
BAB III 

 PENGARUH LABELISASI HALAL HARGA DAN KUALITAS PRODUK 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI  

KEPUASAN PELANGGAN 

 

Dalam bab ini penulis menyajikan data yang telah diolah dari hasil penelian 

yang dihimpun dari responden. Data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel, yang 

meliputi data tentang interpretasi hasil uji validitas dan reliabilitas, dan tanggapan 

responden serta perbandingan presentase jawaban responden dari berbagai pertanyaan 

tentang labelisasi halal, harga, kualitas produk, kepuasan pelanggan serta loyalitas 

pelanggan. 

Selain itu bab ini akan menyajikan analisis deskriptif frekuensi jawaban 

responden serta dilanjutkan dengan analisis data statistik inferensial yang digunakan 

untuk menjawab masalah penelitian dengan menguji hipotesis yang telah diajukan pada 

bab I. 

Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban 

responden untuk masing-masing variabel. Kuesioner yang disebarkan responden 

sebanyak 100 kuesioner. Hasil jawaban dari kuesioner tersebut selanjutnya digunakan 

untuk mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing 

variabel penelitian. Analisis dalam penelitian ini diketahui dengan perhitungan aplikasi 

perangkat lunak (software) WarpPLS 6.0. for Windows dimana proses dan hasil 



analisis data sebagai kesatuan langkah dalam pengujian hipotesis. Evaluasi terhadap 

PLS juga akan dianalisis untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang 

diajukan. Setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan dibahas 

serta menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis tersebut. 

3.1. Evaluasi Outer Model (Measurement Model) 

Outer Model atau model pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Perancangan Model Pengukuran 

dengan menggambar variabel laten dan mengisinya dengan indikator dari masing-

masing variabel laten, apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional 

variabel. Menilai Outer Model menggunakan tiga cara yaitu dengan Convergent 

validity, Discriminant Validity , dan composite reliability.Hasil dari Outer Model 

berupa hasil uji validitas dan reliabilitas untuk masing-masing variabel. 

3.1.1. Validitas Konvergen (Convergent validity) 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menguji indikator-indikator dalam 

model untuk memenuhi convergent validity. Menurut Hair, dkk (2013) dalam Solihin 

dan Ratmono (2013:66) syarat terpenuhinya validitas konvergen yaitu nilai loading 

indikator masing-masing konstruk bernilai >0.70 dan p signifikan <0.05.dalam 

beberapa kasus, syarat loading diatas 0.70 tidak terpenuhi karena penelitian tersebut 

merupakan penelitian yang baru dikembangkan. Oleh karena itu apabila nilai loading 

indikator diatas 0.40 – 0.70 maka perlu dipertimbangkan untuk di hapus atau tidak. 

Menurut Hair, dkk. (2013) dalam Solihin dan Ratmono (2013:67) penghapusan 



indikator dengan loading 0.40 – 0.70 harus melalui analisis dampak penghapusan 

indikator tersebut pada nilai Average Variance Extracted (AVE) dan composite 

reliability. Apabila dengan dihapusnya indikator tersebut dapat meningkatkan nilai 

AVE sampai diatas 0.50 dan nilai composite reliability diatas 0.70 maka penghapusan 

indikator tersebut harus dilakukan.Sementara nilai loading indikator kurang dari 0.40 

harus di hapus. Berikut adalah hasil untuk uji convergent validity yang dapat dilihat 

pada Output Combined Loadings and Cross Loadings: 

Tabel 3.1. 1 
Output Combined Loadings and Cross Loadings  

Hasil Uji Convergent validity 

  
X1 X2 X3 Z Y 

Type 
(as 

defined) 
SE P 

Value 

X1.1 0.716         Reflect 0.082 <0.001 
X1.2 0.828         Reflect 0.080 <0.001 
X1.3 0.852         Reflect 0.079 <0.001 
X1.4 0.799         Reflect 0.080 <0.001 
X2.1   0.676       Reflect 0.083 <0.001 
X2.2   0.886       Reflect 0.079 <0.001 
X2.3   0.746       Reflect 0.082 <0.001 
X2.4   0.889       Reflect 0.079 <0.001 
X3.1     0.835     Reflect 0.080 <0.001 
X3.2     0.790     Reflect 0.081 <0.001 
X3.3     0.840     Reflect 0.080 <0.001 
X3.4     0.813     Reflect 0.080 <0.001 
Z.1       0.892   Reflect 0.078 <0.001 
Z.2       0.840   Reflect 0.080 <0.001 
Z.3       0.861   Reflect 0.079 <0.001 
Z.4       0.853   Reflect 0.079 <0.001 
Y.1         0.756 Reflect 0.081 <0.001 
Y.2        0.798 Reflect 0.080 <0.001 
Y.3         0.834 Reflect 0.080 <0.001 
Y.4         0.827 Reflect 0.080 <0.001 

Sumber : hasil analisis, 2018 



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada indikator dengan 

loading kurang dari 0.40 sehingga tidak ada indikator yang dihapus. Dan indikator 

yang memiliki loading antara 0,40 – 0,70 yaitu X2.1 akan dipertimbangkan untuk 

dihapus atau tidak. Pertimbangan apakah indikator tersebut dihapus atau tidak dengan 

melihat Output nilai dari AVE dan composite reliability. Berikut adalah hasil nilai AVE 

dan composite reliability pada Output Latent Variable Coefficients:  

Tabel 3.1. 2 
Output Latent Variable Coefficients 

  X1 X2 X3 Z Y 
R-Square       0.439 0.624 
Adj R-Square       0.421 0.608 
Composite Realiab 0.877 0.879 0.891 0.920 0.880 
Cronbach's alpha 0.811 0.813 0.837 0.885 0.818 
Avg. var. extrac 0.641 0.647 0.672 0.743 0.647 
Full collin. VIF 1.650 1.516 1.943 1.928 2.573 
Q-Square       0.447 0.624 

 Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel Output Latent Variable Coefficients diatas dapat dilihat 

bahwa nilai AVE dari seluruh variabel melibihi 0,50. Nilai AVE harus diatas 0.50 

(Fornell dan Lacker,1981 dalam Solihin dan Ratmono, 2013:73). Maka dari itu tidak 

ada Indikator dari tiap variabel yang akan dihapus. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa nilai AVE untuk validitas konvergen telah terpenuhi. Hasil Composite 

Reliability pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi 

syarat yaitu lebih dari 0,70. Kesimpulannya adalah validitas konvergen telah terpenuhi.  

 



3.1.2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity ) 

Discriminant Validity pada konstruk reflektif dapat dilihat pada cross loadings. 

Syarat untuk cross loading agar memenuhi Discriminant Validity adalah cross loading 

ke konstruk lain harus lebih rendah dari pada loadings konstruk tersebut. Tabel berikut 

akan menyajikan cross loadings untuk setiap indikator dalam penelitian ini pada 

Output Combined and Cross Loadings: 

Tabel 3.1. 3 
Output Combined Loadings and Cross Loadings  

Hasil Uji Convergent validity 

  
X1 X2  X3 Z Y 

Type 
(as 

defined) 
SE P 

Value 

X1.1 0.716 -0.017 -0.450 0.203 0.398 Reflect 0.082 <0.001 
X1.2 0.828 -0.127 -0.199 0.049 0.054 Reflect 0.080 <0.001 
X1.3 0.852 0.104 0.267 -0.234 -0.198 Reflect 0.079 <0.001 
X1.4 0.799 0.036 0.324 0.018 -0.202 Reflect 0.080 <0.001 
X2.1 0.024 0.676 -0.348 -0.350 0.435 Reflect 0.083 <0.001 
X2.2 0.105 0.886 0.192 -0.116 -0.053 Reflect 0.079 <0.001 
X2.3 -0.138 0.746 0.017 0.477 -0.206 Reflect 0.082 <0.001 
X2.4 -0.008 0.889 0.059 -0.019 -0.105 Reflect 0.079 <0.001 
X3.1 0.104 -0.137 0.835 0.161 -0.079 Reflect 0.080 <0.001 
X3.2 -0.036 0.131 0.790 -0.303 0.016 Reflect 0.081 <0.001 
X3.3 -0.110 0.051 0.840 -0.124 0.118 Reflect 0.080 <0.001 
X4.4 0.043 -0.040 0.813 0.257 -0.057 Reflect 0.080 <0.001 
Z.1 0.036 -0.026 0.109 0.892 -0.102 Reflect 0.078 <0.001 
Z.2 0.031 0.023 -0.164 0.840 -0.105 Reflect 0.080 <0.001 
Z.3 -0.066 0.138 0.140 0.861 0.027 Reflect 0.079 <0.001 
Z.4 -0.002 -0.135 -0.095 0.853 0.184 Reflect 0.079 <0.001 
Y.1 -0.052 0.040 -0.130 0.158 0.756 Reflect 0.081 <0.001 
Y.2 0.091 -0.185 0.221 0.106 0.798 Reflect 0.080 <0.001 
Y.3 -0.067 0.107 0.074 -0.208 0.834 Reflect 0.080 <0.001 
Y.4 0.027 0.035 -0.169 -0.036 0.827 Reflect 0.080 <0.001 

Sumber : hasil analisis, 2018 



Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi dengan indikator 

yang nilainya lebih kecil dari korelasi variabel dengan indikator lainnya, artinya 

konstruk memiliki Discriminant Validity lebih tinggi. Sehingga dapat diintepretasikan 

bahwa validitas diskriminan sudah terpenuhi. 

Uji validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai akar kuadrat AVE. Kriteria 

yang harus dipenuhi adalah akar kuadrat AVE. Kriteria yang harus dipenuhi adalah 

akar kuadrat AVE (nilai yang ada didalam kurung) harus lebih tinggi dari korelasi antar 

variabel laten pada kolom yang sama (diatas atau dibawahnya). Berikut adalah hasil 

Output dari akar kuadrat AVE yang dapat dilihat pada Output Correalations among 

Latent Variables. 

Tabel 3.1. 4 
Akar Kuadrat AVE 

 X1 X2 X3 Z Y 
X1 (0.800) 0.411 0.540 0.488 0.577 
X2 0.411 (0.805) 0.456 0.469 0.554 
X3 0.540 0.456 (0.820) 0.557 0.648 
Z 0.488 0.469 0.557 (0.862) 0.661 
Y 0.577 0.554 0.648 0.661 (0.804) 

  Sumber : hasil analisis, 2018 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE 

seluruh variabel masih lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom dan 

baris yang sama. Sehingga dapat diintepretasikan bahwa seluruh variabel sudah 

memenuhi validitas diskriminan. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (square 

roots) AVE yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung; harus lebih tinggi dari 

korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (diatas dan dibawahnya) (Solihin 

dan Ratmono, 2013:73).  



3.1.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk variabel dalam penelitian ini ditunjukkan oleh nilai 

composite reliability dan cronbach’s alpha. Parameter yang digunakan untuk 

menunjukkan variabel tersebut reliabel adalah nilai composite reliability dan 

cronbach’s alpha harus lebih dari 0.70. Berikut ini disajikan tabel mengenai nilai 

composite reliability dan cronbach’s alpha. 

Tabel 3.1. 5 
Composite reliability dan Cronbach’s alpha 

  X1 X2 X3 Z Y 
Composite Reliab 0.877 0.879 0.891 0.920 0.880 
Cronbach's alpha 0.811 0.813 0.837 0.885 0.818 

 Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa composite reliability dan 

cronbach’s alpha untuk setiap variabel sudah lebih besar dari 0,70. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel telah reliabel. 

3.2. Tanggapan Responden Mengenai Labelisasi Halal, Harga, Kualitas Produk, 
Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan 

 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai persepsi responden yang didapat 

melalui analisis jawaban yang telah diberikan responden berdasarkan kuesioner yang 

telah diberikan. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 20 pertanyaan dengan skala/nilai 

1-7. Nilai 1 artinya sangat buruk, 2 artinya buruk, 3 artinya cukup buruk, 4 artinya 

netral, 5 artinya cukup baik, 6 artinya baik, dan 7 artinya sangat baik. Dengan data 



tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengaruh Labelisasi Halal, 

Harga, Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan. 

3.2.1. Variabel Labelisasi Halal 

Variabel labelisasi halal akan diukur melalui indikator-indikator pengetahuan 

tentang tanda halal pada kemasan produk, kejelasan tanda halal yang dicantumkan pada 

produk, kejelasan komposisi bahan pada kemasan produk, dan kejelasan lokasi 

pembuatan produk pada kemasan   

3.2.1.1. Mengetahui tanda halal pada kemasan produk  

Berikut disajikan tabel 3.2.1 tentang tanggapan responden mengetahui tanda 

halal pada kemasan produk. 

Tabel 3.2. 1 
Pengetahuan mengenai tanda halal pada kemasan produk Sariayu 
Nilai/Skor 

 

 

Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 27 

 

27 

 
6 43 43 
5 20 20 
4 8 8 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
   Sumber : hasil analisis, 2018 
  

Berdasarkan tabel 3.2.1 dapat dilihat bahwa sebagian responden (43%) 

mengetahui dengan baik adanya tanda halal pada kemasan produk, kemudian 2% 

memilih skor 3 mereka beralasan bahwa mereka kurang memperhatikan adanya tanda 

halal yang tercantum pada kemasan produk kosmetik sariayu. Hal tersebut bisa 



disimpulkan bahwa pelanggan sudah mengetahui adanya tanda halal pada kemasan 

produk kosmetik sariayu. 

 

3.2.1.2. Kejelasan tanda halal yang dicantumkan pada produk  

Berikut disajikan tabel 3.2.2. tentang tanggapan responden mengenai kejelasan tanda 

halal yang dicantumkan pada produk. 

Tabel 3.2. 2 
Kejelasan tanda halal yang dicantumkan pada produk sariayu 

Nilai/Skor Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 5 

 

5 

 
6 41 41 
5 32 32 
4 19 19 
3 2 2 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
     Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel 3.2.2 dapat dilihat bahwa sebagian responden (41%) 

berpendapat bahwa kejelasan tanda halal yang dicantumkan pada produk sariayu baik, 

kemudian ada 1 responden yang memilih skor 2 yang artinya kejelasan tanda halal yang 

tercantum pada kemasan buruk meraka beralasan bahwa tanda halal yang terdapat pada 

kemasan produk kosmetik sariayu tidak jelas. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa 

tanda halal yang tercantum pada produk kosmetik sariayu sudah jelas. 

 

 



 

3.2.1.3. Kejelasan komposisi pada kemasan produk 

Berikut disajikan tabel 3.2.3. mengenai kejelasan komposisi pada kemasan 

produk. 

Tabel 3.2. 3 
Kejelasan komposisi pada kemasan produk 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 8 

 

8 

 
6 37 37 
5 34 34 
4 18 18 
3 2 2 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
       Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel 3.2.3 dapat dilihat bahwa sebagian responden (37%) 

berpendapat bahwa kejelasan komposisi pada kemasan produk baik, kemudian ada 1 

responden yang memilih skor 2 mereka beralasan bahwa komposisi yang terantum 

pada kemasan terlalu kecil sehingga kurang jelas. Hal ini dapat diartikan bahwa 

komposisi yang tertera pada kemasan produk kosmetik sariayu sudah jelas. 

 

 

 

 

 



3.2.1.4. Kejelasan lokasi pembuatan produk pada kemasan produk 

 Berikut disajikan tabel 3.2.4. mengenai kejelasan lokasi pembuatan produk pada 

kemasan produk 

Tabel 3.2. 4 
Kejelasan lokasi pembuatan produk pada kemasan produk 
Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 9 

 

9 

 
6 37 37 
5 28 28 
4 20 20 
3 5 5 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
      Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel 3.2.4 dapat dilihat bahwa sebagian responden (37%) 

berpendapat bahwa kejelasan lokasi pembuatan produk pada kemasan produk sariayu 

baik, kemudian ada 1 responden yang memilih skor 2 mereka berlasan bahwa lokasi 

pembuatan yang tercantum pada kemasan produk tidak jelas karena ukurannya terlalu 

kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lokasi pembuatan produk kosmetik sariayu 

yang tercantum pada kemasan sudah jelas. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. 5 
 Rekapitulasi Nilai Variabel Labelisasi Halal 

Item 
Jml. 
Resp 

Nilai 

Total 
Nilai 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 7 

F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ 

X1.1 100 0 0 0 0 2 6 8 32 20 100 43 258 27 189 585 5.85 

X1.2 100 0 0 1 2 2 6 19 76 32 160 41 246 5 35 525 5.25 

X1.3 100 0 0 1 2 2 6 18 72 34 170 37 222 8 56 528 5.28 

X1.4 100 0 0 1 2 5 15 20 80 28 140 37 222 9 63 522 5.22 

Rata- Rata Nilai Variabel 5.4 

Keterangan  

X1.1 Pengetahuan mengenai tanda halal pada kemasan produk   

X1.2 Kejelasan tanda halal yang dicantumkan pada produk  

X1.3 Kejelasan bahan pada kemasan produk kosmetik  

X1.4 Kejelasan lokasi pembuatan produk pada kemasan produk  

 
Berdasarkan tabel 3.2.5 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai variabel labelisasi 

halal adalah 5.4 Jadi dengan demikian pendapat responden menganai variabel halal 

baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah X1.1 dengan rata-rata nilai 5.85 (baik) 

yang artinya menunjukan bahwa pelanggan kosmetik sariayu sudah mengetahui bahwa 

produk sariayu sudah bersertifikat halal. Sementara indikator dengan nilai terendah 

adalah X1.4 dengan rata-rata nilai 5.22 yang artinya dalam pencantuman lokasi 

pembuatan produk sudah baik tetapi kurang jelas dibandingkan dengan pencantuman 

komposisi bahan dan tanda halal pada kemasan produk sariayu. 



3.2.2. Variabel Harga 

Variabel harga akan diukur melalui indikator-indikator keterjangkauan harga 

kosmetik sariayu, kesesuaian harga dengan kualitas produk kosmetik sariayu, 

kemampuan bersaing harga produk kosmetik sariayu, kesesuaian harga dengan 

manfaat yang diberikan produk kosmetik sariayu 

3.2.2.1. Keterjangkauan harga kosmetik  

Berikut disajikan tabel 3.2.6. tentang tanggapan responden mengenai 

keterjangkauan harga kosmetik 

Tabel 3.2. 6 
Keterjangkauan harga kosmetik Sariayu 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 35 35 
6 45 45 
5 16 16 
4 4 4 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
       Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.6 dapat dilihat bahwa sebagian responden (45%) berpendapat 

bahwa harga yang ditawarkan oleh kosmetik sariayu terjangkau, kemudian 35% 

berpendapat bahwa harga yang ditawarkan oleh kosmetik sariayu sangat terjangkau. 

Hal ini dapat diartikan bahwa harga kosmetik sariayu terjangkau bahkan tegolong 

murah. 

 



3.2.2.2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk kosmetik 

Berikut disajikan tabel 3.2.7 tentang tanggapan responden mengenai kesesuaian 

harga dengan kualitas produk kosmetik 

Tabel 3.2. 7 
 Kesesuaian harga dengan kualitas produk kosmetik sariayu 
Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 22 22 
6 51 51 
5 18 18 
4 7 7 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
       Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.7 dapat dilihat bahwa sebagian responden (51%) berpendapat 

bahwa harga yang ditawarkan dengan kualitas produk sesuai, kemudian 22% 

berpendapat bahwa harga yang ditawarkan dengan kualitas produk sangat sesuai. Hal 

ini dapat diartikan bahwa harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu dengan 

kualitas produknya sudah sesuai.  

 

 

 

 

 

 



3.2.2.3. Kemampuan bersaing harga kosmetik 

Berikut disajikan tabel 3.2.8 mengenai kemampuan bersauing harga kosmetik 

 
 

Tabel 3.2. 8  
Kemampuan bersaing harga kosmetik Sariayu 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 17 17 
6 33 33 
5 32 32 
4 15 15 
3 3 3 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
      Sumber : hasil analisis, 2018 

 

Dari tabel 3.2.8 dapat dilihat bahwa sebagian responden (33%) berpendapat 

bahwa harga yang ditawarkan produk kosmetik sariayu mampu bersaing dengan baik, 

kemudian ada 3 responden yang memilih skor 3 mereka beralasan bahwa harga yang 

ditawarkan sariayu tergolong murah sehingga kurang bisa begitu bersaing dengan 

produk kosmetik lainya. Kebanyakan dari mereka menganggap jika harga mahal pasti 

kualitas produknya bagus dan ada kepuasan batin apabila menggunakan produk dengan 

harga mahal. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa harga yang ditawarkan oleh 

produk kosmetik sariayu dapat bersaing dengan harga dari produk kosmetik merek lain. 

 

 

 



3.2.2.4. Kesesuaian harga dengan manfaat yang diberikan produk kosmetik 

Berikut disajikan tabel 3.2.9 tentang tanggapan responden mengenai kesesuaian harga 

dengan manfaat yang diberikan produk kosmetik 

 

Tabel 3.2. 9 
Kesesuaian harga dengan manfaat yang diberikan produk Sariayu 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 12 12 
6 51 51 
5 26 26 
4 9 9 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
       Sumber : hasil analisis, 2018 

Dari tabel 3.2.9 dapat dilihat bahwa sebagian responden (51%) berpendapat 

bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pelanggan 

kemudian 26% berpendapat bahwa harga yang ditawarkan cukup sesuai dengan 

manfaat yang diterima oleh pelanggan. Hal ini dapat diartikan bahwa harga yang 

ditawarkan oleh produk kosmetik sesuai dengan manfaat yang diberikan. 

 
 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. 10 
Rekapitulasi Nilai Variabel Harga 

Item 
Jml. 
Resp 

Nilai Total 
Nilai 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 

F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑   

X2.1 100 0 0 0 0 0 0 4 16 16 80 45 270 35 245 611 6.11 

X2.2 100 0 0 0 0 2 6 7 28 18 90 51 306 22 154 584 5.84 

X2.3 100 0 0 0 0 3 9 15 60 32 160 33 198 17 119 546 5.46 

X2.4 100 0 0 0 0 2 6 9 36 26 130 51 306 12 84 562 5.62 

Rata- Rata Nilai Variabel  5.8 

Keterangan :  
 X2.1 Keterjangkauan harga kosmetik 
 X2.2 Kesesuaian harga dengan kualitas produk kosmetik 
 X2.3 Kemampuan bersaing harga kosmetik sariayu 
 X2.4 Kesesuaian harga dengan manfaat yang diberikan produk kosmetik 
 

Dari tabel 3.2.10 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai variabel harga adalah 

5.8. Jadi dengan demikian pendapat responden menganai variabel harga sangat baik. 

Indikator dengan nilai tertinggi adalah X2.1 dengan rata-rata nilai 6.11 (sangat baik) 

yang berarti menunjukan bahwa harga kosmetik sariayu sangat terjangkau bahkan 

tergolong murah.  

3.2.3. Variabel Kualitas Produk 

Variabel kualitas produk akan diukur melalui indikator-indikator produk 

kosmetik Sariayu memberikan hasil yang baik pada kulit wajah setelah pemakaian 

produk, aman dan tidak menimbulkan iritasi sehingga cocok untuk wajah, penggunaan 



kosmetik yang tidak mudah luntur, packaging yang menarik dan dapat melindungi 

produk.  

3.2.3.1. Produk kosmetik Sariayu memberikan hasil yang baik pada kulit wajah 

setelah pemakaian produk  

Berikut disajikan tabel 3.2.11 tentang tanggapan responden mengenai hasil 

yang baik pada kulit wajah setelah pemakaian produk Sariayu   

Tabel 3.2. 11 
 Pemakaian produk sariayu memberi hasil yang baik pada wajah 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 9 9 
6 40 40 
5 31 31 
4 18 18 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.11 dapat dilihat bahwa sebagian responden (40%) berpedapat 

bahwa produk kosmetik sariayu memberikan hasil yang baik setelah pemakaian, 

kemudian 2 responden memilih skor 3 mereka berpendapat bahwa hasil yang diberikan 

produk kosmetik sariayu saat diaplikasian ke wajah kurang begitu baik.. Hal ini dapat 

diartikan bahwa setelah memakai produk kosmetik sariayu pelanggan merasa wajahnya 

terlihat lebih cantik. 

 



3.2.3.2. Keamanan produk dan tidak menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit 

wajah 

Berikut disajikan tabel 3.2.12 tentang tanggapan responden mengenai 

keamanan produk dan tidak menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit wajah 

Tabel 3.2. 12 
Keamanan produk dan tidak menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit wajah 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 10 10 
6 42 42 
5 34 34 
4 9 9 
3 5 5 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.12 dapat dilihat bahwa sebagian responden (42%) berpendapat 

bahwa produk sariayu aman dan tidak menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit 

wajah, kemudian ada 5 responden yang memilih skor 3 mereka beralasan bahwa ada 

sebagian jenis produk dari sariayu yang membuat kulit mereka mengalami iritasi. 

Karena kulit dari setiap orang berbeda beda jadi hasil dari penggunaan makeup saat 

diaplikasikan ke wajah pun juga berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa produk 

kosmetik sariayu aman digunakan karena tidak ada kandungan bahan yang berbahaya 

dan cocok untuk kulit wajah serta tidak menimbulkan iritasi setelah pemakaian.  

 

 



3.2.3.3. Penggunaan kosmetik yang tidak mudah luntur 

Berikut disajikan tabel 3.2.13. tentang tanggapan responden mengenai 

penggunaan kosmetik yang tidak mudah luntur. 

Tabel 3.2. 13 
Penggunaan kosmetik yang tidak mudah luntur  

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 7 7 
6 20 20 
5 33 33 
4 27 27 
3 13 13 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
         Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.13 dapat dilihat bahwa sebagian responden (33%) bependapat 

bahwa penggunaan kosmetik sariayu sedikit mudah luntur kemudian 27% memilih 

nilai 4 yang berarti kosmetik sariayu mudah luntur.. Hal ini dapat diartikan bahwa 

produk kosmetik sariayu tidak tahan lama atau mudah luntur. 

 

3.2.3.4. Kemasan yang menarik dan dapat melindungi produk 

Berikut disajikan tabel 3.2.14. tentang tanggapan responden mengenai packaging yang 

menarik dan dapat melindungi produk 

 

 

 



Tabel 3.2. 14 
Kemasan yang menarik dan dapat melindungi produk 
Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 13 13 
6 33 33 
5 24 24 
4 19 19 
3 10 10 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.14 dapat dilihat bahwa sebagian responden (33%) berpendapat 

bahwa kemasan produk menarik dan dapat melindungi produk, kemudian 25% 

bependapat bahwa kemasan produk sedikit menarik dan dapat melindungi produk. Hal 

ini dapat diartikan bahwa kemasan produk menarik dan dapat melindungi produk. 

Tabel 3.2. 15 
 Rekapitulasi Nilai Variabel Kualitas Produk 

Item 
Jml. 
Res
p 

Nilai 
Tota

l 
Nilai 

Rata
-rata 1 2 3 4 5 6 7 

F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ 

X3.
1 

100 0 0 0 0 2 6 
1
8 

72 
3
1 

15
5 

4
0 

24
0 

9 
6
3 

536 5.36 

X3.
2 

100 0 0 0 0 5 
1
5 

9 36 
3
4 

17
0 

4
2 

25
2 

1
0 

7
0 

543 5.43 

X3.
3 

100 0 0 0 0 
1
3 

3
9 

2
7 

10
8 

3
3 

16
5 

2
0 

12
0 

7 
7
9 

481 4.81 

X3.
4 

100 0 0 1  
1
0 

3
0 

1
9 

76 
2
4 

12
0 

3
3 

19
8 

1
3 

9
1 

517 5.17 

Rata- Rata Nilai Variabel  5.2 

Keterangan : 



X3.1 Memberikan hasil yang baik pada kulit wajah setelah pemakaian produk 
X3.2 Keamanan produk dan tidak menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit wajah 
X3.3 Penggunaan kosmetik yang tidak mudah luntur 
X3.4 Packaging yang menarik dan dapat melindungi produk 
 

Dari tabel 3.2.15 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai variabel kualitas produk 

adalah 5.2. Jadi dengan demikian pendapat responden menganai variabel kualitas 

produk baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah X3.2 dengan rata-rata nilai 5.43 

(baik) yang berarti menunjukan bahwa kosmetik sariayu aman untuk dipakai dan tidak 

menimbulkan iritasi serta cocok untuk kulit wajah. Tetapi ada nilai yang menunjukan 

skor 4.8 (cukup) pada X3.3 menurut alasan dari beberapa responden mereka 

mengatakan bahwa kosmetik sariayu cepat luntur dan tidak tahan lama. 

3.2.4. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Variabel kepuasan pelanggan akan diukur melalui indikator-indikator kepuasan 

pelanggan dengan adanya labelisasi halal, kepuasan pelanggan terhadap harga yang 

ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu, kepuasan akan kualitas produk kosmetik 

sariayu, kesesuaian dengan harapan pelanggan setelah menggunakan produk kosmetik 

sariayu. 

3.2.4.1. Kepuasan pelanggan dengan adanya labelisasi halal secara umum setelah 

menggunakan produk kosmetik sariayu 

Berikut disajikan tabel 3.2.16 tentang tanggapan responden mengenai kepuasan 

dengan adanya labelisasi halal 



Tabel 3.2. 16 
  Kepuasan dengan adanya labelisasi halal 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 10 10 
6 46 46 
5 31 31 
4 12 12 
3 1 1 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis,2018 
 

Dari tabel 3.2.16 dapat dilihat bahwa sebagian responden (46%) berpendapat 

bahwa pelanggan puas dengan adanya labelisasi halal pada poduk kemudian 31% 

berpendapat bahwa pelanggan sedikit puas dengan adanya labelisasi halal tersebut. Hal 

ini dapat diartikan bahwa pelanggan merasa puas dengan adanya labelisasi halal pada 

kosmetik sariayu karena dengan begitu mereka merasa aman menggunakan produk. 

 

3.2.4.2. Kepuasan pelanggan terhadap harga yang ditawarkan oleh produk 

kosmetik sariayu 

Berikut disajikan tabel 3.2.1. tentang tanggapan responden mengenai kepuasan 

terhadap harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu 

 

 

 

 



Tabel 3.2. 17 
 Kepuasan terhadap harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 17 17 
6 44 44 
5 32 32 
4 5 5 
3 1 1 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis,2018 
 

Dari tabel 3.2.17 dapat dilihat bahwa sebagian responden (44%) berpendapat 

bahwa mereka puas dengan harga yang ditawarkan oleh produk kemudian 32% sedikit 

puas dengan harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu. Hal ini dapat 

diartikan bahwa pelanggan merasa puas dengan harga yang ditawarkan oleh produk 

kosmetik sariayu. 

 

3.2.4.3 Kepuasan pelanggan akan kualitas produk sariayu 

Berikut disajikan tabel 3.2.18 tentang kepuasan pelanggan akan kualitas produk 

sariayu. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. 18 
 Kepuasan pelanggan akan kualitas produk yang diberikan oleh sariayu  

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 13 13 
6 38 38 
5 32 32 
4 15 15 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.18 dapat dilihat bahwa sebagian responden (38%) pelanggan 

merasa puas akan kualitas produk yang diberikan produk, kemudian 32% pelanggan 

berpendapat bahwa mereka sedikit puas dengan kualitas produk sariayu karena ada 

sebagian produk kosmetik dari sariayu yang mudah luntur. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pelanggan puas akan kualitas produk yang diberikan oleh produk kosmetik 

sariayu . 

 

3.2.4.4. Kesesuaian dengan harapan pelanggan setelah menggunakan produk 

kosmetik sariayu 

Berikut disajikan tabel 3.2.19 tentang tanggapan responden mengenai 

kesesuaian dengan harapan pelanggan setelah menggunakan produk kosmetik sariayu 

 

 



Tabel 3.2. 19 
 Kesesuaian dengan harapan pelanggan setelah menggunakan produk kosmetik 

sariayu 
Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 13 13 
6 38 38 
5 32 32 
4 15 15 
3 2 2 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.19 dapat dilihat bahwa sebagian responden (38%) berpendapat 

bahwa harapan pelanggan setelah setelah menggunakan produk kosmetik sariayu telah 

sesuai kemudian 32% berpendapat bahwa harapan pelanggan setelah menggunakan 

produk kosmetik sariayu cukup sesuai . Hal ini dapat diartikan bahwa pelanggan 

merasa harapan pelanggan setelah menggunakan produk kosmetik sariayu sudah 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. 20 
 Rekapitulasi Nilai Variabel Kepuasan Pelanggan 

Item 
Jml. 

Resp 

Nilai 

Total 

Nilai 

Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 

F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑  F ∑ F ∑ 

Z.1 100 0 0 0 0 1 3 12 48 31 155 46 276 10 70 552 5.52 

Z.2 100 0 0 1 2 1 3 5 20 32 160 44 264 17 119 568 5.68 

Z.3 100 0 0 1 2 2 6 21 84 31 155 31 186 14 98  531 5.31 

Z.4 100 0 0 0 0 2 6 15 60 32 160 38 228 13 91 545 5.45 

Rata- Rata Nilai Variabel  5.5 

 
Keterangan : 
Z.1 Kepuasan dengan adanya labelisasi halal  
Z.2 Kepuasan dengan harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu 
Z.3 Kepuasan akan kualitas produk yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu  
Z.4 Kesesuain dengan harapan pelanggan setelah menggunakan produk kosmetik 
sariayu 
 
  

Dari tabel 3.2.20 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai variabel kepuasan 

pelanggan adalah 5.5. Jadi dengan demikian pendapat responden mengenai variabel 

kepuasan pelanggan adalah baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah Z.2 dengan 

rata-rata nilai 5.68 (baik) yang artinya menunjukan bahwa pelanggan merasa puas 

dengan harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu. Indikator nilai terendah 

adalah Z3 dengan rata-rata nilai 5.31 mereka berpendapat bahwa mereka sedikit puas 



terhadap kualitas produk sariayu karena ada beberapa produk dari sariayu yang mudah 

luntur. 

3.2.4. Variabel loyalitas pelanggan 

Variabel loyalitas pelanggan akan diukur melalui indikator-indikator keinginan 

untuk membeli produk-produk dari sariayu selain produk kosmetik dan akan 

melakukan pembelian ulang, tetap menjadi produk kosmetik di masa yang akan datang, 

tidak sensitif terhadap harga yang ditawarkan oleh kosmetik sariayu, keinginan 

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

3.2.4.1. Keinginan untuk membeli produk-produk lain dari sariayu selain 

kosmetik dan akan melakukan pembelian ulang 

 Berikut disajikan tabel 3.2.21 tentang tanggapan responden mengenai 

keinginan untuk membeli produk-produk lain dari sariayu selain produk kosmetik  

Tabel 3.2. 21 
 Keinginan untuk membeli produk-produk lain dari sariayu selain kosmetik dan akan 

melakukan pembelian ulang 
Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 20 20 
6 29 29 
5 37 37 
4 13 13 
3 1 1 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 



Dari tabel 3.2.21 dapat dilihat bahwa sebagian responden (37%) mengatakan 

bahwa mereka masih sedikit berfikir untuk membeli produk-produk lain dari sariayu 

selain produk kosmetik kemudian 29% mengatakan bahwa mereka ingin membeli 

produk-produk lain dari sariayu selain produk kosmetik dan akan melakukan 

pembelian ulang. Hal ini dapat diartikan bahwa pelanggan cukup tidak keberatan untuk 

membeli produk-produk dari sariayu selain produk kosmetik dan mereka juga akan 

melakukan pembelian ulang.  

 

3.2.4.2. Tetap menjadi produk kosmetik di masa yang akan datang 

Berikut disajikan tabel 3.2.22. tentang tanggapan responden tetap menjadi 

produk kosmetik di masa yang akan datang. 

Tabel 3.2. 22 
 Produk kosmetik sariayu tetap menjadi pilihan dimasa yang akan datang 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 

7 13 13 
6 29 29 
5 42 42 
4 12 12 
3 4 4 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.22 dapat dilihat bahwa sebagian responden (42%) berpendapat 

bahwa kemungkinan produk kosmetik sariayu tetap menjadi pilihan dimasa yang akan 

datang kemudian 29% berpendapat bahwa produk kosmetik sariayu tetap menjadi 



pilihan dimasa yang akan datang. Hal ini dapat diartikan bahwa sariayu tetap menjadi 

produk kosmetik di masa yang akan dan akan tetap ada dihati pelanggan tapi tidak 

memungkiri bahwa pelanggan akan melakukan perpindahan merek apabila sariayu 

tidak melakukan inovasi produk mengingat banyak sekali produk kosmetik yang 

beredar di masyarakat dan mereka berlomba untuk menarik pelanggan dengan 

melakukan inovasi produk. 

 
3.2.4.3. Sensitifitas terhadap harga yang ditawarkan oleh kosmetik sariayu 

Berikut disajikan tabel 3.2.23 tentang tanggapan responden yang tidak sensitif 

terhadap harga yang ditawarkan oleh kosmetik sariayu. Sensitifitas terhadap harga dari 

sebuah produk yang ditawarkan meenjadi salah satu tolak ukur loyalitas pelanggan 

terhadap produk tersebut. Sensitif berarti setiap perubahan harga akan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pilihan produk. Semakin tidak sensitif seorang 

konsumen terhadap produk maka akan semakin loyal. 

Tabel 3.2. 23 
 Sensitifitas terhadap harga yang ditawarkan oleh kosmetik Sariayu  

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 17 17 
6 35 35 
5 35 35 
4 13 13 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 



Dari tabel 3.2.23 dapat dilihat bahwa sebagian responden (35%) berpendapat 

bahwa pelanggan tidak begitu sensitif terhadap harga yang ditawarkan oleh produk 

kosmetik sariayu. Hal ini dapat diartikan bahwa pelanggan akan tetap setia terhadap 

produk kosmetik sariayu meskipun harganya naik. 

 

3.2.4.4. Keinginan pelanggan untuk merekoemendasikan kepada orang lain 

Berikut disajikan tabel 3.2.24 tentang tanggapan responden mengenai 

keinginan pelanggan untuk merekomendasikan produk kosmetik sariayu kepada orang 

lain  

Tabel 3.2. 24 
Keinginan pelanggan untuk merekomendasikan kepada orang lain 

Nilai Frekuensi Responden (Orang) Persentase (%) 
7 9 9 
6 41 41 
5 37 37 
4 12 12 
3 1 1 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 100 100 
          Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Dari tabel 3.2.24 dapat dilihat bahwa sebagian responden (41%) akan 

merekomendasikan dengan baik tentang produk kosmetik sariayu kepada orang lain. 

Hal ini dapat diartikan bahwa pelanggan bersedia untuk merekomendasikan produk 

kosmetik sariayu kepada orang lain.  

 



Tabel 3.2. 25 
 Rekapitulasi Nilai Variabel Loyalitas Pelanggan 

Item 
Jml. 
Resp 

Nilai 

Total 
Nilai 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 

F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑ F ∑  

Y.1 100 0 0 0 0 1 3 13 52 37 185 29 174 20 140 554 5.54 

Y.2 100 0 0 0 0 4 12 12 48 42 210 29 174 13 91 535 5.35 

Y.3 100 0 0 0 0 0 0 13 52 35 175 35 210 17 119 556 5.56 

Y.4 100 0 0 0 0 1 3 12 48 37 185 41 246 9 63 545 5.46 

Rata- Rata Nilai Variabel  5.5 

Keterangan :  

Y.1 Keinginan untuk membeli produk-produk lain dari sariayu selain kosmetik dan akan melakukan 
pembelian ulang 

Y.2 Tetap menjadi produk kosmetik di masa yang akan datang 

Y.3 Tidak sensitif terhadap harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu 

Y.4 Keinginan pelanggan untuk merekomendasikan kepada orang lain 
 

Dari tabel 3.2.25 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai variabel loyalitas 

pelanggan adalah 5.5. Jadi dengan demikian pendapat responden mengenai variabel 

loyalitas pelanggan baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah Y2 dengan rata-rata 

nilai 5.56 (baik) yang artinya menunjukan bahwa pelanggan tidak sensitif terhadap 

harga yang ditawarkan bahkan jika harga dari kosmetik sariayu mengalami kenaikan, 

pelanggan akan tetap setia dan loyal terhadap produk kosmetik sariayu. Indikator 

dengan nilai terendah adalah Y.2 yang berarti bahwa pelanggan masih 

mempertimbangkan untuk menggunakan produk kosmetik sariayu di masa yang akan 

datang. 



3.3. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian Model Struktural terdiri dari pengujian koefisien determinasi (R-

squared), relevansi prediktif (Q-squared) dan ukuran efek (F-squared effect size). 

Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel didalam 

model penelitian. Pengujian Model Struktural terdiri dari pengujian koefisien 

determinasi (R-squared), relevansi prediktif (Q-squared) dan ukuran efek (F-squared 

effect size) 

3.3.1. Koefisien Determinasi (R-squared) 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-squared untuk 

setiap variabel laten dependen. Berikut tabel mengenai nilai R-squared dari masing-

masing variabel penelitian yang dipengaruhi variabel lain. 

 

Tabel 3.3. 1 
 R-squared 

 X1 X2 X3 Z Y 
R-
Square       0.439 0.624 

        Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R-squared variabel 

Kepuasan Pelanggan sebesar 0.439 dan nilai R-squared variabel Loyalitas Pelanggan 

adalah 0.624 hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Pelanggan dapat 

dijelaskan oleh variabel Labelisasi Halal, Harga, Kualitas Produk dan Loyalitas 

Pelanggan sebesar 43.9%. Sedangkan variabel Loyalitas Pelanggan dapat dijelaskan 



oleh variabel Labelisasi Halal, Harga, Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan 

sebesar 62.4%. Hasil R-squared variabel Kualitas Produk dan Loyalitas Pelanggan 

menunjukan model yang baik karena semakin tinggi R-squared menunjukan model 

yang baik  

3.3.2. Relevansi Prediktif (Q-squared) 

Q-squared digunakan untuk penilaian validitas prediktif atau relevansi dari 

sekumpulan variabel laten prediktor pada variabel kriterion. Kriteria model yang baik 

adalah nilai Q-squared harus lebih besar dari nol. Berikut adalah hasil estimasi untuk 

Q-squared pada model ini dimana hasilnya dapat dilihat pada Output Latent Variabel 

Coefficients. 

Tabel 3.3. 2 
Q-squared 

  X1 X2 X3   Z   Y 
 Q-
square       0.447 0.624 

        Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel dapat dilihat bahwa nilai Q-squared lebih 

besar dari nol yaitu kualitas produk sebesar 0.447 dan loyalitas pelanggan sebesar 

0.624. Maka dapat di interpretasikan bahwa model penelitian ini memiliki validitas 

prediktif yang baik. 

3.3.3. Ukuran Efek (F-squared effect size) 

Effect Size dihitung sebagai nilai absolut kontribusi individual setiap variabel 

laten prediktor pada nilai R-squared variabel kriterion. Effect size dikelompokkan 



menjadi tiga kriteria yaitu lemah (0,02), medium (0,15), dan  besar (0,35). Berikut 

adalah hasil dari effect size yang terdapat pada Output Standard Errors And Effect Size 

for Path Coefficients. 

Tabel 3.3. 3 
Effect Size for Path Coefficients 

  X1 X2 X3 Z Y 
X1           
X2           
X3           
Y 0.094 0.130 0.215     
Z 0.113 0.097 0.155 0.259   

        Sumber: hasil analisis, 2018 
Berdasarkan hasil Effect Size pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

kebanyakan pengaruh antar variabel lemah. Dan yang mempunyai pengaruh medium 

adalah pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yanitu sebesar 0.215 dan 0.259  

3.4. Uji Hipotesis 

Prosedur pengujian model penelitian ini menggunakan dua langkah menurut 

Hair, dkk (2011) dalam Solihin dan Ratmono (2013:56). Langkah pertama adalah 

melakukan estimasi direct effect yaitu menguji pengaruh langsung antara variabel 

labelisasi halal, harga, dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Langkah 

kedua adalah melakukan estimasi indirect effect yaitu menguji pengaruh tidak langsung 

antara labelisasi halal, harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan sebagai pemediasi. 

 



3.4.1. Uji Pengaruh Langsung 

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan uji pengaruh langsung pada 

variabel labelisasi halal, harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah koefisien jalurnya harus signifikan sebagai 

syarat pengujian pengaruh tidak langsung (indirect effect). Berikut adalah tabel direct 

effect pada Output path coefficient and P values. 

Tabel 3.4. 1 
direct effect pada Output path coefficient 

  X1 X2 X3 Z Y 
X1           
X2           
X3           
Z 0.187 0.259 0.367     
Y 0.190 0.174 0.238 0.367   

      Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Tabel 3.4. 2 
P values 

  X1 X2 X3 Z Y 
X1           
X2           
X3           
Z 0.026 0.003 <0.001     
Y 0.024 0.036 0.006 <0.001   

        Sumber : hasil analisis, 2018 
  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa labelisasi halal berpengaruh 

positif langsung terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0.187 dengan signifikasi nilai p 

sebesar  0,026 (<0.05). Harga berpengaruh positif langsung terhadap kepuasan 

pelanggan sebesar 0.259 dengan signifikasi nilai p sebesar 0,003 (<0.05). Kualitas 



produk berpengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0.367 

dengan signifikasi nilai p<0.001. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif langsung 

terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0.367 dengan signifikasi nilai p<0.001. Labelisasi 

halal berpengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0.190 dengan 

signifikasi nilai p sebesar 0.024 (<0.05). Harga berpengaruh positif langsung terhadap 

loyalitas pelanggan sebesar 0.174 dengan signifikasi nilai p sebesar 0.036 (<0.05). 

Kualitas produk berpengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan sebesar 

0.238 dengan signifikasi nilai p sebesar 0.006 (<0.05). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh langsung dalam penelitian ini positif dan signifikan. 

3.4.2. Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Uji pengaruh tidak langsung (indirect effect) dapat dilakukan dengan syarat 

bahwa hasil koefisien jalur pengaruh langsung model penelitian sudah signifikan. Pada 

tahap sebelumnya sudah terbukti bahwa hasil uji pengaruh langsung model penelitian 

ini sudah signifikan sehingga dapat dilakukan uji pengaruh tidak langsung. Variabel 

kepuasan pelanggan dimasukkan dalam model penelitian sebagai variabel pemediasi. 

Berikut ini disajikan tabel mengenai Indirect effects for paths with 2 segments. 

 

 

 

 



Tabel 3.4. 3 
Indirect effects for paths with 2 segments and p values 

  X1 X2 X3 Z     Y 

X1           

X2           

X3 
          

Z 
0.069              

p value 
(0.162) 

0.095                
p value 
(0.085) 

0.135             
p value 
(0.026) 

    

Y        
      Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel 3.4.3 dapat diketahui bahwa hasil estimasi koefisien jalur 

pengaruh langsung antara variabel labelisasi halal terhadap kepuasan pelanggan 

mengalami penurunan menjadi 0.069 dan signifikan dengan nilai p=0.162. Hasil 

estimasi nilai koefisien jalur pengaruh langsung variabel harga terhadap kepuasan 

pelanggan mengalami penurunan menjadi 0.095 dan signifikan dengan nilai p=0.085 

dan hasil estimasi nilai koefisien jalur pengaruh langsung variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan juga mengalami penurunan sebesar 0.135 dengan nilai 

p=0.026. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan secara simultan 

dalam model penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil estimasi 

perubahan nilai koefisien jalur pengaruh langsung dalam model ini akan lebih lanjut 

dianalisis menggunakan metode Variance Accounted For (VAF). 

 

 



3.4.3. Pengujian Mediasi SEM-PLS dengan metode Variance Acconted For 
(VAF) 

VAF merupakan ukuran seberapa besar variabel intervening mampu menyerap 

pengaruh langsung sebelumnya signifikan dari model tanpa pemediasi.Sebelum 

melakukan pengujian dengan metode VAF, hasil uji indirect effect harus signifikan. 

Salah satu keistimewaan dari software WarpPLS 6.0 adalah memberikan Output nilai 

pengaruh tidak langsung dalam total effect secara langsung beserta signifikansinya 

sehingga tidak perlu menghitung manual menggunakan rumus sobel. Berikut adalah 

Output indirect yang akan dijadikan dasar pengambil keputusan hipotesis untuk 

pengaruh tidak langsung. 

Tabel 3.4. 4 
 Indirect effects for paths with 2 segments and p values 

  X1 X2 X3 Z Y 

X1           

X2           

X3           

Z 
0.069              

p value 
(0.162) 

0.095                
p value 
(0.085) 

0.135             
p value 
(0.026) 

    

Y        
      Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh positif tidak 

langsung antara variabel labelisasi halal terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan sebesar 0.069 dengan p=0.162 (signifikan). Kemudian pengaruh positif 

tidak langsung antara variabel harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 



pelanggan sebesar 0.095 dengan p=0.085 (signifikan). Sedangkan pengaruh tidak 

langsung lainnya adalah pengaruh positif tidak langsung antara variabel kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebesar 0.135 dengan 

p=0.026 (signifikan).  

Gambar 3. 1 
Hasil Output Hipotesis 

 

Sumber: Hasil analisis, 2018 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa indirect effect sudah signifikan dan dapat 

dilakukan perhitungan efek mediasi dengan menggunakan metode VAF. Perhitungan 

VAF pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 



Tabel 3.4. 5 
Perhitungan VAF 

Pengaruh langsung 
Labelisasi Halal -> Kepuasan Pelanggan  0.187 
Harga -> Kepuasan Pelanggan 0.259 
Kualitas Produk -> Kepuasan Pelanggan 0.367 
Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan 0.367 
Labelisasi Halal -> Loyalitas Pelanggan  0.190 
Harga -> Loyalitas Pelanggan 0.174 
Kualitas Produk -> Loyalitas Pelanggan 0.238 
Pengaruh tidak langsung 
Labelisasi Halal -> Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan 0.069 
Harga -> Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan 0.095 
Kualitas Prduk -> Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan 0.135 
Pengaruh Total  
Labelisasi Halal, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan  
(0.069 + 0.190) 

0.259 

Harga -> Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan   
(0.095 + 0.174) 

0.269 

Kualitas Produk -> Kepuasan Pelanggan -> Loyalitas Pelanggan  
(0.135 + 0.238) 

0.378 

VAF = Pengaruh Tidak Langsung / Pengaruh Total   
VAF = Labelisasi Halal (0.069 / 0.259) 0.266 
VAF = Harga (0.095 / 0.269) 0.353 
VAF = Kualitas Produk (0.135 / 0.378) 0.357 

Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan perhitungan VAF untuk uji pengaruh variabel kepuasan pelanggan 

sebagai pemediasi antara labelisasi halal terhadap loyalitas pelanggan adalah sebesar 

0.269 atau 27%. Pada tabel tersebut juga menunjukkan nilai VAF untuk variabel 

kepuasan pelanggan sebagai pemediasi antara harga terhadap loyalitas pelanggan dan 

kualitas pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0.268 atau 27% dan 0.268 atau 

27%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh mediasi parsial atau intervening sehingga terdapat variabel intervening lain 



yang dapat menjadi variabel intervening untuk model lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. (Hair dkk, 2013 dalam Sholihin dan Ratmono, 2013:82).  

3.5 Model Fit Indices and P values 

Salah satu kelebihan dalam WarpPLS 3.0 adalah adanya Output Model Fit 

Indices and P Values. Output ini menampilkan tiga indikator fit yaitu Average Path 

Coeficient (APC), Average R-squared (ARS), dan Average Variance Inflation Factor 

(AVIF). Berikut adalah Output Model Fit Indices and P Values untuk penelitian ini: 

Tabel 3.5 1 
General SEM Analysis Result 

Indikator Fit   P Value 
APC 0.255 p=0.002 
ARS 0.531 p<0.001 
AVIF 1.626 Acceptable if <=5 

   Sumber : hasil analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model penelitian sudah 

memenuhi kriteria goodness of fit. Nilai p pada hasil APC dan ARS kurang dari 0,05 

sehingga dikatakan signifikan. Hasil AVIF pada penelitian ini sebesar 1,626 juga telah 

memenuhi kriteria karena lebih kecil dari 5 sehingga membuktikan bahwa tidak 

ditemukan multikolinearitas dalam model. Kesimpulannya adalah model penelitian ini 

dapat diterima. 

 



3.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bab ini telah dilakukan analisis data sesuai dengan teori yang sudah 

diuraikan pada bab 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penelitian yang 

dapat diterima sesuai dengan goodness of fit atau tidak. Prosedur dalam pengujian 

model tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum memutuskan apakah 

model penelitian ini diterima. Tahap pertama dalam prosedur tersebut adalah pengaruh 

langsung dalam model penelitian harus signifikan. Tahap kedua dalam prosedur adalah 

pengaruh tidak langsung dari model ini juga harus signifikan. Hasil pengujian model 

ini diolah menggunakan bantuan program warpPLS.  

Pada tahap hasil uji pengaruh langsung dalam model adalah terbukti 

berpengaruh dan signifikan. Hasil uji pengaruh langsung antara variabel labelisasi halal 

berpengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0.187 dengan 

signifikasi nilai p 0,026. Labelisasi halal juga berpengaruh positif langsung terhadap 

loyalitas pelanggan sebesar 0.190 dengan signifikasi nilai p 0,024. Berdasarkan analisis 

deskriptif variabel labelisasi halal terdapat rata-rata nilai 5.4 yang berarti pelanggan 

sudah mengetahui dengan baik labelisasi halal pada kemasan produk kosmetik sariayu. 

Atribut produk seperti labelisasi halal berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Semakin baik penilaian konsumen terhadap produk/ jasa maka kepuasan konsumen 

akan semakin tinggi (Zanuar,2016). Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai 

yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinanya menjadi pelanggan 

dalam waktu yang lama 



Harga berpengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan sebesar 

0.256 dengan signifikasi nilai p 0,003. Variabel harga juga berpengaruh positif 

langsung terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0.174 dengan signifikasi nilai p 0,036. 

Jika dilihat dari logika berpikir harga mestinya negative namun hasil disini menunjukan 

harga positif, hal tersebut terjadi karena harga disini bukan menyinggung nominal 

tetapi presepsi tentang harga sehingga analisisnya positif. Hasil dari analisis deskriptif 

variabel harga memiliki rata-rata nilai 5.8 yang bermakna bahwa harga harga yang 

ditawarkan oleh produk kosmetik sariayu sangat terjangkau. Harga ditetapkan atas 

dasar pertimbangan untung atau rugi yang akan diderita oleh perusahan. Dalam 

penetapan harga, perusahan tentunya akan mengutamakan laba dan kemampuan atau 

daya beli konsumen (Tjiptono, 2008:102) 

Kualitas produk berpengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan sebesar 0.367 dan signifikan dengan nilai p<0.001 dan 0.238 

dan signifikan dengan nilai p=0.006. Variabel kualitas produk memiliki rata-rata nilai 

5.2 yang berarti bahwa kualitas dari produk sariayu baik. Berry (2007) menyebutkan 

sepuluh faktor penentu kepuasan (ten domains of satisfaction) yang mempengaruhi 

perilaku kepuasan konsumen, salah satunya adalah kualitas produk.  

 Kepuasan pelanggan berpengaruh positif langsung terhadap loyalitas 

pelanggan pelanggan sebesar 0.367 dan signifikan dengan nilai p<0.001. Analisis 

deskriptif variabel kepuasan pelanggan memiliki rata-rata nilai 5.5 yang bermakna 

bahwa pelanggan puas dengan produk kosmetik sariayu. Setelah mengkonsumsi suatu 

produk atau jasa, konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap 



produk atau jasa yang dikonsumsinya (Sangadji dan Sopiah,2013), dari sinilah tingkat 

kepuasan pelanggan tercipta.       

 Hasil uji statistika membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dan 

signifikan labelisasi halal terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil koefisien positif 0.07 dan dengan nilai p=0.124 yang 

berarti signifikan. Menurut hasil perhitungan VAF menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan termasuk dalam kategori variabel mediasi parsial atau intervening. Hal ini 

dapat dilihat pada nilai VAF sebesar 37%. Kesimpulannya adalah variabel kepuasan 

pelanggan bukan satu-satunya variabel pemediasi yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel labelisasi halal terhadap loyalitas pelanggan.   

 Hasil uji statistika membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dan 

signifikan harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil koefisien positif 0.095 dan dengan nilai p=0.085 yang berarti 

signifikan. Menurut hasil perhitungan VAF menunjukan bahwa kepuasan pelanggan 

termasuk dalam kategori variabel mediasi parsial. Hal ini dapat dilihat dari nilai VAF 

sebesar 35%. Kesimpulannya adalah variabel kepuasan pelanggan bukan satu-satunya 

variabel pemediasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel harga terhadap 

loyalitas pelanggan.        

 Terdapat pengaruh tidak langsung dan signifikan kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

koefisien positif 0.135 dan dengan nilai p=0.026 yang berarti signifikan. Menurut hasil 

perhitungan VAF menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan termasuk dalam kategori 



variabel mediasi parsial atau intervening. Hal ini dapat dilihat pada nilai VAF sebesar 

36%. Kesimpulannya adalah variabel kepuasan pelanggan bukan satu-satunya variable 

pemediasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel labelisasi halal terhadap 

loyalitas pelanggan.        

 Secara simultan variabel labelisasi halal, harga, kualitas produk dan kepuasan 

pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan kosmetik Sariayu 

Berdasarkan model penelitian yang dibangun oleh peneliti bahwa variabel loyalitas 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel labelisasi halal sebesar 27% sedangkan 

sisanya sebesar 73% dipengaruh oleh faktor lainnya. Sementara secara simultan 

loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel harga sebesar 35% sedangkan 

sisanya sebesar 65% dipengaruh oleh faktor lainnya. Secara simultan juga variabel 

loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel kualitas produk sebesar 36% 

sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruh oleh faktor lainnya. Dapat disimpulkan 

bahwa labelisasi halal harga dan kualitas produk memberikan pengaruh yang besar 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan.  
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