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Gambar 3.1 adalah flowchart yang digunakan sebagai tahapan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini. 
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3.1 Studi Literatur 

 Studi literatur bertujuan untuk mendapatkan referensi atau literatur yang 

bisa mendukung pemecahan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini 

referensi yang dibutuhkan merupakan segala referensi yang berhubungan dengan 

Sertifikat Label Halal dan Metode Structural Equation Model.  

 

3.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam survey pendahuluan sebelumnya, peneliti melakukan survey ke PT. 

Paragon Technology and Innovation cabang Pekanbaru agar mendapatkan bahan 

yang akan diteliti, sehingga akan di dapatkan topik yang akan di angkat sebagai 

bahan penelitian. Kemudian, setelah menemukan topik dan permasalahan 

tersebut, maka nantinya akan dilakukan perumusan masalah sebagai tahapan 

selanjutnya.   

 

3.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dipecahkan 

dengan pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan dari perumusan ini untuk 

memperjelas tentang masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Setelah 

rumusan masalah didapat maka tujuan dari penelitian ini dapat diketahui melalui 

permasalahan yang ada. 

 

3.4     Penetapan Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan indikator  label 

halal terhadap brand image produk kosmetik Wardah dan mengetahui cara 

menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada indikator label 

halal terhadap brand image produk kosmetik Wardah dengan menggunakan 

software AMOS versi 20. 

 

3.5   Perancangan Kuesioner 

            Perancangan kuesioner merupakan instrumen pernyataan atau pertanyaan 

dari kuesioner berserta indikator yang mendukung dalam variabel penelitian. 

Adapun perancangan kuesioner dalam penelitian ini meliputi 4 hal sebagai berikut: 
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1. Penentuan Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas yaitu teknik 

yang memberikan peluang  atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi dan 

sampel merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum membuat kuesioner. 

Adapun populasi dari penelitian ini yaitu data penduduk  Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, kemudian sampel dari penelitian ini yaitu customer Wardah. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. Simple random sampling (sampel acak sederhana) yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

dalam populasi tersebut (Martono, 2010). Cara ini hanya dapat dilakukan bila 

anggota populasi adalah homogen atau memiliki karakter yang sama.  

2. Penentuan Variabel dan Indikator 

Pada tahapan ini, peneliti menentukan variabel dan indikator yang akan 

dipakai dalam penelitian ini, meskipun dalam penentuan variabelnya telah 

dibatasi oleh judul dari penelitian ini yaitu kinerja label halal dan brand 

image, kemudian dari variabel ini dilakukan pengembangan indikator yang 

nantinya akan dijadikan sebagai butiran-butiran pernyataan di dalam 

kuisioner yang akan di gunakan dalam penelitian ini. 

3. Menetapkan Skala 

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau 

sering disebut Skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Kurang Setuju (KS) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 
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4. Membuat Pernyataan Kuesioner 

Pernyataan kuesioner dibuat berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian 

ini yaitu kinerja label halal dan brand image. Adapun indikator dari variabel 

label halal dan brand image sebagai berikut: 

Tabel 3.1 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 

 

Tabel 3.2 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, 2015 

 

 Adapun pernyataan kuesioner dari indikator pada tabel 3.1 dan 3.2 

terdapat pada lampiran D 

 

3.6 Uji Validitias dan Realibilitas 

 Uji validitas digunakan untuk menguji butir-butir dari pernyataan 

kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Sedangkan uji realibilitas 

dilakukan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian menggunakan software SPSS, dalam 

prosesnya, setelah melakukan penginputan data maka akan dihasilkan output 

mengenai valid atau tidak nya kuisioner yang diuji, begitu juga dengan pengujian 

reelibilitas.  

3.7 Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah sesuatu cara untuk pengadaan data yang 

diperlukan untuk penelitian, data yang dikumpulkan beberapa data primer dan data 
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sekunder. Secara umum pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan 

sebagai berikut: 

1.  Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung dilapangan. Pengumpulan data dari penelitian ini yaitu berupa 

kuesioner yang akan dibagikan kepada responden  

2.  Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat oleh peneliti.  

 

3.8   Pengolahan Data 

 Berisikan tentang pengolahan data dari data yang telah diperoleh dimana 

pengolahan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran yang bisa 

menjadi awal dalam menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun 

pengolahan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Structural Equation Modeling dengan Software AMOS 

a. Membuat Model Berdasarkan Teoritis 

Pada tahap ini dibuat sebuah model berdasarkan teori yang ingin diuji 

dalam penelitian. Topik penelitian di telaah secara mendalam dan 

hubungan antara variabel-variabel yang akan dihipotesiskan harus 

didukung oleh justifikasi teori yang kuat. Misalnya saat akan melakukan 

penelitian terhadap kepuasan pelanggan, peneliti harus memahami teori 

pemasaran mengenai hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Hal ini dikarenakan SEM adalah untuk mengkonfirmasikan 

apakah data observasi sesuai dengan teori atau tidak. Langkah ini mutlak 

harus dilakukan dan setiap hubungan yang akan digambarkan dalam 

langkah lebih lanjut harus mempunyai dukungan teori yang kuat. 

b. Pengembangan Path Diagram 

Setelah memastikan adanya hubungan sebab akibat pada tahap pertama, 

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun diagram jalur untuk 

hubungan – hubungan teresbut. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu 

menyusun model struktural yaitu menghubungkan antar variabel laten 

baik endogen maupun eksogen dan menyusun measurement model yaitu 
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menghubungkan variabel laten endogen atau eksogen dengan variabel 

manifest.  

c. Konversi Path Diagram ke dalam Persamaan Struktural dan Model 

Pengukuran  

Langkah ketiga adalah mengkonversikan diagram jalur ke dalam 

persamaan, baik persamaan struktural maupun persamaan model 

pengukuran. Berikut adalah contoh persamaan umum struktural: 

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + eror 

Sebagai contoh, model persamaan adalah pengaruh antara label halal (LH) 

terhadap brand image (BI). Jadi persamaan strukturalnya adalah: 

                                               BI = γ1 LH + BI + z1 .......................................... (3.1) 

Dengan γ1 adalah koefisien regresi label halal ke brand image dan z1 

adalah kesalahan estimasi antara label halal terhadap brand image. 

Kemudian label halal diukur dengan dua indikator LB1 dan LB2, maka 

persamaan model pengukurannya adalah: 

                                               LB1 = β1 LB + e1 .................................................... (3.2) 

Dengan β1  adalah loading faktor indikator LB1 ke konstruks label halal, 

β2 adalah loading faktor indikator LB2 ke konstruks label halal. Kemudian 

e1 adalah kesalahan pengukuran indikator LB1  dan e2 kesalahan 

pengukuran LB2. 

d. Mengidentifikasi Model Struktural 

Model struktural dikatakan baik apabila memiliki satu solusi untuk satu 

estimasi parameter. Dalam satu model sangat mungkin memiliki banyak 

solusi, sehingga dipilih solusi yang sesuai. Pemilihan solusi yang sesuai 

itu yang sering disebut dengan masalah identifikasi. Hal yang berkaitan 

dengan masalah identifikasi model struktural adalah ketika proses 

estimasi berlangsung, sering diperoleh hasil estimasi yang tidak logis. 

Cara melihat ada atau tidaknya problem identifikasi adalah dengan 

melihat hasil estimasi yang meliputi: 
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1) Adanya nilai standar eror yang besar untuk satu atau lebih koefisien  

2) Nilai estimasi yang tidak mungkin, misalnya variansi eror yang 

bernilai negatif 

3) Adanya nilai korelasi yang tinggi (>0.90) antar koefisien estimasi. 

e. Melakukan Interpretasi dan Modifikasi Model 

Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat 

mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki 

penjelasan teoritis atau goodness of fit. Modifikasi dari model awal harus 

dilakukan setelah dikaji banyak pertimbangan. Jika model dimodifikasi, 

maka model tersebut harus diestimasi dengan data terpisah sebelum 

model modifikasi diterima. Pengukuran model dapat dilakukan dengan 

modification indices. Nilai modification indices sama dengan terjadinya 

penurunan Chi-square jika koefisien diestimasi. 

f. Menilai Kriteria Goodness Of Fit 

Kriteria Goodness-of-Fit terbagi  yaitu: 

1) Absolute Fit Measure (ndeks kecocokan absolut) 

Indeks kecocokan absolut mengukur model fit secara keseluruhan 

baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama. 

Ukuran yang mendasari pengkuran secara keseluruhan adalah 

likelihood-ratio chi-square (χ
2
). Nilai χ

2 
yang relative tinggi terhadap 

derajat kebebasan menunjukan bahwa matriks kovariansi atau korelasi 

yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini 

menghasilkan probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi. Indeks 

kecocokan absolut yang sering digunakan adalah: 

a) Goodness of Fit Indeks (GFI) 

GFI adalah ukuran non statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 

(poorfit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI tinggi menunjukkan 

nilai fit yang lebih baik. Dianjurkan nilai GFI diatas 90% untuk 

ukuran good-fit. 
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b) Root Mean Square Eror of Approximation (RMSEA) 

RMSEA merupakan ukuran yang mencoba memperbaiki 

kecenderungan statistik χ
2
 menolak model dengan jumlah sampel 

besar. Nilai RMSEA antara 0.05 sampai 0.08 merupakan ukuran 

yang dapat diterima. 

2) Incremental Fit Measure (indeks kecocokan berdasarkan 

perbandingan model) 

Indeks ini membandingkan model yang diestimasi dengan model 

dasar yang sering disebut dengan null model. Null model yaitu model 

yang semua parameternya ditetapkan = 0. Incremental fit measure 

yang sering digunakan adalah: 

a) Adjusted Goodness Of Fit (AGFI) 

Merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan 

ratio degree of freedom untuk proposed model dengan degree of 

freedom untuk null model. Nilai yang direkoomendasikan adalah ≥ 

0.90 

b) Tucker Lewis Indeks (TLI) 

Pertama kali diusulkan sebagai alat untuk mengevaluasi analisis 

faktor, tetapi sekarang dikembangkan untuk SEM. Ukuran ini 

menggabungkan ukuran parsimony ke dalam indeks komparasi 

antara proposed model dan null model. Nilai TLI berkisar antara 0 

sampai 1.0. nilai TLI yang direkomendasikan adalah ≥ 0.90.  

  

3.9 Analisa 

  Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya 

dapat menganalisa lebih mendalam hasil pengolahan data tersebut. Analisa yang 

dilakukan berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan.  
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3.10 Penutup 

Bagian akhir dari penelitian yaitu penarikan kesimpulan dan pemberian 

saran. Kesimpulan merupakan hasil pengolahan data atau jawaban dari tujuan 

penelitian. Pemberian saran dapat diberikan kepada perusahaan serta peneliti 

selanjutnya. 

 


