

2.2.2 Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal MUI 

 Tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Naufal, 2014): 

1.  MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM 

(MUI) tentang benda haram menurut syari‟at Islam, dalam hal ini benda 

haram li-zatihi dan haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak 

sejalan dengan syari‟at Islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai 

pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. 

2.  Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) 

yang meminta sertifikasi produk halal. Pemeriksaan yang meliputi (Naufal, 

2014): 

a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan 

baku maupun bahan tambahan (penolong). 

b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 

3.  Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium terutama bahan-

bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram 

(najis), untuk mendapat kepastian. 

4.  Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu 

kali dan tidak jarang pula auditor (LP.POM MUI) menyarankan bahkan 

mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga 

mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini 

kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari 

lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap 

menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI. 
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2.2.3 Kesadaran Halal 

 Dalam kehidupan sehari-hari slogan halal ini banyak dijumpai di produk 

makanan, minuman, obat-obatan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut islam 

atau sertifikat halal (fatwa tertulis) adalah keterangan tertulis tentang fatwa 

halalnya suatu produk yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh MUI. Penerbitan 

sertifikat halal oleh MUI akan mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan 

terhadap sertifikat halal yang selama ini diterima dan diakui secara luas di 

lingkungan umat islam (Kusnandar, 2015).  

 Ada 2 macam kesadaran halal (Kusnandar, 2015) yaitu: 

1. Kesadaran Halal Intrinsik 

Berbicara tentang konsep halal, tidak ada pendekatan tentang keberaagamaan 

yang memiliki pengaruh lebih besar pada studi empiris tentang agama 

dibandingkan konsep Gordon W. Allport, membagi dua macam cara 

beragama yaitu instrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik artinya cara beragama yang 

memasukkan nilai-nilai agama kedalam dirinya. Orang-orang yang memiliki 

kesadaran halal intrinsik, mereka memastikan apa yang dimakanna adalah 

benar-benar halal. Yang mereka lakukan ini karena adanya keyakinan bahwa 

makanan halal adalah makanan terbaik yang boleh dikonsumsi menurut orang 

islam. Orang-orang dengan kesadaran intrinsik yang tinggi rela meluangkan 

waktunya untuk memahami tentang konsep halal menurut islam. Dalam 

mengkonsumsi suatu makanan, mereka tidak cukup melihat apa yang tampak 

secara visual karena terkadang ada beberapa perusahaan makanan yang 

mencantumkan label halal tanpa proses sertifikat dari lembaga MUI. 

2. Kesadaran Halal Ekstrinsik 

Agama dimanfaatkan sedemikian rupa agar dia memperoleh status darinya. 

Orang yang memiliki kesadaran ektrinsik cenderung melihat sesuatu dari apa 

yang terlihat. Dalam mengkonsumsi makanan, mereka cenderung 

memperhatikan keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa makanan 

tersebut halal, misal logo halal, komposisi, dll. Dengan melihat adanya logo 

halal, mereka yakin bahwa apa yang dikonsumsinya sudah benar. Apa yang 
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dilakukannya ini karena ingin menunjukkan komitmen terhadap agama yang 

dianutnya. 

 

2.2.4 Keyakinan Terhadap Label Halal 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki sesorang mengenai 

sesuatu. Label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal 

tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari 

kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Jadi 

keyakinan terhadap label halal adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki 

pelanggan mengenai label halal produk kosmetik Wardah (Naufal, 2014). 

Macam-macam label kedalam tiga klasifikasi yaitu (Naufal, 2014): 

1.  Brand Label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada 

kemasan. 

2. Descriptive Label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai 

penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perhatian atau perawatan, dan 

kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan 

dengan produk. 

3. Grade Label, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk 

(product’s judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau kata. Misal buah-

buahan dalam kaleng diberi label kualitas A,B dan C. 

Tabel 2.1 Indikator persepsi label halal 

Indikator Referensi 

Tingkat perhatian Zani, 2013 

Tingkat kepercayaan Paramitha, 2010 

Tingkat Pengetahuan Putra, 2012 

Kuantitas pemahaman Zani, 2013 

Kemampuan mengingat Zani, 2013 

 

 

2.3 Brand Image 

Brand image merupakan “perceptions and beliefs held by consumers.As 

reflected in the associationheld in consumer memory”. Yaitu “persepsi dan 

keyakinan konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen”. Dengan menciptakan brand image yang tepat untuk suatu produk, 
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tentunya akan sangat berguna bagi pemasar, karena brand image akan 

mempengaruhi penilaian konsumen atas alternative brand yang diharapkan bukan 

hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi dapat memberikan kepuasan 

yang lebih baik dan lebih terjamin (Nuraini, 2015). 

Brand image yang positif berkaitan dengan kesetiaan konsumen, 

kepercayaan konsumen mengenai nilai merek yang positif, dan kesediaan untuk 

mencari merek. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten 

memberikan ciri, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek lebih dari 

sekedar jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup enam pengertian yaitu 

(Nuraini, 2015): 

1. Atribut produk, seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain dan 

lain-lain. 

2. Manfaat, yaitu meskipun suatu merek membawa sejumlah atribut, konsumen 

sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut. 

3. Atribut merek, dalam hal ini diperlukan untuk diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional atau manfaat emosional. 

4. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

5. Merek mencerminkan budaya tertentu, merek mencerminkan kepribadian 

tertentu. Sering kali produk tertentu menggunakan kepribadian orang yang 

terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek produknya. 

6. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 

produk tersebut. 

 

2.3.1 Faktor-Faktor Pembentuk Brand Image 

Faktor-faktor pembentuk citra merek sebagai berikut (Nuraini, 2015): 

1. Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan 

oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan 

yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

3. Kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk yang 

dikonsumsi. 
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4. Pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dengan melayani 

konsumennya. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan rugi yang 

mungkin dialami konsumennya. 

6. Harga, dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak 

sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi 

uatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk 

tertentu. 

 

2.3.2 Indikator Brand Image 

Indikator dari citra merek meliputi meliputi (Nuraini, 2015): 

1. Citra terhadap produk 

Kotler mengatakan sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu produk 

sangat dikondisikan oleh citra produk tersebut, ini memberi arti bahwa 

kepercayaan, ide, serta impresi seseoran sangat besar pengaruhnya terhadap 

sikap dan perilaku serta respon yang mungkin akan terjadi. 

2. Citra terhadap perusahaan 

3. Citra perusahaan merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau 

produknya. 

4. Citra terhadap pelayanan 

Setiap tindakan kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. 

Tabel 2.2 Indikator persepsi brand image 

Indikator Referensi 

Kesadaran Merek Severi, 2013 

Asosiasi Merek Setianingsih, 2016 

Loyalitas Merek Severi, 2013 

Keputusan Pembelian Harahap, 2013 

Persepsi Kualitas Romadhoni, 2013 
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2.4 Sistem Pengukuran Kinerja 

2.4.1 Kinerja Produk 

 Kinerja produk yaitu kemampuan produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Produk dikatakan memiliki kinerja yang baik jika produk tersebut 

mampu bekerja sesuai yang diinginkan serta mempunyai kegunaan selama 

pemakaian. Kinerja berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, hal ini karena 

fungsi utama dari suatu produk untuk memenuhi keinginan konsumen (Pranita, 

2013).  

  Kinerja produk sebagai salah satu dimensi persepsi kualitas, seringkali 

disikapi secara berbeda oleh konsumen masing – masing produk karena faktor 

kepentingan konsumen yang berbeda satu sama lain. Hal ini akan memberikan 

pengaruh pada jumlah konsumen yang mengkonsumsikan produk tersebut. 

Kinerja produk yaitu seberapa baik produk dapat berfungsi sesuai dengan kualitas 

yang dipersepsikan dan yang diharapkan oleh konsumen (Ratna, 2015).  

 Terdapat tiga kriteria kinerja (performance) yang menjadi penentu 

penilaian pelanggan pada kinerja suatu produk yaitu (Bahiu, 2015):  

1. Kinerja nyata memenuhi yang diharapkan, kinerja melampaui yang 

diharapkan atau yang dikenal sebagai diskonfirmasi positif. 

2. Kinerja dibawah yang diharapkan atau diskonfirmasi negatif dari harapan dan 

menyebabkan konsumen merasa kecewa atau menyesal.  

3. Kinerja berhubungan dengan karakteristik dasar dan pencapaian suatu 

produk. Pencapaian yang diakukan haruslah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan standar yang dimaksud adalah kinerja yang dihasilkan sudah 

sesuai dengan harapan konsumen. 

 

2.4.2 Kinerja Produk di Pasar 

Hal yang paling penting dan sangat menentukan kinerja produk di pasar 

adalah kualitas. Kinerja produk yang superior diukur dengan dimensi seperti 

appearance, performance, workmanship, dan life/durability. Keunggulan 

kompetitif suatu produk merupakan salah satu faktor penentu dari kinerja produk 

di pasar, sehingga suatu produk inovasi harus mempunyai keunggulan dibanding 
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dengan produk lain sejenis. Kinerja produk baru sangat penting dalam lingkungan 

pasar global yang sangat kompetitif. Keunggulan tersebut tidak lepas dari 

pengembangan produk inovasi yang dihasilkan sehingga akan mempunyai 

keunggulan dipasar yang selanjutnya akan menang dalam persaingan (Wibisono, 

2015). 

 

2.5 Metode Structural Equation Model (SEM) 

SEM adalah salah satu metode penelitian multivariate yang paling sering 

digunakan untuk penelitian di bidang ilmu sosial, psikologi, menejemen, 

ekonomi, sosiologi, ilmu politik, ilmu pemasaran, dan pendidikan. Alasan yang 

mendasari digunakannya SEM dalam penelitian – penelitian tersebut adalah 

karena SEM dapat menjelaskan hubungan antar beberapa variabel yang ada dalam 

penelitian (Nawangsari, 2011).  

Teknik analisis data menggunakan SEM dilakukan untuk menjelaskan 

secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. SEM 

digunakan bukan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk 

memeriksa dan membenarkan suatu model. Oleh karena itu, syarat utama 

menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari 

model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang 

berdasarkan justifikasi teori. SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik 

statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara 

simultan. Hubungan itu dibangun antara satu atau beberapa variabel independen 

(Nawangsari, 2011). 

Persamaan dalam SEM menggambarkan semua hubungan antar konstruk 

(variabel dependen dan independen) yang terlibat dalam suatu analisis. Konstruk 

adalah faktor yang tidak dapat langsung diukur atau faktor laten yang 

direpresentasikan dengan beberapa variabel. SEM merupakan gabungan dari 2 

teknik multivariat yaitu analisis faktor dan model persamaan simultan. Perbedaan 

yang paling jelas nyata di antara SEM dan teknik multivariat lain adalah 

penggunaan dari hubungan terpisah untuk masing-masing perangkat variabel 

dependen. Dalam kondisi sederhana, SEM menaksir satu rangkaian terpisah yang 
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saling bergantung. Perbedaan yang lain adalah teknik statistika yang lain biasanya 

hanya memperhitungkan variabel – variabel yang dapat diukur secara langsung 

saja (manifest variable), padahal dalam ilmu sosial sering kali muncul variabel 

yang tidak dapat langsung diukur (latent variable). Pengukuran variabel laten 

tersebut perlu direpresentasikan dengan beberapa indikator. Munculnya variabel 

laten dikarenakan penelitian pada bidang-bidang sosial tidak memiliki alat ukur 

khusus. Oleh karena alasan tersebut, SEM ditawarkan sebagai teknik statistika 

yang memperhitungkan variabel manifest dan variabel laten (Nawangsari, 2011). 

Dewasa ini, penggunaan SEM dalam penelitian sosial semakin banyak. 

Ada tiga alasan mengapa SEM banyak digunakan dalam penelitian yaitu 

(Nawangsari, 2011) : 

1. Penelitian umumnya menggunakan pengukuran-pengukuran untu 

menjabarkan variabel laten. 

2.  Para peneliti sosial sangat tertarik terhadap prediksi. Dalam melakukan 

prediksi tidak hanya melibatkan model dua variabel, tapi dapat melibatkan 

model yang lebih “rumit” berupa struktur hubungan antara beberapa variabel 

penelitian. 

3.  SEM dapat melayani sekaligus suatu analisis kualitas pengukuran dan 

prediksi. Khususnya dalam model-model variabel laten. 

 

2.5.1 Penulisan dan Penggambaran Variabel 

Berikut akan dijelaskan mengenai penulisan dan penggambaran variabel-

variabel yang terdapat pada SEM sebagai berikut (Nawangsari, 2011): 

1. Variabel laten (variabel yang tidak dapat diukut secara langsung) 

 Di dalam SEM, variabel laten digambarkan dengan bulat oval atau elips. Ada 

dua jenis variabel laten yaitu variabel laten endogen dan variabel laten 

eksogen. Variabel laten endogen adalah variabel laten yang bergantung, atau 

variabel laten yang tidak bebas. Variabel laten eksogen adalah variabel laten 

yang bebas. Dalam SEM variabel laten eksogen dilambangkan dengan 

karakter ‘ksi’ (� ) dan variabel laten endogen dilambangkan dengan karakter 

‘eta’ (� ). Dalam bentuk grafis variabel laten endogen menjadi target dengan 
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satu anak panah (→) atau hubungan regresi, sedangkan variabel laten 

eksogen menjadi target dengan 2 anak panah (↔) atau hubungan korelasi. 

 
Gambar 2.2 Contoh Penggambaran Variabel Laten 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

Penjelasan dari gambar 2.9 diatas adalah terdapat 2 variabel eksogen yaitu 

harga ξ1 dan pelayanan ξ2. Terdapat 2 variabel endogen yaitu kepuasan 

pelanggan ε1 dan kesetiaan pelanggan ε2. Bila dilihat pada gambar variabel 

laten eksogen dihubungkan dengan 2 anak panah (↔)dan variabel endogen 

dihubungkan dengan 1 anak panah (→). 

2. Variabel manifest 

Variabel manifest adalah variabel yang langsung dapat diukur. Variabel 

manifest digunakan sebagai indikator pada konstruk laten. Variabel manifest 

digambarkan dengan kotak. Variabel manifest digunakan untuk membentuk 

konstruk laten. Variabel manifest ini diwujudkan dengan pertanyaan – 

pertanyaan kepada responden dengan skala likert. Responden akan diberi 

pertanyaan dengan 5 ketegori jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, 

netral, setuju, dan sangat setuju. Varibel manifest untuk membentuk konstruk 

laten eksogen diberi symbol X sedangkan varibel manifest untuk membentuk 

konstruk laten endogen diberi simbol Y. 
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Gambar 2.3 Contoh Variabel Manifest  

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

Penjelasan dari gambar 2.10 diatas adalah variabel laten pelayanan 

dipengaruhi oleh 2 indikator yang disebut variabel manifest X1 (waktu 

memberi pelayanan yang relatif cepat) dan X2 (pegawai bagian pelayanan 

yang ramah). Variabel laten kepuasan pelanggan 2 indikator yang disebut 

variabel manifest Y1 (penilaian yang baik terhadap citra perusahaan) dan Y2 

(rasa puas secara keseluruhan terhadap perusahaan). 

3. Model Struktural 

 Model struktural meliputi hubungan antar variabel laten dan hubungan ini 

dianggap linear. Parameter yang menggambarkan hubungan regresi antar 

variabel laten umumnya ditulis dengan lambang γ untuk regresi variabel laten 

eksogen ke variabel endogen dan ditulis dengan lambang β untuk regresi satu 

variabel laten endogen ke variabel endogen yang lainnya. Variabel laten 

eksogen dapat pula dikorelasikan satu sama lain dan parameter yang 

menghubungkan korelasi ini ditulis dengan lambang Φ. 

 
Gambar 2.4 Contoh Pemberian Lambang Untuk Model Struktural 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 
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Penjelasan dari gambar 2.11 diatas adalah Hubungan antara harga dan 

pelayanan ditulis dengan lambang (Φ21). Hubungan antara harga dan 

kepuasan pelanggan ditulis dengan lambang (γ11). Hubungan antara 

pelayanan dan kepuasan pelanggan ditulis dengan lambang (γ12). Hubungan 

antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan ditulis dengan lambang 

(β21). 

4. Kesalahan Struktural (Structural Error) 

Sangat tidak memungkinkan untuk melakukan prediksi secara sempurna, oleh 

karena itu SEM memasukkan kesalahan structural yang ditulis dengan 

lambang „zeta‟ (δ). Kesalahan struktural ini dikorelasikan dengan variabel 

laten endogen. 

 
Gambar 2.5 Contoh Notasi Kesalahan Struktural 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

Penjelasan dari gambar 2.12 diatas adalah dapat dilihat bahwa pada variabel 

laten kepuasan pelanggan dan variabel kesetiaan pelanggan terdapat 

structural error yaitu δ1 dan δ2. 

5.  Model Pengukuran (Measurement Model) 

Setiap variabel laten biasanya dihubungkan dengan multiple measure. 

Hubungan antar variabel laten dengan pengukurannya, dilakukan lewat factor 

analytic measurement model, yaitu setiap variabel laten dibuat model sebagai 

faktor umum dari pengukurannya. Nilai yang menghubungkan variabel laten 

dengan pengukurannya diberi simbol „lamda‟ λ . Penjelasan mengenai 

measurement model dapat dilihat pada gambar 2.7. 



II-16 
 

 
Gambar 2.6 Contoh Pemberian Nilai Pada Model Pengukuran 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

6. Kesalahan Pengukuran (Measurement Error) 

Kesalahan pengukuran yang berhubungan dengan pengukuran X diberi 

lambang „delta‟ (δ) sedangkan kesalahan pengukuran yang berhubungan 

dengan pengukuran Y diberi lambang „epsilon‟ (ε) 

 
Gambar 2.7 Contoh Notasi Kesalahan Pengukuran Pada Model 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

 Berikut adalah cara penggambaran variabel dalam Structural Equation 

Model (SEM). 

Tabel 2.3 Cara Penggunaan Variabel dalam SEM 

Simbol Penjelasan 

 Kotak yang menggambarkan variabel 

manifes. 

 Bulat atau oval yang menggambarkan 

variabel laten. 

 Menggambarkan laten variabel yang 

dipengaruhi variabel laten yang lain 

dengan error laten. 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 
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Tabel 2.3 Cara Penggunaan Variabel dalam SEM (Lanjutan) 

Simbol Penjelasan 

 Hubungan dua variabel manifes yang 

dipengaruhi variabel manifes yang lain 

dengan nilai error. 

 Variabel laten yang dipengaruhi variabel 

manifes dengan nilai error yang 

independent. 

(Sumber: Nawangsari, 2011) 

 

2.5.2 Keunggulan Structural Equation Modeling (SEM) 

 Keunggulan-keunggulan SEM dibanding dengan regresi berganda antara 

lain (Kasanah, 2015): 

1. Memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel 

2. Penggunaan analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis) untuk 

mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam 

satu variabel laten 

3. Daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna 

membaca keluaran hasil analisis 

4. Kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan dari pada 

koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri 

5. Kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa 

variabel terikat 

6. Kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara 

7. kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan (error term) 

8. kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien diluar antara beberapa 

kelompok subjek 

9. kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan  

10. kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. 

 Adapun perbedaan antara SEM, analisis jalur dan analisis regresi yaitu 

sebagai berikut (Kasanah, 2015): 
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Tabel 2.4 Perbedaan antara SEM, analisis jalur dan analisis regresi 

No Analis Regeresi Analisis Jalur SEM 

1 Hanya mampu menguji 

model struktural 

Hanya mampu 

menguji model 

struktural 

Hanya mampu menguji 

model struktural 

sekaligus model 

pengukuran 

2 Hanya mampu menguji 

kesalahan struktural 

Hanya mampu 

menguji kesalahan 

struktural 

Hanya mampu menguji 

kesalahan pengukuran 

sekaligus kesalahan 

struktural 

3 
Hanya mampu menguji 

pengaruh antar variabel 

dalam suatu  model 

Hanya mampu 

menguji pengaruh 

antar variabel dalam 

model 

Jumlah sampel minimal 

200 

4 
Jumlah sampel dapat 

kurang dari 200 

Jumlah sampel dapat 

kurang dari 200 

Jumlah sampel minimal 

200 

5 

Data yang digunakan 

dapat berupa data 

ordinal atau data 

interval 

Data yang digunakan 

dapat berupa data 

interval 

Data yang digunakan 

dapat berupa data 

ordinal maupun data 

kontinu 

6 
Tidak mampu 

mengatasi data yang 

hilang 

Tidak mampu 

mengatasi data yang 

hilang 

Mampu mengatasi data 

yang hilang 

7 
Tidak mampu menguji 

variabel intervening dan 

variabel moderating 

Hanya mampu 

menguji variabel 

intervening saja 

(variabel moderating 

tidak mampu) 

Mampu menguji 

variabel intervening  

dan variabel 

moderating 

8 
Tidak mampu 

menangani data yang 

tidak normal 

Tidak mampu 

menangani data yang 

tidak normal 

Mampu menangani data 

yang tidak normal 

9 

Tidak ada istilah 

variabel laten dan 

variabel manifest dalam 

analisis jalur 

Tidak ada istilah 

variabel laten dan 

variabel manifest 

dalam analisis jalur 

Terdapat istilah variabel 

laten dan variabel 

manifest  

10 Tidak mampu menguji 

moderasi model 

Tidak mampu menguji 

moderasi model 

Mampu menguji 

moderasi model 

11 

Tidak mampu menguji 

hubungan timbal balik 

antar variabel dalam 

suatu model 

(Resprokal) 

Tidak mampu menguji 

hubungan timbal balik 

antar variabel dalam 

suatu model 

(Resprokal) 

Mampu menguji 

hubungan timbal balik 

antar variabel dalam 

suatu model 

(Resprokal) 
(Sumber: Kasanah, 2015) 
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2.5.3 Kelemahan Structural Equation Model (SEM) 

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki SEM adalah sebagai berikut 

(Kasanah, 2015): 

1. SEM tidak digunakan untuk menghasilkan model namun untuk 

mengkonfirmasi suatu bentuk model. 

2. Hubungan kausalitas diantara variabel tidak ditentukan oleh SEM, namun 

dibangun oleh teori yang mendukungnya. 

3. SEM tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas, namun 

untuk menerima atau menolak hubungan sebab akibat secara teoritis melalui 

uji data empiris. 

4. Studi yang mendalam mengenai teori yang berkaitan menjadi model dasar 

untuk pengujian aplikasi SEM. 

 

2.5.4 Aplikasi Utama Structural Equation Model  (SEM) 

Aplikasi utama Structural Equation Modeling meliputi (Rahman, 2016): 

1. Model sebab akibat (causal modeling) atau disebut juga analisis jalur (path 

analysis), yang menyusun hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat (causal 

relationships) diantara variabel-variabel dan menguji model-model sebab 

akibat (causal models) dengan menggunakan sistem persamaan linier. Model-

model sebab akibat dapat mencakup variabel-variabel manifest (indikator), 

variabel-variabel laten atau keduanya. 

2.  Analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis), suatu teknik 

kelanjutan dari analisis faktor dimana dilakukan pengujian hipotesis– 

hipotesis struktur factor loading dan interkorelasinya. 

3.  Analisis faktor urutan kedua (second order factor analysis), suatu variasi dari 

teknik analisis faktor, dimana matriks korelasi dari faktor-faktor tertentu 

(common factors) dilakukan analisis pada faktornya sendiri untuk membuat 

faktor-faktor urutan kedua. 

4. Model-model regresi (regression models), suatu teknik lanjutan dari analisis 

regresi linear, dimana bobot regresi dibatasi agar menjadi sama satu dengan 

lainnya, atau dilakukan spesifikasi pada nilai-nilai numeriknya. 
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5.  Model-model struktur covariance (covariance structure models), yang mana 

model tersebut menghipote-sakan bahwa matrix covariance mempunyai 

bentuk tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menguji hipotesis yang menyusun 

semua variabel yang mempunyai varian yang sama dengan menggunakan 

prosedur yang sama. 

6. Model struktur korelasi (correlation structure models), yang mana model 

tersebut menghipotesakan bahwa matrix korelasi mempunyai bentuk tertentu. 

Contoh klasik adalah hipotesis yang menyebutkan bahwa matrix korelasi 

mempunyai struktur circumplex 

 

2.5.5 Asumsi Dasar Structural Equation Model  (SEM) 

 Untuk menggunakan SEM, peneliti memerlukan pengetahuan tentang 

asumsi-asumsi yang mendasari penggunaannya. Beberapa asumsi tersebut, 

diantaranya ialah (Rahman, 2016): 

1.  Distribusi normal indikator – indikator multivariat (Multivariate normal 

distribution of the indicators) Masing-masing indikator mempunyai nilai 

yang berdistribusi normal terhadap indikator lainnya. Karena permulaan yang 

kecil normalitas multivariat dapat menuntun kearah perbedaan yang besar 

dalam pengujian chi-square, dengan demikian akan melemahkan 

kegunaannya. Secara umum, pelanggaran asumsi ini menaikkan chi-square 

sekalipun demikian didalam kondisi tertentu akan menurunkannya. 

Selanjutnya penggunaan pengukuran ordinal atau nominal akan menyebabkan 

adanya pelanggaran normalitas multivariat. Perlu diperhatikan bahwa 

normalitas multivariat diperlukan untuk estimasi kemiripan maksimum atau 

maximum likelihood estimation (MLE), yang merupakan metode dominan 

dalam SEM yang akan digunakan untuk membuat estimasi koefesien-

koefesien (jalur) struktur. Khusus MLE membutuhkan variabel-variabel 

endogenous yang berdistribusi normal. Secara umum, sebagaimana 

ditunjukkan dalam suatu studi-studi simulasi menunjukkan, bahwa dalam 

kondisi–kondisi data yang sangat tidak normal, estimasi-estimasi parameter 

SEM, misalnya estimasi jalur masih dianggap akurat tetapi koefesien-
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koefesien signifikansi yang bersangkutan akan menjadi terlalu tinggi 

sehingga nilai-nilai chi-square akan meningkat. Perlu diingat bahwa untuk uji 

keselarasan chi-square dalam model keseluruhan, nilai chi-square tidak harus 

signifikan jika ada keselarasan model model yang diestimasi dan matrices 

kovarian sesungguhnya, tetapi keselarasan model semakin buruk. Chi-square 

yang meninggi dapat mengarahkan peneliti berpikir bahwa model-model 

yang sudah dibuat memerlukan modifikasi dari apa yang seharusnya. 

Kurangnya normalitas multivariat biasanya menaikkan statistik chi-square, 

misalnya, statistik keselarasan chi-square secara keseluruhan untuk model 

yang bersangkutan akan bias kearah kesalahan Type I, yaitu menolak suatu 

model yang seharusnya diterima. Pelanggaran terhadap normalitas multivariat 

juga cenderung menurunkan (deflate) kesalahan-kesalahan standar mulai dari 

menengah sampai ke tingkat tinggi. Kesalahan-kesalahan yang lebih kecil 

dari yang seharusnya terjadi mempunyai makna jalur-jalur regresi dan 

kovariankovarian faktor atau kesalahan didapati akan menjadi signifikan 

secara statistik dibandingkan dengan seharusnya yang terjadi. 

2.  Distribusi normal multivariat variabel-variabel tergantung laten (Multivariate 

normal distribution of the latent dependent variables). Masing-masing 

variabel tergantung laten dalam model harus didistribusikan secara normal 

untuk masing-masing nilai dari setiap variabel laten lainnya. Variabel-

variabel laten dichotomi akan melanggar asumsi ini karena alasan-alasan 

tersebut. 

3.  Linieritas (Linearity). SEM mempunyai asumsi adanya hubungan linear 

antara variabel-variabel indikator dan variabel-variabel laten, serta antara 

variabelvariabel laten sendiri. Sekalipun demikian, sebagaimana halnya 

dengan regresi, peneliti dimungkinkan untuk menambah transformasi 

eksponensial, logaritma, atau non-linear lainnya dari suatu variabel asli ke 

dalam model yang dimaksud. 

4.  Pengukuran tidak langsung (Indirect measurement): Secara tipikal, semua 

variabel dalam model merupakan variabel-variabel laten.Beberapa indikator 

(Multiple indicators). Beberapa indikator harus digunakan untuk mengukur 
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masing-masing variabel laten dalam model. Regresi dapat dikatakan sebagai 

kasus khusus dalam SEM dimana hanya ada satu indikator per variabel laten. 

Kesalahan pemodelan dalam SEM membutuhkan adanya lebih dari satu 

pengukuran untuk masing-masing variabel laten. 

5.  Rekursivitas (Recursivity) Suatu model disebut rekursif jika semua anak 

panah menuju satu arah, tidak ada arah umpan balik (feedback looping) dan 

faktor gangguan (disturbance terms) atau kesalahan tersisa (residual error) 

untuk variabel-variabel endogenous yang tidak dikorelasikan. Dengan kata 

lain, model-model recursive merupakan model dimana semua anak panah 

mempunyai satu arah tanpa putaran umpan balik, dan peneliti dapat membuat 

asumsi kovarian–kovarian gangguan kesalahan semua 0. Hal itu berarti 

bahwa semua variabel yang tidak diukur yang merupakan determinan dari 

variabel-variabel endogenous tidak dikorelasikan satu dengan lainnya 

sehingga tidak membentuk putaran umpan balik (feedback loops). Model – 

model dengan gangguan kesalahan yang berkorelasi dapat diperlakukan 

sebagai model recursive hanya jika tidak ada pengaruh-pengaruh langsung 

diantara variabel-variabel endogenous. 

6.  Data interval sebaiknya data interval digunakan dalam SEM. Sekalipun 

demikian, tidak seperti pada analisis jalur tradisional, kesalahan model-model 

SEM yang eksplisit muncul karena penggunaan data ordinal. Variabelvariabel 

exogenous berupa variabel-variabel dichotomi atau dummy dan variabel 

dummy kategorikal tidak boleh digunakan dalam variabel-variabel 

endogenous. Penggunaan data ordinal atau nominal akan mengecilkan 

koefesien matriks korelasi yang digunakan dalam SEM. Jika data ordinal 

yang digunakan maka sebelum di analisis dengan SEM, data harus diubah ke 

interval dengan menggunakan method of successive interval (MSI) 

7.  Ketepatan yang tinggi, apakah data berupa data interval atau ordinal, data-

data tersebut harus mempunyai jumlah nilai yang besar. Jika variable-variabel 

mempunyai jumlah nilai yang sangat kecil, maka masalah-masalah 

metodologi akan muncul pada saat peneliti membandingkan varian dan 

kovarian, yang merupakan masalah sentral dalam SEM. 
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8.  Residual-residual acak dan kecil, rata-rata residual–residual atau kovarian 

hasil pengitungan yang diestimasikan minus harus sebesar 0, sebagaimana 

dalam regresi. Suatu model yang sesuai akan hanya mempunyai residual– 

residual kecil. Residual–residual besar menunjukkan kesalahan spesifikasi 

model, sebagai contoh, beberapa jalur mungkin diperlukan untuk 

ditambahkan ke dalam model tersebut. 

9.  Gangguan kesalahan yang tidak berkorelasi (Uncorrelated error terms) 

seperti dalam regresi, maka gangguan kesalahan diasumsikan saja. Sekalipun 

demikian, jika memang ada dan dispesifikasi secara eksplsit dalam model 

oleh peneliti, maka kesalahan yang berkorelasi (correlated error) dapat 

diestimasikan dan dibuat modelnya dalam SEM. 

10.  Kesalahan residual yang tidak berkorelasi (Uncorrelated residual error): 

Kovarian nilai – nilai variabel tergantung yang diprediksi dan residual – 

residual harus sebesar 0. 

11.  Multikolinearitas diasumsikan tidak ada, tetapi korelasi antara semua variabel 

bebas dapat dibuat model secara eksplisit dalam SEM. Multikolinearitas yang 

lengkap akan menghasilkan matriks - matriks kovarian tunggal, yang mana 

peneliti tidak dapat melakukan penghitugan tertentu, misalnya inversi matrix 

karena pembagian dengan 0 akan terjadi. 

12. Ukuran sampel tidak boleh kecil karena SEM bergantung pada pengujian-

pengujian yang sensitif terhadap ukuran sampel dan magnitude perbedaan-

perbedaan matrices kovarian. Secara teori, untuk ukuran sampelnya berkisar 

antara 200 - 400 untuk model-model yang mempunyai indikator antara 10-15. 

Satu survei terhadap 72 penelitian yang menggunakan SEM ditemukan 

median ukuran sampel sebanyak 198. Sampel dibawah 100 akan kurang baik 

hasilnya jika menggunakan SEM. 

13. Uji realibilitas menunjukkan sejauh mana sesuatu alat ukut dapat memberikan 

hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran kembali pada objek yang 

sama. Nilai realibilitas yang dapat diterima adalah sebesar   0,70. Uji 

realibilitas dalam SEM dihitung dengan rumus sebagai berikut (Purwanti, 

2015): 
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                  C.R = ( ∑ Std. Loading )
2 

/ ( ∑ Std. Loading )
2
 + ∑ €j .................. 2.1 

Keterangan: 

a. ∑Std. Loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap indikator 

b. €j adalah measurement error dari tiap indikator, yang diperoleh dari 1 – 

standardized loading
2
 

Adapun keistimewaan SEM menurut Hakim adalah sebagai berikut: 

1.  Mampu memperlakukan variabel endogenous dan variabel eksogenous 

sebagai variabel acak dengan kesalahan pengukuran 

2.  Mampu memodelkan variabel laten dengan sejumlah indikatornya 

3.  Mampu membedakan kesalahan pengukuran dan kesalahan model 

4.  Mampu menguji model secara kesuluruhan, bukan hanya menguji koefisien 

model secara individu  

5.  Mampu memodelkan variabel mediator 

6.  Mampu memodelkan hubungan antar error 

7.  Mampu menguji silang koefisien model dari berbagai kelompok sampel 

8.  Mampu memodelkan dinamika suatu fenomena 

9.  Mampu mengatasi data yang hilang 

10.  Mampu menangani data tidak normal 

 

2.5.6 Teknik Analisis SEM 

Analisis data dan interpretasi untuk penelitian yang ditujukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. Untuk menganalisis data digunakan The Structural Equation Modeling 

(SEM) dari paket software statistik AMOS 22 dalam model dan pengkajian 

hipotesis. Model persamaan structural, Structural Equation Model (SEM) adalah 

sekumpulan teknik-teknik statistical yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan relatif rumit secara simultan. Tampilnya model yang rumit 

membawa dampak bahwa dalam kenyataannya proses pengambilan keputusan 
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manajemen adalah sebuah proses yang yang rumit atau merupakan sebuah proses 

yang multidimensional dengan berbagai pola hubungan kausalitas yang 

berjenjang. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah model sekaligus alat analisis yang 

mampu mengakomodasi penelitian multidimensional itu. Berbagai alat analisis 

untuk penelitian multidimensional telah banyak dikenal diantaranya (Rahman, 

2016): 

1.  Analisis faktor eksplanatori 

2.  Analisis regresi berganda 

3.  Analisis diskriminan 

Alat-alat analisis ini dapat digunakan untuk penelitian multidimensi, akan 

tetapi kelemahan utama dari teknik-teknik itu adalah pada keterbatasannya hanya 

dapat menganalisis satu hubungan pada waktu tertentu. Dalam bahasa penelitian 

dapat dinyatakan bahwa teknik-teknik itu hanya dapat menguji satu variable 

dependen melalui beberapa variable independen. Padahal dalam kenyataannya 

manajemen dihadapkan pada situasi bahwa ada lebih dari satu variable dependen 

yang harus dihubungkan untuk diketahui derajat interelasinya. Keunggulan 

aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau factor yang sangat 

lazim digunakan dalam manajemen serta kemempuannya untuk mengukur 

pengaruh hubungan-hubungan yang secara teoritis ada.  

Adapun menurut untuk membuat pemodelan yang lengkap, perlu 

dilakukan langkah langkah sebagai berikut (Rahman, 2016): 

1.  Pengembangan model berbasis teori 

 Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Seorang 

peneliti harus melakukan serangkaian telaah pustaka yang intens guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang dikembangkan. 

2.  Pengembangan diagram alur (Path diagram) untuk menunjukkan hubungan 

kausalitas 

 Path diagram akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan 

kausalitas yang ingin diuji. Peneliti biasanya bekerja dengan “construk” atau 
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“factor” yaitu konsep-konsep yang memiliki pijakan teoritis yang cukup 

untuk menjelaskan berbagai bentuk hubungan. Konstruk-konstruk yang 

dibangun dalam diagram alur dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

konstruk 42 eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen dikenal 

sebagai “source variables” atau “independent variables” yang tidak 

diprediksi oleh variable yang lain dalam model. Konstruk endogen adalah 

faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk endogen 

lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan 

konstruk endogen. 

3.  Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan 

spesifikasi model pengukuran. Setelah teori model teoritis dikembangkan dan 

digambarkan dalam sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversi 

spesifikasi model tersebut kedalam rangkaian persamaan. Persamaan yang 

akan dibangun terdiri dari Persamaan spesifikasi model pengukuran yaitu 

menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesiskan antar konstruk atau variabel. 

a.  RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang 

menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi 

dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model yang berdasarkan degrees of freedom. 

b. GFI (Goodness of Fit Index), adalah ukuran non statistical yang 

mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). 

Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah “better fit. 

c.  AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau 

lebih besar dari 0,90. 

d.  TLI (Tucker Lewis Index), merupakan incremental index yang

 membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 
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sebuah model mendekati 1 dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a 

very good fit 

e.  CFI (Comparative Fit Index), dimana bila mendekati 1, mengindikasi 

tingkat fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI 

lebih besar atau sama dengan 0,9. 

7.  Mengintepretasikan dan memodifikasi model 

 Langkah terakhir dalam SEM adalah menginteprestasikan dan memodefikasi 

model, khususnya bagi model-model yang tidak memenuhi syarat dalam 

proses pengujian yang dilakukan. Setelah model diestimasi, residualnya 

haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians 

residual harus bersifat simetrik. 

 


