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Pendahuluan 

Saat ini penelitian dalam bidang bisnis dan manajemen banyak yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan explanatory. Menurut Sugiyono (2012:21) penelitian 

eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-

variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan 

karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus 

didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang 

kurang lebih sama. 

Saat ini metode regresi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk 

melakukan penelitian kuantitatif. Dengan semakin berkembangnya metode penelitian 

dibidang bisnis dan manajemen, maka metode analisa regresi dirasa tidak mampu 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang diangkat oleh para 

peneliti.  

Structural Equation Modelling (SEM) merupakan salah satu metode yang saat ini 

digunakan untuk menutup kelemahan yang ada para metode regresi. Para ahli metode 

penelitian mengelompokka SEM menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama disebut 

sebagai Covariance Based SEM (CBSEM) dan pendekatan lainnya adalah Variance Based 

SEM atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Squares (PLS). Untuk melakukan 

analisa dengan menggunakan CBSEM maka software yang sering digunakan adalah 

AMOS dan LISREL sedangkan untuk PLS software yang sering digunakan adalah 

smartPLS, warpPLS dan XLStat.  

Modul ini membahas mengenai panduan melakukan analisa dalam penelitian 

bisnis dan manajemen. Khususnya, modul ini akan membahas mengenai alasan 

menggunakan PLS, melakukan evaluasi outer model (outer model evaluation), evaluasi 

inner model (inner model evaluation), analisa jalur, pengujian mediasi/pengaruh tidak 

langsung dan perbandingan multi group. 

 

 

 



Mengapa Menggunakan SEM 

Sebelum mengoperasikan PLS sebagai bagian dari SEM, maka alangkah lebih 

baiknya jika dipahami terlabih dahulu alasan dan tujuan melakukan analisa dengan 

menggunakan PLS. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pada metode regresi 

terdapat kelemahan-kelemahan yang mengurangi komprehensifitas dari analisis. 

Berikut ini akan dibahas mengenai kelemahan-kelemahan tersebut. 

Asumsi Normalitas Data 

Dalam metode analisa menggunakan regresi, terdapat asumsi-asumsi yang harus 

diperiksa oleh peneliti untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang dibentuk 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). Salah satu asumsi yang sering kali menjadi 

sandungan peneliti adalah asumsi normalitas.  

 Pada penelitian bisnis dan manajemen khususnya dibidang pemasaran dan 

sumber daya manusia yang melakukan pengukuran persepsi akan sulit untuk untuk 

mendapatkan data yang berdistribusi normal. Oleh karena itu dengan menggunakan 

metode regresi maka peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan persamaan regresi 

yang BLUE. 

 PLS menggunakan metode bootstraping atau penggandaan secara acak. Oleh 

karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain terkait 

dengan normalitas data, dengan dilakukannya bootstraping maka PLS tidak 

mensyaratkan jumlah minimum sample. Penelitian yang memiliki sampel kecil dapat 

tetap menggunakan PLS. 

Melakukan Analisa Dengan Variabel Dependen Lebih Dari Satu 

Secara umum persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: 

                      

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa: 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 



Tampak dalam persamaan tersebut bahwa terdapat hanya satu variabel 

terikat/dependen dan banyak variabel bebas/independen. Yang menjadi pertanyaan 

adalah bagaimana melakukan analisa jika variabel dependen nya lebih dari satu. 

 Dengan menggunakan pendekatan jalur (path) PLS akan mampu memberikan 

analisa jika variabel dependennya lebih dari satu.  

Gambar 1 

Analisa Jalur Dengan Variabel Dependen Lebih Dari Satu 

 

Memberikan Gambaran Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

 Pada analisa multivariate seperti halnya regresi linier berganda ataupun 

Multivariate ANOVA (MANOVA), pengujian hanya dilakukan secara langsung. Metode-

metode tersebut hanya mampu memberikan analisa mengenai pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

                      

Persamaan tersebut memberikan informasi bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh 

terhadap Y. Akan tetapi dalam pengujian teori banyak pendugaan yang menyatakan 

bahwa pengaruh suatu konstruk/variabel itu dimediasi oleh sebuah variabel mediasi.  



 Secara manual konsep pengujian mediasi menurut Kenny dan Baron (1986) 

dapat digunakan. Akan tetapi karena basis pengujiannya adalah regresi maka 

komprehensifitas nya akan berkurang jika dibadingkan SEM yang menguji secara 

serentak. 

Perbedaan PLS dengan CSEM 

Banyak yang mengatakan bahwa PLS bukanlah SEM. Akan tetapi sebenarnya PLS 

itu adalah SEM yang berbasis varians. Jika PLS juga SEM maka timbul pertanyaan baru 

yaitu apa perbedaan PLS dengan SEM yang menggunakan program AMOS atau LISREL.  

Walaupun sama-sama dapat dikategorikan sebagai SEM, PLS dan CBSEM 

memiliki perbedaan yang jelas. Hal utama yang membedakan antara PLS dan CBSEM 

adalah tujuan dari penggunaan metode. Tujuan dari penggunaan dari PLS adalah 

melakukan prediksi. Prediksi yang dimaksud disini adalah prediksi hubungan antar 

konstruk. Berbeda dengan PLS yang bertujuan untuk melakukan prediksi, penggunaan 

CBSEM lebih ditujukan sebagai metode untuk melakukan konfirmasi teori. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa PLS lebih berorientasi kepada prediksi sedangkan CBSEM 

berorientasi pada teori.  

Berdasarkan asumsi statistiknya, PLS digolongkan sebagai jenis non-parametrik 

sedangkan CBSEM lebih kepada Multivariate normal distribution dan independent 

observation (parametrik). Oleh karena itu dalam pemodelan PLS tidak diperlukan data 

dengan distribusi normal. 

Dari sisi konstruk, CBSEM hanya dapat mengakomodir konstruk yang berbentuk 

reflektif. Sedangkan PLS dapat mengakomododir baik formatif maupun reflektif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Konstruk Reflektif 

Gambar 4 
Konstruk Formatif 



 

 Perbedaan lainnya antara CBSEM dengan PLS adalah mengenai jumlah sampel. 

Dikarenakan PLS ber basis pada variance maka jumlah sampel yang digunakan tidak 

perlu besar. Sampel yang digunakan dapat berkisar antara 30 – 100. Sedangkan CBSEM, 

karena dasarnya adalah covariance, maka sampel yang digunakan berkisar 200-800 

sampel.  

 Untuk jumlah konstruk dan indikator yang digunakan pun PLS dan CBSEM 

berbeda. PLS dapat mengakomodir hingga 100 konstruk dan 1000 indikator sedangkan 

CBSEM hanya bisa mengakomodir maksimal 100 indikator. 

Mengoperasikan Program smartPLS 3.0 

 Untuk melakukan analisa dengan PLS salah satu program yang bisa digunakan 

adalah smartPLS 3.0. Untuk mendapatkannya bisa download langsung di website nya 

www.smartPLS.de .  

Gambar 5 
Tampilan Web smartPLS 

 

 

Setelah membuka web dari smartPLS maka program bisa didownload pada segmen 

download.  

http://www.smartpls.de/


 Terdapat tiga pilihan yang ditawarkan oleh pengembang program ini. Yang 

pertama versi student. Versi ini dapat didownload secara gratis tetapi terbatas hanya 

maksimum 100 observasi. Selain itu output tidak bisa di copy. Pilihan lainnya adalah 

smartPLS 3.0 professional dan smartPLS 3.0 enterprise. Masing-masing fitur yang 

ditawarkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 6 
Pilihan Program smartPLS 3.0 

 

 

Setelah program didownload maka di desktop akan muncup icon smartPLS 3.0  

 

Menggambar Model dan Memasukkan Data 

 Ketika baru pertama kali membuka program PLS dengan smartPLS 3.0 maka 

tampilan yang akan pertama kali dilayar adalah sebagai berikut: 



 

 

Sebelum menggambar ada beberapa istilah yang harus diketahui: 

Istilah Pengertian 

Konstruk Exogen Variabel yang tidak diprediksi oleh variabel-

variabel yang lain yang terdapat dalam model. 

Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh 

garis dengan satu ujung anak panah. 

Konstruk Endogen yang merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh 

satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen 

dapat memprediksi satu atau beberapa kosntruk 

endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya 

dapat berhubungan kausal dengan konstruk 

endogen. 

Latent Variabel Variabel laten adalah variabel yang nilai 

kuantitatifnya tidak dapat diketahui secara tampak. 

Observed Variabel Variabel manifest adalah variabel yang besaran 

kuantitatifnya dapat diketahui secara langsung, 

misalnya dari skor respons subjek terhadap 

instrumen pengukuran. 

Jendela tempat projek 

yang kita kerjakan 

Jendela tempat 

struktural model di 

gambar 



 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan mana saja yang merupakan variabel endogen dan eksogen 

serta laten dan observend variabel.  

Sebelum mulai menggambar model struktural yang harud dilakukan adalah 

menginput file yang akan kita analisis. Untuk menjalankan smartPLS 3.0 data harus 

disimpan dalam format  .csv. 

Variabel Endogen 

Variabel Endogen 

Variabel Eksogen 

Variabel Laten 

Observed Variable 



 

Setelah data disimpan dalam format csv sebelum dimasukkan/ di input ke dalam 

smartPLS 3.0 alangkah lebih baik nya jika data di cek terlebih dahulu apakah ada 

missing value atau tidak.  

 

Memeriksa missing valua bisa dilakukan secara manual. Akan tetapi jika data 

berjumlah banyak maka lebih baik gunakan menu find yang disediakan oleh excel. Jika 

didapati ada data yang missing. Maka beri tandalah data missing tersebut. Simbol yang 



sering digunakan untuk mengidentifikasi missing data adalah 999. Maka gantilah data 

yang kosong dengan 999.  

 

Jika data sudah di pastikan tidak ada yang missing maka langkah berikutnya adalah 

memasukkan data ke dalam program smartPLS 3.0.  

 Langkah pertama untuk memasukkan data ke dalam smartPLS 3.0 adalah dengan 

cara membuat projek yang akan kita kerjakan. Disudut kiri atas ada pilihan new project.  

  

Data yang diganti 

dengan 999 

Menu untuk membuat projek baru 

Ketiklah nama projek yang 

ingin dikerjakan 



Setelah diketikkan nama projek dan di klik tombol OK maka projek akan muncul pada 

layar di sebelah kiri. 

 

Untuk memasukkan data maka double klik icon menu yang berada di atas nama 

file projek yang ingin dikerjakan. Setelah di double klik maka akan muncul layar yang 

berisikan file dimana kita menaruh data mentah. Jika layar yang dibuka bukan tempat 

kita menaruh data mentah yang akan dikerjakan maka kita bisa mencari pada folder-

folder lainnya.  

 

Projek yang akan dikerjakan 

Double klik untuk 

memasukkan data 



Jika data sudah dimasukkan maka akan tampak dilayar smartPLS yang dibuka. 

 

Tampilan layar tersebut menunjukkan bahwa data mentah yang kita inputkan 

sudah masuk kedalam program smartPLS. Indikator lainnya jika data sudah masuk 

secara sempurna adalah icon warna hijau di bawah nama projek yang kita kerjakan. Jika 

warna icon tersebut hijau maka berarti data sudah komplit. Tetapi jika icon berwarna 

kuning maka maknanya data masing mengandung missing value. Missing value tersebut 

harus diberi kode 999 seperti kode missing value lainnya. 

Di layar tengah dapat dilihat bahwa ada deretan angga. Deretan angga tersebut 

menunjukkan indikator yang kita gunakan, mean/rata-rata, nilai minimal dan nilai 

maksimal. Di kolom maksimal terlibat beberapa angka tertulis nilai maksimal adalah 

999. Padahal nilai 999 merupakan koding dari missing value. Oleh karena itu harus 

diinputkan bahwa 999 adalah koding.  

Pada layar di atas nya ada tulisa Missing Value Marker. Klik tulisan tersebut. 

Setelah di klik akan muncul sebuah layar baru. Maka isikan 999 pada layar tersebut. 

Pengisian angka 999 tersebut memberikan informasi kepada program smartPLS 3.0 

bahwa  angka 999 adalah koding untuk missing value. 



 

Jika sudah diisikan maka tekan OK. Setelah tekan OK maka dapat dilihat bahwa 

angka 999 hilang. Di kolong tengah tampak bahwa berapa jumlah data yang hilang. 

 

 

 

 

Menunjukkan 

bahwa missing 

value dikoding 999 



Setelah data berhasil diinput dengan sempurna maka langkah berikutnya adalah 

menggambar model struktural. Menggambar modek struktural dapat dimulai dari 

melakukan double klik pada menu “Latihan PLS” yang ada pada layar sebelah kiri. 

Setelah double klik maka akan muncul tab baru di bagian atas.  

 

Nah jika tampilan sudah seperti gambar di atas maka model struktural siap 

untuk digambarkan. Dalam menggambar dua icon                                        memiliki peran 

yang penting. 

Simbol                        merupakan simbol untuk menggambar laten variabel.  

 

Untuk memulai menggambar maka klik icon laten variabel satu kali dan klik 

sekali lagi dibidang gambar.  Jika didalam model yang akan dibuat memiliki empat laten 

variabel maka empat kali pula harus diulang langkah yang sama. Setelah ke empat laten 

variabel tergambar di bidang gambar maka langkah berikutnya adalah menggambar 

hubungan sebab-akibatnya. Hubungan sebab akibat digambar dengan meng klik icon 

connect dan menghubungkan antara laten variabel satu dengan lainnya.  

Double klik menu ini 

Muncul tab baru 



 

Hasil gambar akan tampak seperti gambar di atas. Gambar tersebut tampak 

berwarna merah. Hal tersebut dikarenakan masing-masing laten variabel masih belum 

memiliki  variabel manifest/observed variable. Untuk memasukkan observed variabel 

ke dalam laten variabel maka kita cukup men-drag satu persatu observed variabel yang 

ada pada layar sebelah kiri.  

 

 Jika observed variabel sudah dimasukkan semua kedalam laten variabel maka 

model akan berubah menjadi biru. 

Observed variabel yang ditarik/drag 

ke laten variabel nya 



 

Untuk mengganti nama dari masing-masing laten variabel cukup klik kanan laten 

variabel yang ingin diganti namanya kemudian pada pilihan rename bisa langsung 

dituliskan nama yang diinginkan. 

 

 

Setelah nama laten variabel sudah diganti maka hasil akhir dari model yang digambar 

adalah sebagai berikut 

Menu ini untuk menempatkan 

observed variabel diatas, di bawah 

atau di kanan kiri dari laten variabel 



 

 

Analisa Model Struktural 

 Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap: 

1. Analisa outer model 

2. Analisa inner model 

3. Pengujian Hipotesa. 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan 

layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Analisa outer model dapat 

dilihat dari beberapa indikator: 

1. Convergent validity 

2. Discriminant validity 

3. Unidimensionality 

Sedangkan analisa inner model/analisa struktural model dilakukan untuk memastikan 

bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Evaluasi inner model dapat 

dilihat dari beberapa indikator yang meliputi: 

 



1. Koefisien determinasi (R2) 

2. Predictive Relevance (  ) 

3. Goodness of Fit Index (GoF) 

Untuk pengujian Hipotesa dilakukan dengan melihat nilai probabilitas nya dan t-

statistik nya. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 

0,05. Nilai t-tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan Hipotesa 

adalah ketika t-statistik > t-tabel.  

Analisa Outer Model 

Analisa Outer Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan 

bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan 

pada outer model : 

 Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah nilai loading faktor pada 

variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan >0.7. 

 Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor yang berguna 

untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan 

cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar 

dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. 

 Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability >0.7 mempunyi 

reliabilitas yang tinggi. 

 Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan >0.5. 

 Cronbach Alpha. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha. Nilai 

diharapkan >0.6 untuk semua konstruk. 

 

Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk indikator 

reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji untuk 

indikator formatif yaitu : 

 Significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan konstruknya 

harus signifikan. 

 Multicolliniearity. Uji multicolliniearity dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami 



multicolliniearity dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5- 10 dapat dikatakan 

bahwa indikator tersebut terjadi multicolliniearity. 

 

Pengujian Hipotesa 

Secara umum metode explanatory research adalah pendekatan metode yang 

menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian Hipotesa. 

Menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk 

pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik 

yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan Hipotesa adalah 

Ha diterima dan H0 di  tolak ketika t-statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima 

Hipotesis menggunakan probabilitas maka Ha di terima jika nilai p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menggunakan PLS-SEM Pada Penelitian Pemasaran 

Sebuah penelitian akan menguji sebuah model struktural sebagai berikut 

 

 

Dari model tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Service quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty 

2. Apakah brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalty 

3. Apakah service quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

image 

4. Apakah brand image memediasi pengaruh service quality terhadap 

customer loyalty 

Untuk menjawab permasalahan –permasalahan tersebut yang pertama kali dilakukan 

adalah melakukan pengukuranOuter dan Inner model. 

 

 

 



Pengujian Outer Model 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa item BI_4, CL_5,  SQ_3 dan SQ_4 memiliki nilai 

faktor loading dibawah 0,6. Oleh karenanya ketiga item tersebut harus dihapus dari 

model. 

 

Selain dilihat dari nilai faktor loading, convergent validity juga dapat dilihat dari nilai 

Average Variance Extracted (AVE). Pada penelitian ini nilai AVE masing-masing 

konstruk berada di atas 0,5. Oleh karenanya tidak ada permasalahan konvergen validity 

pada model yang diuji. 



 

 

Konstruk AVE 

Brand Image 0,611 

Customer Loyalty 0,629 

Service Quality 0,554 

 

Dikarenakan tidak ada nya permasalah convergen validity maka berikut nya yang diuji 

adalah permasalahan yang terkait dengan discriminant validity. Discriminant validity 

dapat di uji dengan membandingkan nilai cr akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi 

antar konstruk. 

 Brand Image Customer Loyalty Service Quality 

Brand Image 0,781   

Customer Loyalty 0,694 0,793  

Service Quality 0,549 0,375 0,744 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai akar kuadrat dari AVE (0,781; 0,793 dan 0,744) 

lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk menguji discriminant validity adalah dengan 

melihat dari tabel cross loading. 

Akar kuadrat AVE 



 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item terhadap 

konstruk nya lebih besar dari pada nilai cross loading nya. Dari hasil analisa cross 

loading tampak bahwa tidak terdapat permasalahan discriminant validity. 

Untuk memastikan bahwa tidak ada masalah terkait pengukuran maka langkah terakhir 

dalam evaluasi outer model adalah menguji unidimensionalitas dari model. Uji 

unidimensionality dilakukan dengan menggunakan indikator Composite reliability dan 

alpha cronbach. Untuk kedua indikator ini titik cut-off value adalah 0,7. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability 

di atas 0,7. Oleh karena itu tidak ditemukan permasalahan 

reliabilitas/unidimensionality pada model yang dibentuk.  

 

 

 

 



Pengujian Inner Model 

Evaluasi inner model dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiga cara tersebut adalah 

dengan melihat dari R2, Q2 dan GoF. 

Konstruk Nilai R2 

Brand Image 0,301 

Customer Loyalty 0,482 

 

Berikut untuk pengujian Inner model dapat dilakukan dengan melihat nilai Q2 

(predictive relevance). Untuk menghitung Q2 dapat digunakan rumus  

Q2 =1-(1-R12 ) (1-R22 )……(1-Rp2 )… 

Q2 = 1 – (1-0,301)(1-0,482) 

Q2 = 0,637 

 

Yang terakhir adalah dengan mencari nilai Goodness of Fit (GoF). Berbeda dengan CB-

SEM, untuk nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual. 

     √    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅   ........Tenenhaus (2004) 

GoF = 0,483 

Menurut Tenenhau (2004), nilai GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 

0,38.  

 

Dari  pengujian R2 , Q2  dan GoF terlihat bahwa model yang dibentuk adalah robust. 

Sehingga pengujian hipotesa dapat dilakukan.  

 

 

 



Pengujian Hipotesa 

 

 

Kemudian 

 

 

 

Pilih Bootstrapping untuk menguji 

hipotesa 

Pilih bootstrap 500 

Pilih start calculation untuk memulai 

perhitungan 



Hasil analisa akan muncul demikian 

 

Dari hasil estimation dapat dilihat bahwa pengaruh Brand Image terhadap Customer 

loyalty memiliki koefisien jalur sebesar 0,712. Dimana pengaruh nya adalah signifikan (t 

= 7,638; p < 0,005).  

Dari hasil pengujian hipotesa ini dapat dijawab rumusan masalah 1,2 dan 3. Untuk 

menguji pengaruh tidak langsung seperti halnya ditanyakan pada rumusan masalah 

keempat maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Untuk menguji pengaruh tidak 

langsung dilakukan dengan cara menggunakan teori yang dirumuskan oleh Kenny dan 

Baron (1986). 

Menurut Kenny dan Baron, dalam menguji pengaruh tidak langsung dikenal tiga macam 

variabel. Ketiga variabel tersebut adalah predictor, criterion dan mediator. 



 

 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan melalui empat tahap.  

Tahap pertama menguji pengaruh langsung dari predictor kepada criterion  

 

Pada langkah pertama ini terlihat bahwa Service Quality memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap  customer loyalty (t = 4,856; p < 0,05). 

Kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua dan ketiga yaitu melihat apakah predictor 

memiliki pengaruh terhadap mediator dan mediator memiliki pengaruh terhadap 

criterion. 

Predictor 

Criterion 

Mediator 



 

Pada langkah kedua terlihat bahwa predictor (Service Quality) memiliki pengaruh 

terhadap mediator (Brand Image) dan pada langkah ketiga terlihat bahwa mediator 

memiliki pengaruh terhadap criterion (customer loyalty). Dengan mengikuti langkah-

langkah pada Kenny dan Baron (1986) terlihat bahwa Brand image memediasi 

pengaruh service quality terhadap Customer loyalty. 

Untuk melihat apakah brand image memberikan pengaruh mediasi sempurna (full 

mediation) atau mediasi sebagian (partial mediation), maka dapat dilanjutkan pada 

langkah keempat. Langkah keempat adalah melihat pengaruh predictor (service 

quality) terhadap criterion (Customer loyalty) dengan tetap memasukkan pengaruh 

mediator (Brand Image). Dari pengujian tampak bahwa ternyata ketika pengaruh dari 

mediator dimasukkan pada model terlihat bahwa service quality memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap customer loyalty. Hal ini berbeda dengan langkah pertama 

ketika pengaruh mediator tidak dimasukkan kedalam model. Dengan hilangnya 

pengaruh langsung dari predictor (service quality) terhadap criterion (customer 

loyalty) dapat dikatakan bahwa Brand Image memiliki pengaruh mediasi sempurna (full 

mediaton).  


