
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

49 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

 Shopee merupakan aplikasi marketplace yang diluncurkan dalam versi 

mobile, sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan 

belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Selain 

ditujukan untuk berbelanja, Shopee juga menjadi marketplace yang dapat digunakan 

untuk mencari barang dan juga berjualan. Shopee sendiri berbasis di Singapura dan 

merupakan anak perusahaan dari Garena Group yang sekarang berubah nama 

menjadi SEA Group. Pada tahun 2015, Shopee memasuki 7 pasar di Asia Tenggara 

untuk memperluas usahanya, salah satunya adalah Indonesia. Shopee menawarkan 

berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion, elektronik, kesehatan 

sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.  

 
Sumber: www.shopee.co.id 

Gambar 3.1 Kategori Produk Dalam Website Shopee 
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Pada kuartal ketiga tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah karyawan yang dimana 

pada tahun 2015 satu tim hanya terdapat 3 orang saja, dan kini karyawan Shopee di 

Indonesia sudah mencapai 2.000 karyawan (Salma, 2018). Shopee Indonesia juga 

mengungkapkan bahwa jumlah penjual di platform marketplace tersebut telah 

mencapai lebih dari 1,6 juta penjual, dimana 70% merupakan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM). Para penjual di Shopee juga ada beberapa yang sudah memiliki 

toko offline dan kemudian mereka mengembangkan usahanya secara online di Shopee 

(Yasa, 2018).  

 
Sumber: Setiaji (2018)  

Gambar 3.2 Acara Roadshow Kampus Shopee Tahun 2018 

 Perbedaan dari Shopee dengan e-commerce lainnya adalah Shopee juga sangat 

peduli terhadap para penjualnya. Hal ni ditunjukkan dengan adanya Program Kampus 

Shopee yang bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para pengusaha lokal di 

Indonesia agar dapat mengembangkan bisnisnya masing-masing. Program Kampus 
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Shopee ini mengajarkan berbagai teknik untuk mengembangkan bisnis di 

marketplace online, mulai dari teknik fotografi untuk produk yang akan dijual hingga 

perencanaan keuangan bagi para pengusaha lokal. Kampus Shopee pertama kali 

didirikan di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi pada tahun 2017 

dan berhasil menjangkau sekitar 30.000 pengusaha lokal dan 13 kota di seluruh 

Indonesia. Namun setelah satu tahun berlangsung, Kampus Shopee kini sudah 

menjangkau lebih dari 30 kota di Indonesia. Kampus Shopee menjadi semacam 

komunitas bagi para seller di Shopee sehingga mereka dapat bertukar pendapat satu 

sama lainnya. Program Kampus Shopee ini diharapkan dapat membantu pemerintah 

untuk mendorong percepatan industri digital ekonomi di Indonesia karena semakin 

banyak pengusaha lokal yang memilih untuk mengembangkan bisnisnya secara 

online (Haryanto, 2018).  

 Shopee juga memiliki beberapa fitur-fitur yang berbeda dengan e-commerce 

lainnya, seperti fitur Live Chat yang diberguna untuk mempermudah pembeli apabila 

ingin menanyakan sesuatu mengenai produk kepada penjual. Selain kepada penjual, 

kini pembeli juga dapat secara langsung menghubungi admin customer service 

Shopee melalui live chat. Selain itu ada juga fitur tawar menawar, jadi pembeli dapat 

melakukan penawaran harga kepada penjual secara langsung dan nanti penjual dapat 

memilih untuk menerima tawaran tersebut atau menolaknya. Shopee juga membuat 

fitur hastag dan sharing, yang berfungsi untuk memudahkan pembeli ketika sedang 

mencari barang yang diinginkan dan untuk membagikan produk tersebut ke sosial 

media lainnya. Selain itu, Shopee memiliki fitur like dan follow sehingga apabila 

pengguna memberikan like pada produk yang diinginkan maka produk tersebut akan 
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tersebut lagi di lain hari. Fitur follow berguna agar para pembeli dapat terus 

mengikuti update dari toko yang di-follow sehingga dapat melihat produk apa yang 

baru di-posting oleh toko tersebut. Fitur unik lainnya adalah fitur garansi Shopee 

dimana para pembeli dapat bertransaksi secara aman karena pembeli dapat 

melepaskan pembayaran kepada penjual ketika pembeli telah menerima produk 

dalam kondisi baik. Garansi Shopee hanya memberikan perpanjangan waktu selama 3 

hari untuk menunggu produk tersebut sampai dalam kondisi baik. 

 
Sumber: www.shopee.co.id 

Gambar 3.3 Program Gratis Ongkos Kirim Shopee 

Selain fitur-fitur diatas, Shopee juga memiliki program-program menarik 

lainnya. Salah satu program yang menjadi top of mind dari Shopee adalah program 

gratis ongkos kirim se-Indonesia yang sudah diterapkan sejak pertama masuk ke 

Indonesia. Shopee memberikan subsidi ongkos kirim seharga maksimal Rp 30.000, 
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jadi apabila ongkos kirim melebihi harga subsidi tersebut maka pembeli cukup 

membayar sisanya saja. Namun program ini hanya berlaku pada toko yang sudah 

mendaftar untuk program gratis ongkos kirim saja. Dan seiring dengan berjalannya 

waktu, Shopee mengembangkan program tersebut dalam bentuk voucher. Jadi kini 

para pembeli dapat men-download voucher dahulu sebelum melakukan pemesanan. 

Selain program gratis ongkos kirim, Shopee juga memiliki program garansi harga 

termurah. Program yang diadakan pada bulan Agustus 2017 ini merupakan salah satu 

cara Shopee untuk terus mempertahankan konsumennya dengan mengklaim bahwa 

Shopee merupakan marketplace dengan harga termurah. Apabila pengguna telah 

membeli produk di Shopee dan kemudian melihat bahwa produk tersebut dalam e-

commerce lain dengan harga lebih rendah dari yang telah dibayar di Shopee, maka 

pengguna dapat mengajukan program ini. Setelah menunggu keputusan dari customer 

service Shopee, apabila produk tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan program 

garansi harga termurah maka Shopee akan menggantikan 2 kali lipat dengan harga 

produk yang sudah dibayar tersebut.  

Berkembangnya bisnis e-commerce di Indonesia membuat para pelaku e-

commerce mulai berlomba untuk mempertahankan penggunanya dengan cara 

berinovasi. Seiring dengan perkembangan industri digital di Indonesia dan juga 

didukung dengan adanya strategi Gerakan Nasional Non Tunai yang diluncurkan oleh 

Bank Indonesia, membuat para pelaku e-commerce mulai menggarap alat 

pembayarannya masing-masing. Salah satunya adalah Shopee. Shopee meluncurkan 

dompet elektronik-nya yang dinamakan ShopeePay dan bertujuan untuk 

mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi belanja di Shopee. Setelah 
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mendapatkan ijin uang elektronik dari Bank Indonesia, ShopeePay baru secara resmi 

dapat digunakan untuk pembeli.  

Saldo ShopeePay dapat ditambahkan melalui transfer bank dan juga 

didapatkan secara otomatis melalui hasil pengembalian atau pembatalan transaksi 

pembelanjaan yang sudah terjadi dalam aplikasi Shopee. Pembatalan atau 

pengembalian transaksi terjadi apabila pengguna telah selesai melakukan pembayaran 

untuk sebuah transaksi pembelian akan tetapi transaksi pembelian tersebut dibatalkan 

oleh pihak penjual ataupun pembeli sehingga membuat uang yang sudah dikeluarkan 

untuk membayar akan secara otomatis di-refund kepada pihak pembeli, dan uang 

tersebut akan masuk secara otomatis ke dalam dompet digital ShopeePay pengguna. 

Hal ini memberikan keuntungan kepada pengguna Shopee, karena apabila pengguna 

Shopee tersebut ingin melakukan transaksi pembelian lagi maka mereka dapat secara 

langsung membayar transaksi tersebut melalui saldo yang terdapat pada dompet 

digital Shopee.  

Selain dapat melakukan penambahan, saldo ShopeePay dapat juga ditarik atau 

diambil. Pengguna ShopeePay dapat menarik saldo yang terdapat di dalam dompet 

elektronik ShopeePay ke dalam rekening tabungan pengguna. Hal ini memberikan 

kemudahan bagi penggunanya yang sedang membutuhkan uang sehingga apabila 

mereka jarang melakukan belanja secara online, maka uang yang terdapat dalam 

dompet elektronik ShopeePay dapat mereka ambil. 

Faktor-faktor yang..., Angela, FB UMN, 2019



 

55 
 

  
Sumber: Dokumentasi Penulis 

Gambar 3.4 Tampilan Tahapan Verifikasi Penarikan Saldo ShopeePay 

Akan tetapi seperti yang dilihat pada gambar 3.4, bahwa sebelum melakukan 

penarikan saldo ShopeePay, pengguna ShopeePay diminta untuk memverifikasikan 
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identitasnya dengan cara memberikan foto kartu tanda penduduk (KTP) dan mengisi 

beberapa identitas lainnya seperti tempat dan tanggal lahir, alamat dan lain 

sebagainya. Salah satu kegunaan dari ShopeePay lainnya adalah pembeli dapat secara 

langsung membayar transaksi belanja melalui dompet elektronik ShopeePay sehingga 

dapat mempercepat proses transaksi.  

3.2 Desain Penelitian 

 Menurut Malhotra (2012), desain penelitian didefinisikan sebagai sebuah 

kerangka untuk melakukan suatu projek riset pemasaran, yang membutuhkan 

prosedur yang spesifik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat 

menyelesaikan masalah pada projek tersebut.  

 

Sumber: Malhotra (2010) 

Gambar 3.5 Marketing Research Design 

Faktor-faktor yang..., Angela, FB UMN, 2019
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 Pada gambar 3.4 desain penelitian dibagi menjadi 2 jenis penelitian yaitu 

exploratory research design dan conclusive research design (Malhotra 2010). 

Exploratory Research Design merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan pandangan dan pengertian yang mendalam terhadap suatu permasalahan 

yang sedang dihadapi. Conclusive research design merupakan jenis penelitian yang 

bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi, dan memilih tindakan yang terbaik dalam situasi tertentu (Malhotra, 

2010). Conclusive research design terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Descriptive Research adalah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya 

untuk mendeksripsikan suatu karakteristik maupun sifat pasar serta perilaku 

konsumen. Penelitian ini dapat dilakukan dengan metode survei, panel, 

observasi, dan juga data sekunder kuantitatif. Descriptive Research terbagi 

lagi dalam dua jenis desain penelitian (Malhotra, 2010): 

 Cross-Sectional Design, merupakan jenis desain penelitian yang hanya 

melibatkan satu kali pengumpulan informasi dari setiap sampel elemen 

populasi. Cross-Sectional Design juga terdapat dua teknik penelitian, 

yaitu Single Cross-Sectional Design yang merupakan pengambilan 

informasi hanya dilakukan satu kali pada satu periode waktu dan hanya 

dalam satu kelompok, dan juga Multiple Cross-Sectional Design yang 

merupakan pengambilan dua atau lebih informasi dari responden 

dengan sekali pengambilan. 

Faktor-faktor yang..., Angela, FB UMN, 2019
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 Longitudinal Design, merupakan jenis desain penelitian yang 

melibatkan sampel dari populasi yang dilakukan selama interval waktu 

tertentu. Jenis desain penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

fenomena dari waktu ke waktu dan melihat apakah ada perubahan 

perilaku responden selama kurun waktu tertentu. 

2. Causal Research adalah penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk 

mendapatkan suatu bukti dari hubungan sebab-akibat antar variabel dengan 

menggunakan metode eksperimen saat pengumpulan data. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian conclusive research, dengan tipe 

penelitian descriptive research dan menggunakan metode survei. Survei dilakukan 

dengan tujuan peneliti ingin mengetahui tanggapan, opini, kepercayaan responden 

terhadap objek penelitian, dan survei tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner. Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross-

Sectional Design dengan teknik Single Cross-Sectional Design. Hal ini dikarenakan 

peneliti mengambil informasi melalui kuesioner yang hanya dilakukan satu kali pada 

satu periode waktu daan berasal dari satu kelompok responden. 

3.3 Prosedur Penelitian 

1. Mengumpulkan berbagai jurnal dan literatur pendukung untuk mendukung 

penelitian ini dan memodifikasi model tersebut serta menyusun kerangka 

penelitian. 

2. Menyusun draft kuesioner dengan melakukan wording pada kuesioner. 

Penyusunan kata pada kuesioner bertujuan agar responden dapat lebih mudah 

Faktor-faktor yang..., Angela, FB UMN, 2019
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untuk memahami pernyataan yang diberikan dan memberikan hasil yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

3. Melakukan pre-test dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 responden 

terlebih dahulu, sebelum melakukan pengumpulan kuesioner dalam jumlah yang 

lebih besar. 

4. Hasil data dari pre-test 40 responden tersebut dianalisis dengan menggunakan 

perangkat lunak SPSS version 23. Jika hasil pre-test tersebut memenuhi syarat, 

maka kuesioner dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pengambilan data 

besar yang sudah ditentukan n x 5 observasi sampai dengan n x 10 observasi 

(Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, penulis menggunakan n x 5 observasi. 

5. Data yang berhasil dikumpulkan kemudia dianalisis kembali dengan 

menggunakan perangkat lunak Lisrel versi 8.80. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Penentuan target populasi sangatlah penting dalam penelitian ini agar hasil 

yang didapat lebih akurat. Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki 

serangkaian karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk keperluan penelitian 

(Malhotra, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengguna yang 

memiliki akun Shopee.  

3.4.1 Sample Unit 

 Sampel unit adalah suatu dasar yang mengandung unsur-unsur dari populasi 

yang akan dijadikan sampel (Malhotra, 2012). Sampel unit yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pengguna Shopee yang berusia 18-35 tahun yang sudah 
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memiliki akun Shopee dan sudah pernah berbelanja di Shopee dengan mengunakan 

metode pembayaran melalui dompet elektronik ShopeePay 1 kali transaksi. 

3.4.2 Time Frame 

 Malhotra (2012) meyatakan bahwa time frame mengacu pada jangka waktu 

yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data hingga mengolahnya. Pada 

penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, berawal dari bulan 

September 2018 hingga Januari 2019. Penelitian ini dimulai dari proses perancangan 

latar belakang dan rumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan data, serta 

membuat kesimpulan dan saran.  

3.4.3 Sample Size 

 Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini mengacu pada 

pernyataan Hair et al., (2010) bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus 

disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, 

dengan asumsi n x 5 observed variabel (indikator) sampai dengan n x 10 observed 

variabel (indikator). Pada penelitian ini penulis menggunakan n x 5 dengan 31 item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 8 variabel, sehingga jumlah minimal 

responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 item pertanyaan dikali 5 

sama dengan 155 responden. Oleh karna itu, jumlah responden yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah minimal 155 responden. 
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3.4.4 Sampling Techniques 

 Malhotra (2012) menyatakan bahwa terdapat dua teknik pengambilan 

keputusan, yaitu nonprobability sampling techniques dan probability sampling 

techniques. 

1. Probability Sampling 

Probability sampling merupakan seluruh elemen pada populasi memiliki 

kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. 

2. Non-Probability Sampling 

Non-probability sampling merupakan teknik sampling yang prosedurnya 

tidak menggunakan peluang namun berdasarkan penilaian pribadi peneliti 

dalam mengambil sampel. Oleh karena itu tidak semua individu dapat 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Ada beberapa teknik dari non-

probability sampling menurut (Malhotra, 2010). Beberapa teknik tersebut 

adalah : 

a. Convenience Sampling adalah teknik sampling yang berdasdarkan 

pada kenyamann dari penelti dalam mencari dan mengumpulkan 

sampel. 

b. Judgemental Sampling adalah teknik sampling yang sama dengan 

convenience sampling. Namun perbedaannya adalah elemen populasi 

dipilih berdasarkan pertimbangan yang dipikirkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini. Elemen yang telah terpilih adalah elemen yang 

dianggap akan mempesentasikan populasi. 
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c. Quota Sampling adalah teknik sampling yang menentukan kuota dari 

masing-masing elemen dan mengambil sampel dengan teknik 

convenience sampling ataupun judgemental sampling. 

d. Snowball Sampling adalah teknik sampling yang berdasarkan pada 

referensi dari para responden atau sampel yang lainnya 

Skema sampling techniques: 

 
Sumber: Malhotra (2010) 

Gambar 3.6 Sampling Techniques 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode non-probability sampling 

techniques, dimana tidak semua orang dari populasi memiliki peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel, tetapi responden ditentukan oleh peneliti sesuai dengan 

karakteristik atau kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti (Malhotra, 2010) dan juga 

menggunakan teknik judgemental sampling, dimana sampel unit dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh penulis (Malhotra, 2010). Hal ini 
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dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa kriteria, yaitu pengguna yang memiliki 

akun Shopee dengan rentang usia 18-35 tahun dan sudah pernah berbelanja di Shopee 

dengan menggunakan metode pembayaran ShopeePay satu kali transaksi. Alasan 

peneliti menggunakan judgemental technique sampling pada proses pengambilan 

sampel dikarenakan penelitian ini memiliki syarat untuk dijadikan responden 

sehingga harus memiliki kriteria yang lebih spesifik.  

 Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode single cross 

sectional, dimana metode pengumpulan informasi hanya dilakukan sekali (Malhotra, 

2010). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer berupa kuesioner 

yang dibuat secara online dengan google docs dan kemudian menyebarkannya kepada 

responden.  

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Eksogen 

 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3.7 Variabel Eksogen 

 Variabel eksogen adalah variabel yang bertindak sebagai variabel independen 

di dalam model namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Notasi 
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2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan anak panah yang 

menuju keluar. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen adalah 

Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Benefit, Perceived 

Performance Risk, Perceived Financial Risk, dan Perceived Security Risk. 

3.5.2 Variabel Endogen 

 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3.8 Variabel Endogen 

 Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

ada di dalam  model. Notasi matematik dari variabel laten endogen adalah 

(Hair et al., 2010). Variabel endogen digambarkan sebagai lingkaran dengan 

setidaknya memiliki satu anak panah yang mengarah pada variabel tersebut. Dalam 

penelitian ini, yang termasuk variabel endogen adalah attitude to use electronic wallet 

dan behavioral intention.  

3.5.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

variable) adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris, dan 

dapat disebut juga sebagai indikator. Pada metode survey menggunakan kuisioner 

mewakili sebuah variabel teramati. Simbol dari variabel teramati adalah bujur 
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sangkar/kotak atau persegi panjang (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, terdapat 31 

pertanyaan pada kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati dalam penelitian ini 

adalah 31 indikator. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

 Untuk mengukur setiap variabel yang telah digunakan dalam suatu penelitian, 

diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk mengukur setiap variabel secara 

akurat. Indikator tersebut berguna untuk menghindari kesalahpahamnan dalam 

mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan. Definisi operasional variabel pada 

penelitian ini disusun berdasarkan teori dari berbagai literatur dan jurnal-jurnal yang 

relevan. Pada penelitian ini, skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala 

likert 1 sampai 7, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju sampai dengan 

angka 7 yang berarti sangat setuju. 

 Dibawah ini merupakan tabel definisi operasional yang dipakai dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

1. Perceived 
Usefulness 

Sejauh mana 
individu percaya 
bahwa penggunaan 
m-commerce akan 
meningkatkan 
kinerja 
pekerjaannya dan 
kegiatan sehari-hari 
(Wei et al, 2009). 

1. Saya merasa dengan 
menggunakan 
ShopeePay akan 
memudahkan saya 
dalam melakukan 
transaksi belanja di 
Shopee (Akturan & 
Tezcan, 2012) 

PU1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa 
ShopeePay 
bermanfaat 
(Akturan & Tezcan, 
2012) 

PU2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Saya merasa 
menggunakan 
ShopeePay dalam 
bertransaksi dapat 
meningkatkan 
produktivitas saya 
(Lee, Lee, & 
Kwon, 2005) 

PU3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Menggunakan 
ShopeePay 
membuat saya 
dapat langsung 
melakukan 
transaksi belanja di 
Shopee tanpa ke 
ATM (Wei et al, 
2009). 

PU4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

2.  
Perceived 

Ease of 
Use 

Sejauh mana 
seseorang percaya 
bahwa dengan 
menggunakan 
sistem dari aplikasi 
yang terpilih akan 
memberikan 
kemudahan bagi 
seseorang (Davis, 
1989). 

1. Saya merasa 
ShopeePay mudah 
untuk digunakan 
(Akturan & 
Tezcan, 2012) 

PEU1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa 
penggunaan 
ShopeePay mudah 
untuk dipelajari  
(Akturan & 
Tezcan, 2012) 

PEU2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Saya merasa 
ShopeePay mudah 
dimengerti (Wei et 
al, 2009). 

PEU3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Mudah bagi saya 
untuk dapat mahir 
dalam 
menggunakan fitur-
fitur ShopeePay 
(Thakur & 
Srivastava, 2014) 

PEU4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

3. Perceived 
Benefit 

Kepercayaan 
konsumen tentang 
sejauh mana 
seseorang akan 
menjadi lebih baik 
dari transaksi 
online dengan Situs 
Web tertentu (Kim, 
Ferrin, & Rao, 
2008). 

1. Saya merasa 
dengan 
menggunakan 
ShopeePay dapat 
menghemat waktu 
saya dalam 
melakukan 
transaksi di Shopee 
(Akturan & 
Tezcan, 2012). 

PB1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa 
ShopeePay nyaman 
untuk digunakan 
(Kim, Ferrin, & 
Rao, 2008). 

PB2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Dengan adanya 
ShopeePay, 
memungkinkan 
saya untuk 
menyelesaikan 
kegiatan belanja 
yang lebih cepat 
(Kim, Ferrin, & 
Rao, 2008). 

PB3 
Likert 
scale 
1-7 

4.    Dengan memakai 
ShopeePay untuk 
bertransaksi, saya 
dapat menghemat 
uang saya (Kim, 
Ferrin, & Rao, 
2008). 

PB4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

4. 
Perceived 

Performance 
Risk 

Ketidakpastian 
yang dirasakan 
terkait dengan 
produk yang 
tidak berkinerja 
pada tingkat 
yang diharapkan 
(Biswas & 
Burman, 2009). 

1. Saya merasa 
ShopeePay tidak 
akan berfungsi 
dengan baik ketika 
server sedang down 
(Lee M.-C. , 2009). 

PPR1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya khawatir akan 
terjadi kesalahan 
sistem yang akan 
membuat saldo saya 
berkurang lebih 
banyak daripada 
yang seharusnya 
(Lee M.-C. , 2009). 

PPR2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Kinerja layanan 
ShopeePay 
mungkin tidak 
sesuai dengan apa 
yang diiklankan 
(Yang, Liu, Li, & 
Yu, 2015) 

PPR3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Saya merasa bahwa 
ShopeePay tidak 
akan memberikan 
manfaat 
pembayaran yang 
sesuai dengan apa 
yang saya harapkan 
(Akturan & Tezcan, 
2012) 

PPR4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

5. 
Perceived 
Financial 

Risk 

Potensi kerugian 
keuangan yang 
dikarenakan 
kesalahan transaksi 
atau 
penyalahgunaan 
akun (Naicker & 
Merwe, 2018). 

1. Ketika pembatalan 
transaksi terjadi, 
saya khawatir bahwa 
saya tidak akan 
mendapatkan uang 
saya kembali (Lee 
M.-C. , 2009). 

PFR1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa tidak 
aman terhadap uang 
saya ketika 
bertansaksi dengan 
menggunakan 
ShopeePay (Akturan 
& Tezcan, 2012) 

PFR2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Ketika bertansaksi 
menggunakan 
ShopeePay, saya 
merasa takut apabila 
saya akan 
kehilangan uang 
saya (Akturan & 
Tezcan, 2012) 

PFR3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Dengan adanya 
ShopeePay, akan 
membuat saya 
berbelanja 
berlebihan (Ariffin, 
Mohan, & Goh, 
2018).   

PFR4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

6. 
Perceived 
Security 

Risk 

Potensi hilangnya 
kontrol atas 
informasi pribadi, 
seperti ketika 
informasi pribadi 
pengguna 
digunakan tanpa 
sepengetahuan 
atau izin dari 
pengguna (Lee 
M.-C. , 2009).  

1. Saya merasa tidak 
aman apabila saya 
memberikan 
informasi pribadi 
saya pada pihak 
Shopee (Lee M.-C. 
, 2009). 

PSR1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa 
khawatir apabila 
pihak Shopee akan 
mengungkapkan 
informasi pribadi 
saya kepada pihak 
ketiga (Ariffin, 
Mohan, & Goh, 
2018). 

PSR3 
Likert 
scale 
1-7 

3. Saya merasa bahwa 
aplikasi Shopee 
tidak aman (Ariffin, 
Mohan, & Goh, 
2018). 

PSR4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

7. 

Attitude to 
use 

electronic 
wallet 

Faktor-faktor 
yang 
menguntungkan 
atau tidak 
menguntungkan 
pengguna 
terhadap 
penggunaan situs 
jejaring sosial 
(Currás Pérez, 
Ruiz Mafé, & 
Sanz Blas, 2013). 

1. Saya merasa bahwa 
menggunakan 
ShopeePay 
merupakan ide yang 
bagus (Akturan & 
Tezcan, 2012). 

ATT1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya merasa bahwa 
menggunakan 
ShopeePay untuk 
transaksi keuangan 
merupakan ide yang 
bijaksana (Akturan 
& Tezcan, 2012). 

ATT2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Saya merasa 
menggunakan 
ShopeePay 
menyenangkan 
(Akturan & Tezcan, 
2012). 

ATT3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Saya suka 
menggunakan 
ShopeePay (Shih & 
Fang, 2006). 

ATT4 
Likert 
scale 
1-7 
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No Variabel Definisi 
Operasional Measurement 

Kode 
Measure

ment 

Skala 
likert 

8.  Behavioral 
Intention 

Sikap dan 
persepsi 
seseorang akan 
mempengaruhi 
tindakan individu 
tersebut ketika dia 
yakin bahwa 
perilaku tertentu 
akan dikaitkan 
dengan hasil 
tertentu (Liu, 
Marchewka, Lu, 
& Yu, 2004) 

1. Saya berkeinginan 
untuk terus 
menggunakan 
ShopeePay dalam 
waktu dekat (Gu, 
Lee, & Suh, 2009) 

BI1 
Likert 
scale 
1-7 

2. Saya akan 
menyarankan orang 
lain untuk 
menggunakan 
ShopeePay ketika 
berbelanja di 
Shopee (Gu, Lee, 
& Suh, 2009) 

BI2 
Likert 
scale 
1-7 

3. Ketika saya 
berbelanja di 
Shopee, saya akan 
menggunakan 
ShopeePay sebagai 
alat pembayaran 
saya (Gu, Lee, & 
Suh, 2009) 

BI3 
Likert 
scale 
1-7 

4. Saya berencana 
untuk memakai 
ShopeePay dalam 
waktu dekat (Shih 
& Fang, 2006). 

BI4 
Likert 
scale 
1-7 

 

3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.7.1 Metode Analisis Data Pre-Test Menggunakan Faktor Analisis 

 Faktor analisis merupakan teknik pengurangan indikator dan tahapan 

meringkas data untuk menjadi lebih efisien (Malhotra, 2010). Dengan dilakukannya 

faktor analisis, peneliti dapat melihat ada atau tidaknya korelasi antar indikator dan 

juga untuk melihat bahwa apakah indikator tersebut dapat mewakili sebuah variabel 
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latent. Faktor analisis juga dapat digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh 

valid dan reliabel (Malhotra, 2010). 

3.7.1.1 Uji Validitas 

 Sebuah indikator dapat diketahui valid atau tidaknya dengan melakukan uji 

validitas (Malhotra, 2010). Sebuah indikator dikatakan valid apabila pernyataan pada 

kuesioner mampu mewakilkan sesuatu yang ingin diukur oleh indikator tersebut. 

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara menggunakan factor analysis. 

Tabel 3.2 menunjukkan hal penting yang perlu diperhatikan dalam uji vaiditas serta 

nilai yang disyaratkan untuk pemeriksaan validitas data.  

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1.  

Kaiser Mayer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling Adequacy 

Yaitu sebuah indeks yang digunakan 

untuk menguji kecocokan model 

analisis 

Nilai 

semakin baik jika mendekati angka 

1. Perbaikan pada variabel perlu 

dilakukan hanya jika nilai KMO 

kurang dari 0.5 (Hair et al., 2010). 

2.  

Barllet’s Test of Sphericity 

Merupakan sebuah uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

bahwa variabel-variabel tidak 

berkolerasi pada populasi. Dengan hasil 

(r = 1) yang artinya variabel mempunya 

relasi atau (r = 0) tidak mempunyai 

relasi 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

ketika menunjukkan angka tersebut 

berarti sesuai dengan apa yang 

diharapkan (Hair et al., 2010). 
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No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

3. 

Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) 

Berfungsi untuk mengukur derajat 

dari interkolerasi dari beberapa 

variabel dan kelayakan dari sebuah 

faktor analisis (Hair et al., 2010) 

Memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 

dengan 1 dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

Nilai MSA = 1, variabel diprediksi 

tidak memiliki kesalahan. 

menandakan bahwa variabel masi 

dapat dianalisa lebih lajut lagi. 

bahwa variabel tersebut tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Variabel 

 0.5 harus 

dihilangkan dari factor analysis 

satu per satu dan dilakukan 

penghitungan kembali. 

4. 

Factor Loading of Component 

Matrix 

Merupakan besarnya suatu kolerasi 

indikator dengan faktor yang 

terbentuk, dengan tujuan untuk 

menentukan validitas setiap indikator 

dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator 

dikatakan valid jika memiliki factor 

loading  

Sumber: Malhotra (2010) 

Faktor-faktor yang..., Angela, FB UMN, 2019



 

76 
 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

 Dalam sebuah penelitian, tingkat kehandalan dapat diketahui dengan cara 

melalui uji reliabilitas. Tingkat kehandalah dapat dilihat dari seberapa konsisten dan 

stabil responden dalam menjawab perntanyaan yang terdapat dalam kuesioner sebuah 

penelitian (Malhotra, 2010). Malhotra (2010) mengatakan bahwa cronbach alpha 

merupakan alat untuk mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dari suatu 

variabel dinilai reliabel jika cronbach alpha . 

3.7.2 Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

 Pada penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

structural equation model (SEM) dimana merupakan sebuah teknik statistic 

multivariative yang menggabungkan aspek-aspek dalam regresi berganda yang 

bertujuan untuk menguji dan memeriksa hubungan dependen antara variabel terukur 

dan latent constructs secara bersamaan (Hair et al., 2010). 

 Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran yaitu sebagai sistem 

persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan (path analysis), analysis 

of covariance structure, dan model persamaan struktural (Hair et al., 2010). Analisa 

hasil penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling (SEM). 

Software yang digunakan adalah Lisrel versi 8.80 untuk melakukan uji validitas, 

reliabilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

3.7.2.1 Kecocokan Keseluruhan Model (Overall of Fit) 

 Tahapan pertama dari uji kecocokan ini bertujuan untuk mengevaluasi 

goodness-of-fit (GOF). GOF membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah data 
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yang sudah diperoleh mendukung keseluruhan model dari teori yang dibangun. Hair 

et al., (2010) mengelompokkan GOF menjadi 3 bagian yaitu absolute fit measure 

(ukuran kecocokan mutlak), incremental fit measure (ukuran kecocokan incremental), 

dan parsimonius fit measure (ukuran kecocokan parsimoni). Absolute fit measure 

atau ukuran kecocokan mutlak digunakan untuk menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan (model measurement dan struktural) terhadap matriks korelasi dan 

kovarian. Incremental fit measure atau ukuran kecocokan incremental bertujuan 

untuk membandingkan model yang diusul dalam penelitian dengan model dasar 

(baseline model) yang sering disebut dengan null model (model dengan semua 

korelasi di anara variabel nol). Parsimonius fit measure atau ukuran kecocokan 

parsimoni yang digunakan untuk mengukur kesederhanaan model, dimana model 

tersebut memiliki degree of fit yang tinggi untuk setiap degree of freedom. Adapun 

ringkasan untuk menguji dan pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci ditunjukan 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 perbandingan Ukuran Goodness-of-Fit (GOF) 

 
Sumber: Hair et al., (2010)  
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3.7.2.2 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 CFA atau Confirmatory Factor Analysis memungkinkan peneliti untuk 

menguji measurement theory. Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan 

terhadap setiap construct atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel 

laten dengan beberapa variabel teramati/indicator) secara terpisah melalui evaluasi 

terhadap validitas dan reliabilitas dari model pengukuran (Hair et al., 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas 

Sebuah variabel dikatakan mempunyai tingkat validias yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya jika standardized loading factors 

t-value 96 (Hair et al., 2010). 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkatan yang menunjukan bahwa setiap indikator 

memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur konstruk latennya. 

Berdasarkan Hair et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang baik apabila nilai construct reliability  dan nilai 

Variance Extracted .  

Menurut Hair et al., (2010), terdapat dua rumus untuk menghitung tinggi atau 

rendahnya reliabilitas, yaitu 
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3.7.2.3 Kecocokan model struktural (Structural Model Fit) 

Struktural model (structural model) disebut juga dengan latent variable 

relationship, memiliki persamaan umum sebagai berikut: 

 

 

Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan 

terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. Terdapat enam tahapan prosedur 

dalam pembentukan dan analisis SEM menurut Hair et al. (2010): 

1. Mendefinisikan construct yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

variabel tersebut. 

2. Membuat dan menetapkan diagram measurement model atau model 

pengukuran. 

3. Menetapkan sample size yang akan peneliti ambil, memilih metode estimasi 

dan pendekatan yang digunakan untuk menangani missing data. 

4. Mengukur validitas model. Jika measurement model tidak valid, maka 

menghilangkan measurement dan membuat studi baru. Jika measurement 

model telah valid, maka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. 
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5. Mengubah measurement model menjadi structural model. 

6. Melakukan penilaian apakah structural model telah validitas atau memiliki 

kecocokan. Jika structural model tidak valid, maka membuat model baru dan 

melakukan pengetesan dengan data baru. Jika structural model telah 

dinyatakan valid, maka mengambil kesimpulan penelitian dan memberikan 

rekomendasi penelitian. 

3.7.3 Model Pengukuran (Measurement Model) 

Pada penelitian ini terdapat delapan model pengukuran berdasarkan variabel 

yang diukur, yaitu: 

1. Perceived Usefulness 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu perceived usefulness.  

 

Gambar 3.9 Model Pengukuran Perceived Usefulness 

2. Perceived Ease of Use 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 
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merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu perceived ease of use. 

 

Gambar 3.10 Model Pengukuran Perceived Ease Of Use 

3. Perceived Benefit 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu perceived benefit. 

 

Gambar 3.11 Model Pengukuran Perceived Benefit 

4. Perceived Performance Risk 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 
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laten, yaitu perceived performance risk. 

 

Gambar 3.12 Model Pengukuran Perceived Performance Risk 

5. Perceived Financial Risk 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu perceived financial risk. 

 

Gambar 3.13 Model Pengukuran Perceived Financial Risk 

6. Perceived Security Risk 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu perceived security risk. 
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Gambar 3.14 Model Pengukuran Perceived Security Risk 

7. Attitude To Use Electronic wallet 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu attitude to use electronic wallet. 

 

Gambar 3.15 Model Pengukuran Attitude To Use Electronic Wallet 

8. Behavioral Intention 

 Model penelitian ini terdapat empat indikator pernyataan yang 

merupakan first order confirmatory factor analysis dan mewakili satu variabel 

laten, yaitu behavioral intention. 
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Gambar 3.16 Model Pengukuran Behavioral Intention
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3.9 Analisis Hubungan Kausal 

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berdasarkan bukti sample serta teori 

probabilitas dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan 

sebuah pertanyaan yang masuk akal dan merupakan sebuah pertanyaan tentang 

populasi (Lind et al., 2012). Dalam melakukan uji hipotesis terdapat lima langkah 

menurut Lind et al., (2012) yaitu; 

1. Menyatakan Hipotesis 

no differenc.H0 merupakan 

sebuah pertanyaan tentang nilai parameter sebuah populasi yang dikembangkan 

sebagai tujuan pengujian. H0 dapat ditolak apabila data sample dapat memberikan 

bukti yang meyakinkan bahwa itu salah. Untuk alternative hypothesis atau H1, dapat 

diterima apabila terbukti bahwa hipotesis nol salah. Untuk penelitian ini terdapat 

tujuh hipotesis yang digunakan. 

2. Menentukan level of significance 

Tahapan kedua setelah membuat hipotesis adalah menyatakan tingkat 

signifikansi, level of significance alah probabilitas untuk menolak hipotesis nol 

apabila benar. Pada tahapan ini terdapat 2 jenis error, yaitu: 

1. Type I error  

Tipe error terjadi ketika hasil sampel menolak H0. Tipe error ini dikenal 

sebagai level of significant. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat 

toleransi sebesar 5% atau 0.05 
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2. Type II error ( ) 

Tipe error terjadi ketika hasil sampel tidak menunjukan penolakan H0. 

3. Menentukan Uji statistik 

Menentukan uji statistika adalah sebuah nilai yang ditentukan dari informasi 

sampel yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol akan ditolak. Untuk 

menentukan t-value diterima atau ditolak yang didasarkan atas hasil perhitungan, 

hasil t-value yang lebih besar sama dengan nilai critical maka H0 ditolak. Penelitian 

ini menggunakan acuan t-table atau critical value sebesar 1.65. 

4. Merumuskan Aturan Keputusan 

Decision rule atau aturan keputusan adalah pernyataan dari kondisi khusus 

dimana H0 ditolak. Daerah atau area penolakan mendefinisikan semua lokasi yang 

nilainya sangat besar atau sangat kecil sehingga probabilitas yang muncul dibawah 

H0. Pada penelitian ini peneliti menggunakan level confidence sebesar 95% atau 0.95. 

5. Menentukan Pilihan 

Tahapan terakhir merupakan perhitungan uji statistik, yang akan 

membandingkannya dengan nilai kritis dan membuat keputusan menolak atau tidak 

menolak H0. Penelitian akan membandingkan nilai t-value hasil output software 

Lisrel -)1.65 untuk membuat keputusan 

apakah H0 akan ditolak atau tidak ditolak. 
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 Sumber: Lind et al., (2012) 

Gambar 3.17 One Tailed Test 

3.10 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur proporsi dari sebuah 

variabel dependen (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini data yang digunakan berasal 

dari hasil pengolahan data pada software Lisrel versi 8.8 pada structural form 

equation. 
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