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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Ragnarok M: Eternal Love (ROM) adalah game MMORPG open world versi 

mobile phone yang berbasis pada game Ragnarok Online (RO) versi PC yang 

legendaris mulai tahun 2002 dan dirilis oleh Gravity Interactive Co., Ltd. Game RO 

adalah MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) yang dibuat 

berdasarkan cerita dan latar belakang yang sama dari komik terkenal berjudul 

“Ragnarok” yang ditulis oleh Lee Myoung-Jin. Komik ini kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah online game yang fokus pada fitur komunitas antar pemainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Ragnarok Online 
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Di Indonesia sendiri game RO ini dirilis oleh PT Lyto Datarindo Fortunata pada 

25 Mei 2003, dengan metode permainan Pay-to-Play atau berbayar. Meskipun 

demikian, banyak pemain yang rela mengeluarkan uangnya untuk memainkan game 

ini di Indonesia. Awalnya gamer dapat bermain secara gratis, kemudian sistem 

berbayar baru diterapkan dengan biaya Rp 65.000 / bulan setelah meng-update 

beberapa episode.  

 

 

 

 

 

 

Game RO pada awalnya hanya memiliki 2 server yaitu: server Chaos dan Loki. 

Nama untuk server Chaos diambil dari protagonis utama dari komik manhwa 

Ragnarok, yang menjadi ide dasar RO ini, jumlah pemain pada server ini paling 

ramai diantara server dalam RO. Kemudian nama untuk server Loki juga diambil dari 

komik Ragnarok, Loki merupakan seorang Assassin yang berjuang untuk 

menyelamatkan Assassin Guild. Setelah kedua sever tersebut RO kemudian merilis 

beberapa server lainnya seperti server Sakray, Iris, Fenrir, Freya, Thor, Fun n Chat, 

Gambar 3.2 Tampilan game Ragnarok Online 
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Legend, PvP, Heroes, dan Rebirth (Naburo, 2013). Namun pada tahun 2016 PT Lyto 

resmi melepas game tersebut ke tangan publisher baru bernama Gravindo. 

Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh para CEO yang hadir di acara 

konferensi pers strategic partnership yang digelar di JCC Senayan (Fajar, 2016). 

 

 

 

 

 

Setelah 16 tahun game RO dirilis, Gravity Interactive Inc.kemudian merilis 

game ROM: Eternal Love pada 31 Oktober 2018 (Tribunnews, 2018). Dalam ROM: 

Eternal Love, gamer bebas untuk menjelajahi berbagai kota terkenal seperti Prontera, 

Payon, Morroc, Geffen, Al de Baran, Glast Heim, dan Gingerbread City. Level dalam 

ROM: Eternal Love terbagi menjadi dua yaitu base level dan job level. Base level 

adalah level karakter yang berpengaruh pada statusnya sedangkan job level 

mempengaruhi kemampuan profesi karakter gamer. Karakter memilki 6 macam 

status yaitu STR (streghth), INT (intelligence), DEX (dexterity), LUK (luck), VIT 

(vitality), AGI (agility) dan gamer bebas menaikan status yang diinginkan. 

Keunggulan yang dimiliki ROM dibandingkan versi PC-nya adalah tampilan grafik 

baru full 3D, namun masih memiliki gaya klasik seperti versi originalnya 

Gambar 3.3 Game Ragnarok M: Eternal Love 
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(Tribunnews, 2018). Sekarang ini ROM sudah dirilis dalam versi bahasa Inggris di 

seluruh Asia Tenggara. Game ini mendukung dalam bahasa Indonesia, Thailand, 

Vietnam, Cina, dan Inggris. ROM juga menyediakan seni 3D baru dan lengkap 

dengan kamera yang memungkinkan gamer untuk mengambil foto pemandangan 

diberbagai lokasi dalam ROM denagn tampilan orang kedua, atau orang pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ROM juga tersedia berbagai macam tantangan yang biasa disebut misi 

untuk dijelajahi seperti misi harian, arena PVP (player versus player), misi 

eksplorasi, dll. Karakter dalam game juga dapat memiliki peliharaan atau pet sebagai 

partner yang dapat membantu memburu monster. Selain itu, karakter dalam ROM 

juga dapat menciptakan kuliner untuk membantu menambahkan tenaga dengan 

menggunakan fitur cookbook. Di setiap peta gamer dapat berinteraksi dengan NPC 

(Non-Player Character) untuk menerima misi , meningkatkan equipment, atau 

mengelola penyimpanan dalam fitur storage. Seperti pendahulunya Ragnarok Online, 

ROM juga memiliki beberapa kelas atau job dengan kekhasan uniknya sendiri, kelas-

Gambar 3.4 Tampilan game Ragnarok M: Eternal Love 
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kelas ini termasuk: warrior, mage, acolyte, archer, thief, dan merchant. Dalam ROM 

gamer dapat membuat grup dengan pemain lainnya untuk mengalahkan boss monster 

dan mendapatkan equipment langka. Ada juga beberapa fitur lain di ROM seperti 

guild system, the adventure handbook, assistant, relationship. 

3.2 Desain Penelitian 

Menurut (Malhotra, 2010) desain penelitian merupakan sebuah kerangka untuk 

melakukan suatu projek penelitian atau riset pemasaran. Kerangka ini menunjukkan 

dan menjelaskan rincian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam menyusun atau memecahkan suatu masalah dalam melakukan riset 

pemasaran.  

3.2.1 Jenis Penelitian 

Menurut (Malhotra, 2010), jenis penelitian terdiri atas Exploratory Research 

Design dan Conclusive Research Design: 

 

 

 

 

 

Sumber: (Malhotra, 2010) 

Gambar 3.5 Klasifikasi Marketing Research Design 
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Tabel 3.1 Perbedaan Exploratory Research dan Conclusive Research 

 

Sumber: (Malhotra, 2010) 

  Exploratory  Conclusive 

Tujuan  

Untuk menyediakan insights 
 dan pemahaman dari suatu 

fenomena pemasaran 

Untuk menguji hipotesis  
tertentu dan memeriksa apakah 

terdapat hubungan antara 
hipotesis tersebut 

Pemahaman Pengukuran 

Karakteristik 

Infromasi yang diperlukan 
 dapat didefinisikan secara 

bebas 

Informasi yang dibutuhkan 
telah terdefinisikan dengan jelas 

Proses penelitian lebih  
fleksibel, tidak terstruktur dan 

dapat berkembang 

Proses penelitian bersifat  
formal dan lebih terstruktur 

Sampel berukuran kecil 
Sampel relative besar dan  
bertujuan untuk menjadi 

perwakilan 

Analisis data dapat  
menggunakan teknik kualitatif 

atau kuantitatif 

Analisis data bersifat  
kuantitatif 

Temuan/Hasil 

Dapat menjadi sumber acuan 
bagi conclusive research 

Dapat menjadi sumber  
acuan bagi exploratory research 

Dapat menjelaskan temuan  
dalam conclusive research 

secara spesifik 

Dapat menjadi acuan 
 untuk menetapkan konteks 

dalam penemuan exploratory 
research 

Metode 

Survei ahli Survei 
Survei pendahuluan Data sekunder 

Data sekunder Database 
Wawancara kualitatif Panel diskusi 

Observasu tidak terstruktur Observasi terstruktur 
Metode multivariate 

kuantitatif  
dan eksploratif 

Eksperimen  
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(Malhotra, 2010) kemudian membagi jenis penelitian menjadi 2, yaitu: 

1. Exploratory Research 

Menurut (Malhotra, 2010) exploratory research dijelaskan sebagai penelitian 

yang memiliki tujuan utama untuk memberikan wawasan dan pemahaman situasi 

masalah yang dihadapi oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian exploratory research 

lebih sering menggunakan teknik kualitatif dibandingkan teknik kuantitatif 

(Malhotra, 2010). Penelitian yang menggunakan teknik kualitatif merupakan 

penelitian tidak terstruktur yang bertujuan untuk menambah informasi dan 

pemahaman yang bedasarkan jumlah sampel yang kecil (Malhotra, 2010). 

Exploratory research mengharuskan peneliti untuk mendefinisikan masalah yang ada 

dengan rinci, seperti mengidentifikasi tidakan yang berkaitan dan informasi mengenai 

masalah tersebut sebelum mengembangkan pendekatan.  

2. Conclusive Research  

Jenis penelitian yang kedua adalah conclusive research yang merupakan jenis 

penelitian yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih, 

mengevaluasi dan menentukan tindakan alternatif yang terbaik dalam pemecahan 

suatu masalah, dengan menguji hipotesis dan menguji secara teliti hubungan antar 

hipotesis dengan menggunakan teknik kuantitatif (Malhotra, 2010). Dari kedua jenis 

penelitian yang telah diuraikan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan conclusive 

research terbagi menjadi 2 model, yaitu: 
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1. Descriptive Research 

Descriptive research merupakan jenis penelitian untuk mendeskripsikan atau 

mendefinisikan suatu subjek dengan membuat profil dari sekelompok masalah, orang, 

atau peristiwa, melalui pengumpulan data dan tabulasi frekuensi pada variabel 

penelitian atau interaksinya (Malhotra, 2010). Descriptive research terbagi menjadi 

dua yaitu cross-sectional design atau longitudinal design. Cross-sectional design 

merupakan desain penelitian yang pengumpulan informasinya hanya dilakukan sekali 

pada satu sampel (single cross-sectional design) atau dari beberapa sampel (multiple 

cross-sectional designs (Malhotra, 2010)). Longitudinal deisgn merupakan desain 

penelitian yang mengumpulkan informasi dari sampel tetap dan  diulang terus 

menerus dalam periode yang panjang (Malhotra, 2010). 

2. Causal Research 

Causal research merupakan penelitian conclusive yang memiliki tujuan untuk 

mengungkapkan hubungan kausal antar variabel (A menghasilkan B; A menyebabkan 

terjadinya B), agar dapat memperoleh bukti mengenai hubungan sebab dan akibat 

(Malhotra, 2010). 

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian conclusive research 

design yang menggunakan descriptive research, dikarenakan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik dari sifat serta perilaku konsumen yang berada di 

pasar, yaitu komponen-komponen dari functional value, emotional value, dan social 
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value yang mempengaruhi intention to purchase. Penelitian ini juga menggunakan 

single cross-sectional design yaitu, mengambil data dari sampel hanya sekali. 

3.2.2 Research Data 

Terdapat dua jenis research data (Malhotra, 2010), yaitu: 

1. Primary data: merupakan jenis data yang dibuat langsung dari peneliti 

bedasarkan hasil pengematan dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah 

penelitian (Malhotra, 2010). 

2. Secondary data: merupakan jenis data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh 

penliti dengan tujuan untuk mengatasi masalah penelitian lain (Malhotra, 2010) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis research data primary dena 

secondary. Data primary dibuat dengan menggunakan metode survei dimana dalam 

metode tersebut peneliti menggunakan kuesioner untuk meneliti unit sampling yang 

ada. Kuesioner yang dibuat disusun secara rapih dan terstruktur menggunakan skala 

likert (1-5), kemudian diberikan kepada sampel yang memenuhi kriteria. 

3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat 6 tahapan yang disebut sabagai sampling design process dalam 

menentukan sampling yang akan digunakan dalam penelitian (Malhotra, 2010).  
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Sumber: (Malhotra, 2010) 

Menunjukan tahapan apa saja yang ada dalam sampling design process, 

dimulai dari menetapkan target populasi, menentukan sampling frame yang 

menunjukan serangkaian pentunjuk yang dapat mewakilkan target populasi, lalu 

memilih teknik sampling, menentukan sample size, dan mengeksekusi proses 

sampling, yang memerlukan validasi sampel dengan menggunakan screening dari 

beberapa kriteria yang diperlukan (Malhotra, 2010).   

3.3.1 Target Populasi 

Menurut Malhotra (2010) populasi adalah sekumpulan elemen yang memiliki 

informasi yang dibutuhkan peneliti dan memiliki serangkaian karakteristik tertentu 

yang terdiri dari berbagai macam hal yang kemudian ditetapkan menjadi objek 

penelitian. Target populasi dapat dijelaskan menggunakan 4 aspek yaitu element, 

Gambar 3.6 Sampling Design Process 
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sampling unit, extent dan time frame. Element adalah suatu objek yang memiliki 

informasi dan dibutuhkan oleh peneliti (Malhotra, 2010).  

Dalam penelitian ini yang merupakan element adalah seluruh responden yang 

memberikan bantuan kepada peneliti saat proses pengumpulan informasi (Malhotra, 

2010). 

Sampling unit adalah unsur yang memiliki karakteristik dari element target 

populasi untuk menjadi sampel (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini adalah orang 

yang suka bermain mobile game, minimal memainkan mobile game selama 3-4 jam 

setiap harinya, tidak pernah membeli item dalam ROM: Eternal Love, masih 

memainkan ROM: Eternal Love minimal 3 bulan, mengetahui fungsi dan harga item 

dalam ROM: Eternal Love, serta berumur diatas 19 tahun. 

Extent adalah batah geografi dari penelitian yang dilakukan (Malhotra, 2010). 

Peneliti menggunakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi 

sebagai batas geografi penelitian.  

Time frame adalah jangka waktu yang diperlukan dari mengumpulkan data 

sampai pengolahan data (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan sejak awal bulan April 2019. 

3.3.2 Sampling Techniques 

  Teknik sampling  diklasifikasi menjadi non-probability sampling dan 

probability sampling (Malhotra, 2010). Non-probability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dari setiap elemen populasi berdasarkan penilaian pribadi 
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peneliti, dan probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari setiap 

elemen populasi yang memiliki kemungkinan untuk dipilih sebagai sampel 

(Malhotra, 2010) 

Terdapat 4 teknik non-probability sampling menurut (Malhotra, 2010), yaitu: 

1. Convenience sampling, merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

kenyamanan peneliti dalam mencari sampel. Dengan teknik ini, peneliti dapat 

mengumpulkan sampel dengan cepat dan dengan biaya yang murah pada 

waktu dan tempat yang tepat.  

2. Judgemental Sampling, adalah suatu bentuk convenience sampling dengan 

elemen populasi tertentu yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. 

Elemen yang telah dipilih dianggap dapat mempresentasikan populasi. 

3. Quota sampling, yaitu teknik non-probability sampling yang memiliki 2 

tahap. Tahap pertama adalah menentukan kuota dari masing-masing elemen 

populasi. Tahap kedua adalah mengambil sampel berdasarkan teknik 

convenience maupun judgemental. 

4. Snowball sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

referensi para responden. Setelah melakukan wawancara pada suatu kelompok 

responden, mereka diminta untuk mereferensikan orang lain yang memenuhi 

kriteria sebagai responden. Proses ini terus berlanjut sehingga menimbulkan 

efek snowball.  

Peneliti menggunakan teknik sampling non-probability untuk penelitian ini, 

dikarenakan sampel perlu melewati tahap screening untuk menjadi responden. Dari 
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teknik non-probability peneliti menggunakan judgemental sampling karena adanya 

kriteria tertentu yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti untuk 

menentukan responden. 

3.3.3 Sampling Frame 

  Sampling frame adalah representasi dari target populasi yang terdiri dari 

sebuah daftar atau beberapa arahan untuk mengidentifikasi target populasi (Malhotra, 

2010). Dalam penelitian ini tidak terdapat sampling frame. 

3.3.4 Sampling Size 

Sampling size adalah penentuan jumlah sampel sebagai responden, banyaknya 

disesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang diberikan pada kuesioner tersebut. 

Perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan asumsi n x 5 

observasi sampai dengan n x 10 per variabel (Hair et al., 2010). Penelitian ini 

memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 28 pertanyaan, maka jumlah sample minimum 

yang diperlukan sebanyak 28 x 5 sama dengan 140 responden. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Periode Penelitian 

  Peneliti sudah melakukan penelitian ini selama kurang lebih 4 bulan dimulai 

dari penentuan objek penelitian yang dilanjutkan dengan mempresentasikan proposal 

objek penelitian, setelah objek penelitian disetujui peneliti kemudian membuat latar 

belakang serta perumusan masalah, penjabaran dari peneliti terdahulu, pengumpulan 

dan pengolahan data, serta membuat kesimpulan dan saran. Penelitian ini dimulai 
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pada awal bulan Februari hingga Juni 2019. Penyebaran kuesioner sebagai sumber 

data utama dilakukan pertama kali pada tanggal 5-10 April, 2019. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

  Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai  sumber 

seperti artikel, jurnal penelitian dan beberapa buku sebagai pendukung penelitian. 

Data primer yang digunakan peneliti didapatkan dengan menyebarkan kuesioner 

secara offline dan online. Penyebaran kuesioner secara online dilakukan dengan cara 

menyebarkan  link kuesioner yang telah dibuat dengan Google Form. Kemudia link 

Google Form tersebut disebar melalui group chat pemain ROM dalam aplikasi 

discord, dan melalui personal chat, serta grup chat dalam aplikasi Line dan 

Whatsapp.  

  Penyebaran kuesioner secara offline dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner yang telah dibuat dan disusun secara tertulis kepada responden yang sesuai 

dengan pertanyaan screening. Jika sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

peneliti, kemudian responden diminta untuk mengisi pertanyaan dalam kuesioner 

yang telah disediakan. Peneliti menyebarkan kuesioner secara offline dengan 

menemui teman-teman peneliti yang  juga memainkan game ROM serta teman-teman 

sekolah dari saudara kandung peneliti yang juga memainkan game ROM. Setelah 

peneliti mendapatkan data yang yang diperlukan, data tersebut kemudian diolah 

untuk memastikan validitas dan reabilitas dari data tersebut. 
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3.4.3 Proses Penelitian 

Dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa tahapan, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menganalisa berbagai literatur dan jurnal yang 

mendukung penelitian ini. Kemudian peneliti menyusun kerangka penelitian 

dan hipotesis.  

2. Menentukan metode penelitian yang akan digunakan, mulai dari menentukan 

definisi operasional, research design, sampling process, serta teknik analisis 

data yang digunakan berdasarkan literatur dan buku.  

3. Menyusun measurement item berdasarkan jurnal utama dan jurnal pendukung 

serta membuat penulisan yang tepat untuk mempermudah responden membaca 

pertanyaan. 

4. Melakukan pre-test dengan banyak responden 30 orang untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas measurement item menggunakan SPSS.  

5. Memperbaiki kuisioner penelitian sesuai hasil pre-test , kemudian melakukan 

penyebaran kuisioner untuk data utama yang akan dipakai.  

6. Mengolah data yang diperoleh dengan teknik SEM menggunakan LISREL 8.8 

dengan pengukuran measurement model dan structural model.  

7. Menganalisis data hasil penelitian dan membuat kesimpulan serta saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

Terdapat 2 jenis variabel menurut (Malhotra, 2010), yaitu variabel laten dan 

observed variable. Variabel laten merupakan variabel yang dapat didefinisikan secara 
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konsep namun tidak dapat diukur langsung, melainkan direpresentasikan oleh 

beberapa indikator, seperti kuisioner. Variabel laten terbagi menjadi variabel eksogen 

dan variabel endogen. Sedangkan observed variable adalah variabel yang digunakan 

untuk merepresentasikan variabel laten (Malhotra, 2010). 

3.5.1 Variabel Eksogen 

Variabel eksogen  adalah variabel yang muncul sebagai variabel independen 

pada semua persamaan yang ada di dalam model penelitian, Variabel eksogen dapat 

diukur menggunakan beberapa observed variables dan tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain dalam model penelitian, melainkan sebagai variabel yang digunakan 

untuk memprediksi variabel endogen. Notasi matematik dari variabel laten eksigen 

adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) (Malhotra, 2010). Variabel eksogen digambarkan 

sebagai lingkaran yang memiliki tanda panah yang menghadap keluar. Dalam 

penelitian ini, price utility, functional quality, aesthetics, playfulness, social self-

image expression, dan social relationships support termasuk dalam variabel eksogen. 

 

 

 

 

 

Sumber: (Malhotra, 2010) 

Gambar 3.7 Variabel Eksogen 
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3.5.2 Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan variabel yang bersifat laten dan muncul sebagai 

variabel dependen. Variabel endogen paling sedikit dipengaruhi oleh satu variabel 

lain dalam model penelitian. Notasi matematik huruf Yunani dari variabel endogen 

adalah  (“eta”) (Malhotra, 2010). Variabel endogen digambarkan sebagai lingkaran 

yang memiliki paling sedikit sati tanda panah yang mengarah pada variabel tersebut. 

 

 

 

 

Sumber: (Malhotra, 2010) 

Dalam penelitian ini, variabel social self-image expression dan intention to purchase 

digital items termasuk dalam variabel endogen. 

3.5.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variables) atau  biasa disebut sebagai variabel terukur 

(measured variables) adalah variabel yang dapat diukur  atau diamati langsung oleh 

peneliti secara empiris dan merepresentasikan setiap variabel dalam model penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat 28 variabel teramati atau disebut sebagai measurement 

items, atau pertanyaan indikator. 

3.8 Variabel Endogen 
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3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, setiap variabel akan diukur dengan indikator-indikator yang 

sesuai dengan variabel yang bersangkutan agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam 

mendefinisikan setiap variabel yang dianalisis. Skala pengukuran variabel dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert 5 point, dimana seluruh variabel diukur 

dengan skala 1-5.  

Table 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel 
Definisi 

Operasional Kode Measurement  Jurnal 
Referensi Skala 

Indonesia Indonesia 

1 
Price 
Utility 
(FPU) 

Price Utility 
adalah 

persepsi 
penggunaan 
uang yang 
efisien (H. 
W. Kim, 
Gupta, & 

Koh, 2011). 

FPU1 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

harga yang masuk 
akal. 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 

FPU2 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

nilai yang sesuai 
dengan harganya. 

FPU3 

Bedasarkan 
harganya items 
yang dijual di 
ROM: Eternal 

Love adalah items 
yang bagus. 

FPU4 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

harga yang 
terjangkau. 

2 
Functional 

Quality 
(FQU) 

Functional 
Quality 
adalah 

keunggulan 
yang 

FQU
1 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 
standar kualitas 

yang dapat 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 
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dirasakan 
secara 

keseluruhan 
dan kinerja 

yang 
diharapkan 
dari sebuah 

barang 
digital (H. 
W. Kim, 
Gupta, & 

Koh, 2011). 

diterima. 

FQU
2 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love dapat 
diandalkan dalam 

performanya. 

FQU
3 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love secara 
keseluruhan 

memiliki kualitas 
yang baik. 

FQU
4 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 
tingkat kualitas 

yang memuaskan. 

3 Aesthetics 
(EAE) 

Aesthetics 
adalah 

evaluasi 
keseluruhan 
dan holistik 
mengenai 

prinsip 
desain dan 

objek 
individual 

(Cai, Xu, Yu, 
& De Souza, 

2008). 

EAE1 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

desain yang 
indah. 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 

EAE2 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love 
mencerminkan 

keindahan. 

EAE3 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

desain yang 
estetik. 

EAE4 

Items yang dijual 
di ROM: Eternal 
Love memiliki 

fitur yang estetik. 

4 Playfulnes
s (EPL) 

Playfulness 
dipersepsika

n sebagai 
kenikmatan 

intrinsik, 
ketertarikan, 

EPL1 

Menurut saya 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

membuat 
permainan 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 
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kesenangan, 
atau 

keingintahua
n yang 

dihasilkan 
dari 

keterlibatan 
dalam 

interaksi 
dengan 
barang 

digital (H. 
W. Kim, 
Gupta, & 

Koh, 2011). 

menjadi lebih 
menyenangkan. 

EPL2 

Menurut saya 
items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love akan 
membuat 
permainan 

menjadi lebih 
menarik. 

EPL3 

Menurut saya 
items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love akan 
membangkitkan 
imajinasi saya. 

EPL4 

Menurut saya 
ketika bermain 
ROM: Eternal 
Love dengan 
menggunakan 

items akan 
membuat saya 

lupa waktu. 

5 

Social Self-
Image 

Expression 
 (SSI)  

Social self-
image 

expression  
adalah 

persepsi 
kemampuan 

yang 
dirasakan 

dari produk 
digital untuk 
meningkatka

n kesan 
seseorang di 
mata orang 
lain (H. W. 
Kim, Gupta, 

& Koh, 
2011).  

SSI1 

Menurut saya 
menggunakan 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

meningkatkan 
citra diri saya 

terhadap pemain 
lain. 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 

SSI3 

Menurut saya 
menggunakan 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

memberikan 
kesan yang baik 
terhadap pemain 

lain. 
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SSI4 

Menurut saya 
menggunakan 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

meningkatkan 
penilaian saya di 
mata pemain lain. 

SSI4 

Menurut saya 
menggunakan 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

membantu saya 
untuk merasa 
diterima oleh 
pemain lain. 

(Sweeney 
& Soutar, 

 2001) 

6 

Social 
Relationsh
ip Support  

(SSR) 

Social 
relationship 

support 
mengacu 

pada persepsi 
kemampuan 

barang 
digital yang 

dianggap 
dapat 

membantu 
membentuk, 
mempertahan

kan, dan 
meningkatka
n hubungan 

interpersonal  
(H. W. Kim, 

Gupta, & 
Koh, 2011). 

SSR1 

Menurut saya 
menggunakan 
items ketika 

bermain ROM: 
Eternal Love akan 

memudahkan 
saya untuk 
membentuk 

ikatan dengan 
pemain lain. 

 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). 

Likert 
(1-5) 

SSR2 

Menurut saya 
menggunakan 

items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love akan 
membantu saya 

menjaga 
hubungan sosial 

saya dengan 
pemain lain. 

SSR3 

Menurut saya 
menggunakan 

items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love  akan 
membantu saya 
mendapatkan 
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teman baru di 
dalam game. 

SSR4 

Menurut saya 
menggunakan 

items yang dijual 
di ROM: Eternal 

Love  akan 
meningkatkan 

kualitas hubungan 
sosial saya 

dengan pemain 
lain. 

7 
Purchase 
Interntion 

(PIN)  

Purchase 
intention 
adalah 
jumlah 

pelanggan 
yang 

memiliki 
rencana 
untuk 

membeli 
produk di 

masa depan 
(Halim, W., 
Hameed, A., 

2005) 

PIN1 

Kemungkinan 
saya untuk  

membeli items 
dari ROM: 

Eternal Love di 
masa depan 

tinggi. 
 (H. W. 
Kim, 

Gupta, & 
Koh, 

2011). Likert 
(1-5) 

PIN2 

Kesediaan saya 
untuk membeli  
items dari game 
ROM: Eternal 
Love tinggi. 

PIN3 

Besar 
kemungkinan 

saya untuk  
membeli items 

dari ROM:Eternal 
Love di masa 

depan. 

PIN4 

Jika memiliki 
kesempatan, saya 

berniat untuk 
items dari  

 ROM: Eternal 
Love 

(Internatio
nal,  

Commerc
e, Spring, 
& Pavlou, 

2012) 
 

3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.7.1 Metode Analisis Data Pre-test Menggunakan Faktor Analisis 
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Menurut (Malhotra, 2010), faktor analisis adalah prosedur yang bertujuan 

untuk mengurangi dan meringkas data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

faktor analisis untuk mengolah data pre-test menggunakan software SPSS versi 24. 

Analisis data pre-test dilakukan dengan mengukur tingkat validitas dan reabilitas dari 

data tersebut 

3.7.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui validitas suatu indikator, dimana 

sebuah measurement dapat merepresentasikan karakteristik dari fenomena yang 

sedang diteliti. Tingkat validitas suatu indikator yang sempurna dapat diartikan 

sebagai pengukuran yang tidak memiliki kesalahan pada setiap variabel (Malhotra, 

2010). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran validitas yang 

mengacu pada persyaratan nilai bedasarkan teori yang ada pada tabel 3.2 

Table 3.2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure 
of Sampling Adequacy  
 
Merupakan sebuah indeks yang 
digunakan untuk menguji kecocokan 
faktor analisis. 

Nilai KMO ≥ 0,5 mengindikasikan 
bahwa analisis faktor telah memadai 
dalam hal jumlah sample dan 
korelasi,  
 
sedangkan nilai KMO < 0,5 
mengindikasikan bahwa analisis 
faktor tidak memadai dalam hal 
jumlah sampel dan korelasi (Malhotra 
et al., 2017; Hair et al., 2010). 

2 
Barlett’s Test of Sphericity  
 
Merupakan uji statistik yang 

Jika hasil uji nilai signifikan <0,05 
menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara variabel untuk dapat 
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digunakan untuk menguji hipotesis 
bahwa variabel - variabel tidak 
berkolerasi pada populasi.  

 

Dengan kata lain mengindikasikan 
bahwa variabel-variabel dalam faktor 
bersifat correlates perfectly (r=1) 
atau unrelated (r=0). 

diproses (Malhotra et al., 2017; Hair 
et al., 2010). 

3 

Anti-image Correlation Matrices  
 
Untuk memprediksi apakah suatu 
variabel memiliki kesalahan terhadap 
variabel lain. 
 
Matriks korelasi parsial antarvariabel 
setelah analisis faktor, mewakili 
sejauh mana measurement 
menjelaskan satu sama lain dalam 
hasil survei. 

Mengacu pada nilai Measure of 
Sampling Adequacy (MSA) pada 
diagonal anti image correlation. Nilai 
MSA berkisar antara 0 sampai 
dengan 1 dengan kriteria:  
 
1. Nilai MSA=1, menandakan bahwa 
variabel dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain.  
2. Nilai MSA ≥ 0.50, menandakan 
bahwa variabel masih dapat 
diprediksi dan dapat dianalisis lebih 
lanjut.  
3. Nilai MSA < 0.50 menandakan 
bahwa variabel tidak dapat dianalisis 
lebih lanjut (Hair et al., 2010). 

4 

Factor loading of Component 
Matrix  
 
Merupakan besarnya korelasi suatu 
indikator dengan faktor yang 
terbentuk. Tujuannya untuk 
menentukan validitas setiap indikator 
dalam membangun setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator 
dikatakan dapat membentuk suatu 
faktor, yaitu jika nilai factor loading 
diatas 0.50 (Hair et al., 2010). 
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3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kelebihan dari sebuh penelitian 

(Malhotra, 2010). Reliability merupakan tolak ukur konsistensi sebuah skala 

pengukuran jika dilakukan berulang kali (Malhotra, 2010). Tujuan dari uji reliabilitas 

adalah untuk memastikan bahwa respons tidak terlalu bervariasi sehingga pengukuran 

dapat diandalkan (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, pengukuran tingkat 

reliabilitas dilakukan menggunakan reliability coefficient, yang menilai konsistensi 

dari seluruh skala dengan Cronbach’s alpha. Menurut (Hair et al., 2010) pada 

umumnya batas minimal untuk Cronbach’s alpha adalah 0.6. 

3.7.2  Model Analisis Data Menggunakan Structural Equation Model 

 Untuk pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

structural equation modeling (SEM). SEM didefinisikan sebagai prosedur yang 

bertujuan untuk membuat estimasi hubungan dependen yang direpresentasikan 

melalui beberapa variabel yang diukur dalam suatu model penelitian yang terintegrasi 

(Malhotra, 2010). Menurut (Hair et al., 2010), SEM merupakan salah satu teknik 

statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek dalam regresi berganda yang 

bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variabel multivariate yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi.  

 Dilihat dari sudut pandang metodologi, metode SEM digunakan sebagai 

teknik confirmatory karena SEM dapat menentukan validitas sebuah model, bukan 
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mencari model yang tepat (Malhotra et al., 2017). SEM paling tepat digunakan ketika 

penelitian memiliki beberapa variabel, dimana masing-masing variabel tersebut 

direpresentasikan melalui beberapa indikator sertadibedakan antara variabel eksogen 

dan endogen (Hair et al., 2010). Teknik penelitian menggunakan SEM terbagi 

menjadi 6 tahapan seperti pada gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Hair et al, 2010) 

Gambar 3.9 Tahapan Structural Equation Model (SEM) 
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 Menurut (Hair et al., 2010) Goodness-of-fit (GOF) digunakan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan model dalam teknik SEM. (Hair et al., 

2010) mengelompokan GOF menjadi tiga bagian yaitu absolute fit measure, 

incremental fit measure, dan parsimonius fit measure. 

1. Absolute fit indices (ukuran kecocokan mutlak) adalah indeks yang 

digunakan untuk menentukan derajat prediksi model secara keseluruhan 

yaitu model structural dan pengukuran, terhadap matriks korelasi dank 

ovarian. Nilai goodness-of-fit yang lebih besar dan nilai badness-of-fit yang 

lebih kecil mengindikasikan kecocokan model yang lebih baik. Indeks 

yang masuk dalam kelompok ini adalah: 

a. The Minimum Sample Discrepancy Function (CMIN/DF), 

merupakan ukuran yang diperoleh dari nilai chi square dibagi 

dengan degree of freedom. Indeks ini adalah indeks kesesuaian 

parsimonious yang mengukur hubungan goodness of fit model 

dengan jumlah koefisien-koefisien estimasi yang diharapkan 

untuk mencapai tingkat kesesuaian. Nilai yang direkomendasikan 

untuk menerima kesesuaian sebuah model adalah CMIN/DF < 2,0 

atau 3,0.  

b. Chi square (χ2) Statistic, semakin kecil nilai χ2 dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik model tersebut, karena dalam 

uji beda chi square, nilai χ2=0 berarti tidak ada perbedaan. 

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antara model yang 
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diuji dengan saturated model. Chi square bersifat sangat sensitif 

terhadap besarnya sampel yang digunakan, oleh karena itu χ2 

perlu dilengkapi dengan alat uji lainnya.  

c. Goodness of Fit Index (GFI), indeks ini mencerminkan tingkat 

kesesuaian model yang dihitung dari residual kuadrat dari model 

yang diprediksi dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Nilai 

yang mendekati 1 mengisyaratkan model yang diuji memiliki 

kesesuaian yang baik.  

d. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), merupakan 

pengembangan dari GFI, yang telah disesuaikan dengan rasio dari 

degree of freedom model yang diajukan dengan degree of 

freedom dari null model (model konstruk tunggal dengan semua 

indikator pengukuran konstruk). Nilai yang direkomendasikan 

adalah AGFI > 0,90.  

e. Root Means Square Residual (RMSR) dan Standardized Root 

Mean Residual (SRMR), RMSR merupakan rata-rata dari residual 

antara individual observed, kovarian dan varian yang diestimasi. 

Sedangkan SRMR merupakan nilai statistik alternatif yang 

didasarkan pada nilai RMSR yang distandardisasi, yang lebih 

berguna untuk membandingkan fit lintas model. Nilai RMSR dan 

SRMR yang rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik.  

f. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) adalah 

indeks yang digunakan untuk mengukur kesesuaian model 
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menggantikan chi square statistic dalam jumlah sampel yang 

besar. Nilai RMSEA < 0,08 mengindikasikan indeks yang baik 

untuk menerima kesesuaian model. 

Pada penelitian ini, pengukuran yang digunakan adalah Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA). 

2. Incremental fit measures, digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan beberapa alternatif baseline model, model tersebut juga 

disebut null model. Implikasinya adalah bahwa tidak ada data reduction 

yang dapat memperbaiki model karena data tidak berisi multi-item factors, 

sehingga, kelompok indeks ini mencerminkan perbaikan dalam kesesuaian 

dengan spesifikasi dari hubungan multi-item constructs. Indeks yang 

termasuk dalam incremental fit indices adalah:  

a. Normed Fit Index (NFI) adalah indeks kesesuaian incremental 

yang diperoleh dari rasio perbedaan dalam nilai χ2 untuk model 

yang disesuaikan dan null model dibagi dengan nilai χ2 untuk null 

model. Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah NFI > 

0,90.  

b. Comparative Fit Index (CFI) adalah indeks kesesuaian 

incremental, yang membandingkan model yang diuji dengan null 

model. Indeks ini sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan 

model, karena seperti CMIN/DF, nilainya tidak dipengaruhi oleh 

ukuran sampel. Nilai indeks ini berada pada rentang dari 0 sampai 

dengan 1 dan nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model 
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memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Nilai penerimaan yang 

direkomendasikan adalah CFI > 0,95.  

c. Trucker Lewis Index (TLI) adalah indeks kesesuaian incremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan null model. 

Indeks kesesuaian ini kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. 

Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah TLI > 0,90.  

d. Relative Noncentrality Index (RNI) adalah indeks yang 

membandingkan observed fit yang dihasilkan dari pengujian 

model yang dispesifikasi pada null model. Nilai RNI yang 

diharapkan adalah RNI > 0,90. 

Pada penelitian ini, pengukuran incremental fit indices menggunakan 

Comparative Fit Index (CFI).  

3. Parsimonius fit measure, untuk menyediakan informasi tentang model 

mana yang terbaik di antara model-model yang dibandingkan, dan 

merupakan model yang memiliki sedikit relative parameter dan lebih 

banyak degree of freedom. Indeks yang dikategorikan dalam parsimony fit 

measure adalah: 

a. Parsimony Good-of-Fit Index (PGFI), indeks ini menyesuaikan 

GFI menggunakan parsimony ratio. secara teoritikal, nilai PGFI 

berkisar antara 0 dan 1. 

b. Parsimony Normed Fit Index (PNFI). Indeks ini menyesuaikan 

NFI dengan menggandakannya dengan parsimony ratio. Nilai 

Analisis pengaruh functional..., Maria Jacquelyn, FB UMN, 2019



86 
 

PNFI yang relatif tinggi menunjukkan fit yang secara relatif lebih 

baik. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran parsimony normed fit index 

(PNFI).  

 Penelitian ini menggunakan software LISREL 8.8 untuk mengolah data 

dengan teknik SEM. Dalam mengukur kecocokan model, terdapat acuan nilai 

sebagai kriteria kecocokan model seperti yang ditunjukkan pada table 3.4 

Table 3.4 Difference of Fit Indices 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

 Menurut (Hair et al., 2010), pengolahan data menggunakan SEM terbagi 

menjadi dua model, yaitu measurement model dan structural model. 

Measurement Model 
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 Uji kecocokan model pengukuran dilakukan terhadap model pengukuran 

secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan reabilitas dari model 

pengukuran (Hair et al, 2010).  Measurement model dalam SEM dapat disebut juga 

sebagai teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA).  

 Menurut Hair et al. (2010) suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang 

baik terhadap contruct atau variabel latennya jika muatan faktor standar 

(Standardized Loading Factor) ≥ 0.5 SLF dan t-value ≥1.65. Sedangkan pengukuran 

reliabilitas dalam measurement model menggunakan construct reliability (CR) dan 

variance extracted (VE). Bedasarkan (Hair et al., 2010) measurement dikatakan 

reliable jika memenuhi syarat: 

1. Nilai construct reability (CR) ≥ 0.7  

2. Nilai variance extracted (VE) ≥ 0.5 

Menurut Hair et al. (2010), CR dan VE dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

 Pada penelitian ini, terdapat 7 measurement model berdasarkan variabel yang 

diteliti, yaitu: 

1. Price utility 
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 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

price utility. Variabel laten ζ1 mewakili price utility dan memiliki empat indikator 

pernyataan. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Functional quality 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

functional quality. Variabel laten ζ2 mewakili Enjoyment dan memiliki empat 

indikator pernyataan.  

 

 

 

 

Gambar 3.11 Model Pengukuran price utility 
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3. Aesthetics 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

aesthetics. Variabel laten ζ3 mewakili aesthetics dan memiliki empat  indikator 

pernyataan 

 

 

 

 

 

4. Playfulness 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

playfulness. Variabel laten ζ4 mewakili playfulness dan memiliki empat indikator 

pernyataan.  

 

 

 

Gambar 3.12 Model pengukuran functional quality 

Gambar 3.13 Model pengukuran aesthetics 
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5. Social self-image expression 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

social self-image expression. Variabel laten ζ5 mewakili social self-image expression 

dan memiliki empat indikator pernyataan.  

 

 

 

 

6. Social relationship support 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

social relationship support. Variabel laten ζ6 mewakili social relationship support 

dan memiliki empat indikator pernyataan.  

 

 

 

Gambar 3.14 Model pengukuran playfulness 

Gambar 3.15 Model pengukuran social self-image expression 
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7. Intention to purchase digital items 

 Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

intention to purchase digital items. Variabel laten ζ7 mewakili intention to purchase 

digital items dan memiliki empat indikator pernyataan. 

 

 

 

 

 

Structural Model 

 Structural model digunakan untuk menguji hubungan struktural dari 

keseluruhan model penelitian (Malhotra et al., 2017). Structural model 

merepresentasikan teori yang menentukan bagaimana setiap variabel berhubungan 

satu sama lain (Malhotra et al., 2017).  

 Untuk melalukan analisa structural model perlu dilakukan uji hipotesis. 

Menurut Lind, Marchal, & Wathen (2012), hipotesis adalah pernyataan sebagai 

parameter dari suatu populasi yang perlu diverifikasi. Uji hipotesis adalah sebuah 

prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah 

Gambar 3.16 Model pengukuran social relationship support 

Gambar 1.17 Model pengukuran intention to purchase digital items 
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hipotesis tersebut merupakan pernyataan yang masuk akal (Lind et al., 2012). 

Terdapat lima tahapan untuk melakukan uji hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1) (State Null and Alternate 

Hypotheses) 

 Langkah pertama adalah menentukan hipostesis yang akan diuji atau null 

hypothesis (H0). Null hypothesis merupakan sebuah pernyataan mengenai nilai 

parameter sebuah populasi yang dikembangkan untuk pengujian. H0 dinyatakan tidak 

ditolak kecuali data sampel menyediakan pembuktian bahwa pernyataan tersebut 

salah. Alternate hypothesis (H1) mendeskripsikan apa yang akan disimpulkan jika 

data menolak null hypothesis (Lind et al., 2012). 

2. Memilih tingkat signifikasi (Select a level of significance) 

 Langkah selanjutnya adalah menyatakan tingkat signifikansi. Level of 

significance merupakan probabilitas dari penolakan null hypothesis jika benar. Level 

significance dinotasikan dengansimbol α (alpha) yang dikenal juga sebagai tingkatan 

dari resiko. Hal ini berhubungan dengan resiko yang diambil ketika menolak null 

hypothesis jika memang terbukti benar (Lind et al., 2012). Dalam penelitian ini, 

tingkat signifikan yang digunakan adalah α = 0.05. Pada level of significance terdapat 

2 jenis error, yaitu: 

1. Type I error: tipe ini terjadi jika hasil sampel menolak H0 

2. Type II error: tipe ini terjadi jika hasil sampel tidak menunjukan 

penolakan H0. 
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3. Memilih uji statistik (Identify the test statistics) 

 Test statistics merupakan sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan informasi 

sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol akan diterima atau 

ditolak (Lind et al., 2012). Dalam penelitian ini, test statistics yang digunakan adalah 

distribusi t (t-value). 

4. Perumusan aturan membuat keputusan (Formulate a decision rule) 

Decision rule adalah pernyataan dari kondisi khusus dimana H0 akan ditolak atau 

diterima (Lind et al., 2012). Pada penelitian ini, digunakan one-tailed test dengan 

critical value sebesar 1.65.  

 

 

 

 

 

Sumber: (Lind et al., 2012) 

 
5. Membuat keputusan (Take a sample, arrive at decision) 

 Langkah terakhir dari uji hipotesis adalah untuk menghitung uji statistik dari 

data penelitian dan membandingkannya dengan critical value. Setelah itu membuat 

keputusan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak (Lind et al., 2012).Pada 

penelitian ini, peneliti akan membandingkan nilai t-value hasil output software 

LISREL versi 8.8 dengan nilai kritis 1.65. 

Gambar 3.18 One tailed test 
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Gambar 3.19 Strucktural Path Diagram 
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