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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

3.1.1 Sejarah Perusahaan 

Menurut artikel yang dimuat dalam website resmi Tokopedia, sang founder 

menceritakan awal mula berdirinya Tokopedia yang penulis parafrase. Sejarah 

berdirinya tokopedia dimulai pada akhir tahun 2007, dimana sang founder saat itu 

bekerja sebagai IT & Business Development Manager sedangkan rekannnya Leon 

sebagai General Manager, sementara rekan nya yang lain Albert dan Andry sebagai 

web developer di Indocom Group. 

Sehari-hari mereka bekerja mengembangkan aplikasi sms content, sms 

broadcasting, dan juga beberapa website pesanan. Ketiga gerak bisnis tersebut pada 

saat itu sedang struggle, seperti hidup tidak, matipun enggan. Sebagai referensi sang 

founder menjelaskan bahwa sms content dengan sms broadcasting merupakan dua 

hal yang berbeda. 

4Gambar 3.1  Logo Tokopedia 
Sumber : Website Tokopedia, 2018 

Gambar 3.1  Logo Tokopedia 
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SMS Content itu sms berlangganan dimana biaya dikenakan ke penerima sms. 

Contohnya SMS REG spasi SOMETHING yang sempat sangat sering di tayangan 

televisi atau juga sms-sms yang bersifat quiz, polling, dan sejenisnya. SMS 

broadcasting adalah sms berisi informasi, dimana biayanya dikenakan ke pengirim 

sms. Contohnya sms informasi discount dari kartu kredit, sms informasi dari bank, 

dan sejenisnya. 

Setiap bulannya bisnis sms content harus mengejar komitmen 100 juta rupiah 

revenue sms / bulan, dengan 50% otomatis menjadi milik operator. Apabila revenue 

di bawah itu, otomatis terkena penalty, dimana 50 juta sudah pasti menjadi hak milik 

dari operator. Belum lagi menghitung biaya iklan yang harus dikeluarkan setiap 

bulannya. Fakta banyaknya yang bermain di bisnis sejenis membuat pasar yang kecil 

harus dibagi-bagi dengan kompetitor lain, dimana pada akhirnya yang untung 

sebenarnya hanya operator selular dengan regulasi yang kurang sehat. 

Ketika waktu makan siang biasa nya sering mereka gunakan sebagai waktu 

brainstorming. Brainstorming mereka pada ketika itu tidak jauh dari apa yang harus 

mereka lakukan untuk menolong perusahaan survive di tengah struggle tersebut. Leon 

mengajak mereka untuk lebih bersemangat lagi mencari client untuk produk sms 

broadcasting melalui telemarketing, karena prospek sms broadcasting memang lebih 

baik dari prospek sms content. Atau mencoba gali ide untuk mengembangkan website 

lain. Ketika itu Leon mengutarakan ide untuk membuat sebuah website untuk 

komunitas pecinta musik, atau website untuk share lagu dengan cara yang legal. 
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Dibanding sms content, sms broadcasting punya prospek yang lebih baik, 

pasarnya jelas, dan kebutuhannya ada. Sepanjang tahun 2008 nantinya, sang founder 

bersama Leon berusaha untuk survive dengan bisnis sms broadcasting ini. Hanya saja 

founder juga menyadari keterbatasannya yang bukan seorang people person, oleh 

karenanya dia juga memilih mencoba alternatif pengembangan website, dibanding 

melakukan telemarketing untuk sms broadcasting. 

Pada waktu itu, sang founder mendapatkan order side-job untuk 

mengembangkan sebuah website e-commerce. Dan sebenarnya dari masa ke masa 

banyak sekali order sidejob yang beredar seputaran pengembangan website e-

commerce. Hal ini sangat wajar terjadi, karena pada satu titik tertentu, bisnis offline 

memang harus berkembang dengan merambah pasar online yang sedemikian luasnya. 

Saat itu sang founder juga dipercaya sebagai Super Moderator di salah satu 

forum besar Indonesia. Dan dalam komunitas forum tersebut, salah satu yang paling 

besar adalah komunitas jual-beli nya. Hanya saja dalam aktivitas jual-beli lewat 

forum tersebut, tidak jarang terjadi kasus penipuan. Si korban biasanya mengirimkan 

pesan pribadi kepada sang founder untuk meminta pertolongan. Karena fungsi forum 

pada dasarnya adalah sebagai wadah untuk berdiskusi, bukan wadah untuk 

bertransaksi online. 

Kombinasi antara kebutuhan dan masalah tersebut, membuat sang founder 

menyadari bahwa pasar e-commerce di Indonesia sebenarnya sudah berjalan. 

Kemudian terbersit sebuah ide, bagaimana jika ada sebuah website dimana 

pengunjung bisa membuat website mereka sendiri? Sebuah website yang dilengkapi 
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dengan fungsi transaksi online dengan mekanisme transaksi yang aman? Ini akan 

menjadi jawaban untuk semua masalah yang ada. 

Tahun 2007, sang founder selaku Business Development Manager Indocom 

Group, kemudian pada suatu kesempatan sang founder dapat melakukan presentasi ke 

Pak VF dan Ibu YF sebagai management dari perusahaan tempat dia  bekerja tersebut. 

Dia mengatakan bahwa bisnis sms content akan sulit untuk dipertahankan, karena dia 

pribadi tidak pernah menggunakan nya. Semakin banyak orang yang menggunakan 

internet, maka semakin tidak diperlukan layanan sms berlangganan seperti sms 

content. Internet adalah masa depan, dia juga menceritakan tentang konsep 

marketplace yang mana demand dari sisi pembeli maupun sisi penjual begitu besar, 

namun belum ada pemain nya. Perjalanan tokopedia (belanjaaman) pun dimulai 

walau masih sebatas tataran ide, business plan, dan perjuangan mencari investor 

(Anonymous, 2009). 

Memulai bisnis berbasis internet, biasanya tidak lepas dari perburuan nama 

domain. Karena nama domain biasanya sekaligus menjadi nama produk yang 

dipasarkan. Perjalanan tokopedia pun tidak lepas dari hal tersebut. 

Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, pada awal lahirnya ide tokopedia, 

nama produk yang pertama tercetus adalah belanjaaman.com; dengan konsep 

menawarkan sistem “Belanja Aman” kepada para pelaku pasar transaksi jual-beli 

online di Indonesia. Nantinya, misal sebut saja Nike membuka store di website 

tersebut, otomatis mendapatkan nama domain nike.belanjaaman.com. Harapannya, 
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ketika membaca domain tersebut pengguna internet Indonesia langsung terbentuk 

mind-set “belanja aman produk nike di internet”. 

Namun, Leon dan YF tidak suka dengan nama domain tersebut, dan berusaha 

mencari sebuah nama yang orisinal. Sebuah nama yang pendek, tanpa arti, yang bisa 

dipasarkan dengan baik. Seperti nama Yahoo! atau Google. 

Kemudian sepanjang tahun 2008 sang founder terbesit sebuah nama untuk 

domain nya. Salah satunya adalah kopaja.com. Kopaja merupakan singkatan dari toko 

apa saja, jualan apa saja. Ketika mengutarakan ide nama tersebut kepada Leon. Leon 

pun memberikan pencerahan bahwa Kopaja merupakan nama koperasi, Koperasi 

Angkutan Jakarta. Begitu pula dengan domain kopaja.com juga sudah teregistrasi. 

Jadi kalaupun bukan nama koperasi, nama kopaja tidak dapat digunakan. 

Setelah ide  nama kopaja gagal, kemudian founder sempat terbersit ide nama 

indowebstore.com. Hanya saja takut disalah artikan sebagai produk dari PT. Maxindo 

Mitra Solusi yang sudah sangat populer di tanah air yaitu  indowebster. Sehingga  

mereka pun terus berputar otak mencari nama yang lebih sesuai. 

Pada akhirnya ide nama Tokopedia itu datang. Idenya adalah website e-

commerce ini diharapkan menjadi ensiklopedia toko-toko online di Indonesia. 

Sehingga tercetus lah penggabungan dari nama toko dan ensiklopedia. Kemudian 

sang founder memeriksa domain tokopedia. Semua masih available, 

baik .com, .net, .org, .info, dan seterusnya. 

Setiap hari di belahan dunia manapun, ada ribuan orang dengan ide-ide baru 

yang mengukuhkan idenya dengan cara reserve nama domain. Sang founder khawatir 
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nama domain tokopedia telah di klaim oleh pihak lain, namun pada akhirnya, tanggal 

30 Mei 2008, mereka membeli nama domain tokopedia.com untuk berjaga-jaga 

sembari mencari nama ide baru. 

Di dunia internet, ada istilah “search engine killed the domain name star”. 

Maksud dari istilah tersebut ialah ketika bisnis dot-com meledak di tahun 90-an, 

banyak sekali spekulan domain yang berburu domain untuk kemudian dijual kembali 

dengan harga mahal ketika ada sebuah perusahaan dengan ide yang membutuhkan 

nama domain tersebut. Hal ini sebenarnya masih terjadi hingga sekarang, hanya saja 

setelah era Google lahir, peralihan tren pengguna internet dalam mencari informasi 

pun berubah. Dulunya, nama domain sangat vital, karena banyak sekali orang yang 

menginput nama domain untuk mencoba melihat apa isi website nya. Setelah Google 

lahir, tren pencarian informasi berubah. Orang mencari informasi yang dibutuhkan, 

dan apapun nama domain nya yang terpenting adalah isi kontennya relevan, pasti 

orang akan mengunjunginya. Jika dianalogikan kedalam dunia nyata, sebuah restoran, 

apabila menunya enak, entah lokasinya di dalam gang kecil pun tetap akan dicari 

orang. 

Dengan filosofi restoran tersebut, akhirnya mereka pun siap maju dengan 

nama Tokopedia. Seperti restoran dalam gang, dimana masakan yang enak lah yang 

dijual, bukan lokasi restorannya, sehingga di tokopedia, isi konten lah yang akan 

menjadikan tokopedia terkenal nantinya, melainkan bukan nama domainnya 

(Anonymous, Dibalik Nama Tokopedia, 2009). 
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Bisnis internet tidaklah pernah hanya sebatas pengembangan ide dalam wujud 

sebuah website, dan kemudian secara instan menjadi sukses besar. Logika dasar 

bisnis dimana “You have to spend money to make money” berlaku juga untuk sebuah 

bisnis internet dalam skala besar. Satu kesamaan yang bisa dilihat dari kisah sukses di 

balik Google & Facebook adalah mereka tidak hanya sekedar punya ide dan 

teknologi, tapi juga ada puluhan juta US Dollar dana investasi di tahun pertama 

perusahaan mereka berdiri. 

Itulah sebabnya setelah menemukan ide, selain mencari nama untuk 

Tokopedia, sepanjang tahun 2007-2009 kami sibuk mencari pihak yang percaya 

dengan ide tokopedia. Percaya dalam arti bersedia mencurahkan dana investasi besar-

besaran untuk realisasi ide tokopedia, tidak hanya sebagai produk, tapi juga sebagai 

sebuah bisnis besar, sebagai sebuah industri. 

Sepanjang periode tersebut, Pak VF berbaik hati memperkenalkan kami 

kepada teman-teman pengusahanya. Dalam setiap kesempatan yang datang, saya dan 

Leon dengan semangat dan optimisme tinggi mempresentasikan ide Tokopedia, mulai 

dari latar belakang, studi pasar, perkembangan trend, hingga potensi bisnisnya. Hanya 

saja, tidak satupun dari kesempatan tersebut mendapatkan tanggapan positif. 

Kebanyakan pengusaha yang kami temui pada waktu tersebut menanyakan 

pertanyaan yang kurang lebih sama. 

Pertama umumnya menanyakan contoh kisah sukses nya di Indonesia, siapa 

orang Indonesia yang sudah berhasil menikmati hasil dari bisnis internet pada periode 

tersebut, memang tidak ada nama yang dapat kami sebut atau referensikan. Indonesia 
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bukanlah Sillicon Valley yang sudah memiliki nama-nama seperti Bill Gates, Steve 

Jobs, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg yang telah membuktikan bisnis 

teknologi dapat menjadi bisnis yang luar biasa besar. 

Kedua, rata-rata menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara pasar yang 

sangat potensial. Hanya masalah waktu eBay, Rakuten, Alibaba, dan semua raksasa 

marketplace akan masuk ke Indonesia. Bagaimana mungkin orang Indonesia dapat 

membuat sebuah platform baru yang mampu menyaingi mereka.  

Kemudian umumnya menanyakan tiga pertanyaan tentang latar belakang, 

“Apa latar belakang keluarga? Apa latar belakang pendidikan? Apa pengalaman 

bisnis sebelumnya?” Saya dan Leon tidak punya latar belakang impresif. Saya asal 

Pematang siantar, dari keluarga biasa-biasa saja, sejak usia 18 tahun sudah harus 

kerja, menjaga warnet shift malam. Hanya lulusan Bina Nusantara, lebih tepatnya 

lulusan warnet, dan selama sepuluh tahun hanya kerja dari satu kerjaan ke kerjaan 

lainnya, tanpa pengalaman membangun bisnis sendiri. 

Kesimpulan saya adalah Indonesia butuh sebuah role model. Karena belum 

ada nya kisah sukses, orang Indonesia seakan-akan tidak percaya dengan orang 

Indonesia lain nya bahwa mereka bisa berkarya. Menurut saya, ini adalah sesuatu 

yang sangat salah, dan kami berkomitmen bahwa satu hari nanti kami harus 

mengubah kondisi ini, membuktikan bahwa orang Indonesia bisa. Kamu tidak perlu 

lahir dari keluarga berada, berpendidikan luar negeri, atau punya pengalaman bisnis 

banyak, untuk melahirkan sebuah perusahaan yang memang berguna buat orang 

banyak. 
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Pada tahun 2009, bisnis sms content semakin sulit dilakukan, demikian juga 

dengan sms broadcast, yang akhirnya Pak VF dan Ibu YF memutuskan untuk 

menutup bisnis tersebut. Kemudian pada tanggal 6 February 2009, saya dan Leon 

menandatangani sebuah surat. Surat tersebut adalah Akte Pendirian PT. Tokopedia 

dengan komitmen dana dari Pak VF dengan saham mayoritas untuk Indonusa 

Dwitama, parent company dari Indocom Group. Kami langsung mengambil 

kesempatan tersebut, dan siap untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kami. 

Pada hari itu, di lantai 3 Rukan Permata Senayan E7 yang akan menjadi 

kantor PT. Tokopedia, hanya tersisa dua manusia, Leontinus Alpha Edison, dan 

William Tanuwijaya. Keduanya co-founder / direktur PT. Tokopedia, tanpa satu 

orang pegawaipun. Maka, perjalanan kami berikutnya pun dimulai. Sebuah misi 

mengumpulkan orang-orang dengan semangat yang sama untuk membantu kami 

mewujudkan sebuah mimpi, membangun Indonesia lebih baik lewat internet.  
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3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi dan misi dari tokopedia adalah sebagai berikut :  

a. Visi  

Menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya 

bagi pelaku bisnis di Indonesia. 

b. Misi  

1. Meningkatkan digital dan mengembangkan usaha dengan 

memasarkan produk secara online.  

2. Menggunakan Teknologi terkini dari web dan internet secara tepat  

3. Memperkuat Produk dan layanan dari Tokopedia baik dilakukan 

secara online maupun offline 

3.1.3 Value Perusahaan 

Secara garis besar, karyawan Tokopedia dilekatkan dengan tiga nilai atau DNA, 

antara lain: 

1. Growth mindset 

2. Focus on consumer 

3. Make it happen & make it better.  
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3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan  

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Tokopedia 

5Gambar 3.2 Struktur Organisasi Tokopedia 
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3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian merupakan sebuah master plan yang menspesifikasi metode 

dan prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dibutuhkan 

(Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013, p. 64). 

3.2.1 Research Data 

Dalam proses memperoleh data, terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh informasi yaitu primary data dan secondary data. Data primer (Primary 

Data) adalah data yang berasal dari peneliti untuk tujuan spesifik dalam menangani 

masalah penelitian (Malhotra, 2010). Primary data yang peneliti peroleh mengenai 

objek penelitian, berasal dari hasil wawancara (in depth interview dan focus group 

discussion) yang peneliti lakukan untuk mendapatkan fenomena yang akan penulis 

teliti, serta peneliti juga menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada millenial 

workers. 

Tidak hanya data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data 

sekunder (Secondary Data) merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan 

untuk beberapa tujuan selain yang ada ditangan (Zikmund et al., 2013, p. 160). Data 

sekunder yang diperoleh mengenai millenial workers dan Tokopedia berasal dari 

beberapa sumber seperti artikel pada sebuah website, text book, jurnal pendukung dan 

semua segala jenis sumber yang mendukung penelitian ini. 

 

3.2.2 Metode Penelitian 

Zikmund et al., (2013) pada buku nya yang berjudul Business Research 

Methods telah membagi jenis penelitian menjadi 3 bagian yaitu : 
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1. Exploratory Research 

Dilakukan untuk mengklarifikasi situasi yang ambigu atau menemukan ide 

baru yang potensial untuk kesempatan bisnis (Zikmund  et al.,  2013, p. 52). 

2. Descriptive Research 

Mendeskripsikan karakteristik sebuah objek, orang-orang, grup, organisasi 

atau lingkungan. Dengan kata lain, descriptive research mencoba untuk 

memberikan gambaran mengenai situasi yang ada dengan memberikan 

pertanyaan berupa siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana (Zikmund et 

al., 2013, p. 53). 

3. Causal Research 

Causal research mencoba untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat 

dan memungkinkan casual inferences dibentuk. Casual inferences 

merupakan sebuah kesimpulan ketika sesuatu terjadi maka hal lain yang 

spesifik akan mengikutinya (Zikmund et al., 2013, pp. 54 - 55). 

Dalam peneltian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

descriptive research dimana peniliti ingin melihat faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi job seeker attraction atau ketertarikan seorang 

individu pada sebuah perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur ke 

dalam kuesioner, serta disebarkan secara online sehingga peneliti akan 

mendapatkan data kuantitatif yang kemudian akan diolah agar peneliti 

memperoleh analisis statistik dalam bentuk angka. 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 

Populasi merupakan sebuah kelompok dari sebuah entitas yang saling 

memiliki beberapa karakteristik yang sama (Zikmund et al., 2013, p. 385). Target 

populasi harus didefinisikan dengan hati-hati sehingga sumber data yang 

dikumpulkan dapat diidentifikasi (Zikmund et al., 2013, p. 387). Sehingga dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah mereka yang sedang mencari 

pekerjaan, sehingga peneliti menyebutnya sebagai Job Seekers. Job seekers ini 

dibatasi lagi, yaitu mereka yang telah menyelesaikan studi S1 nya (sarjana), job 

seekers dapat terdiri dari mahasiswa freshgraduate ataupun mereka yang telah 

terlebih dahulu sudah pernah masuk kedalam dunia kerja yang sedang mencari 

pekerjaan ditempat baru. 

3.3.2 Sampling Technique 

Zikmund et al., (2013) pada buku nya yang berjudul Business Research 

Methods telah membagi sampling technique menjadi 2 jenis, yakni :  

3.3.2.1 Probability Sampling Techniques 

Probability sampling techniques merupakan sebuah teknik sampling dimana 

semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan responden 

(Zikmund et al., 2013, p. 392). Menurut Zikmund et al., (2013) ada 6 teknik 

probability sampling yang dapat digunakan, yaitu : 

a. Simple random sampling  
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Sebuah prosedur sampling yang menjamin setiap elemen dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk disertakan dalam sampel (Zikmund 

et al., 2013, p. 396). 

b. Systematic sampling  

Sebuah prosedur sampling dimana titik awal dipilih oleh proses acak dan 

kemudian setiap nomor ke-n pada daftar yang dipilih (Zikmund et al., 

2013, p. 396). 

c. Stratified sampling   

Sebuah prosedur sampling probabilitas dimana sampel acak sederhana 

yang kurang lebih sama pada beberapa karakteristik dalam setiap lapisan 

populasi (Zikmund  et al., 2013, p. 397) 

d. Propotional stratified 

Sampel bertingkat, dimana jumlah unit sampling yang diambil dari setiap 

strata sebanding dengan ukuran populasi strata tersebut (Zikmund et al., 

2013, p. 397). 

e. Dispropotional stratified 

Sample adalah sampel bertingkat, dimana ukuran sampel untuk setiap strata 

dialokasikan sesuai dengan pertimbangan analisis (Zikmund et al., 2013, p. 

397).  

f. Cluster sampling   

Teknik pengambilan sampel yang efisien secara ekonomi dimana unit 

sampling primer bukan elemen individual dalam populasi melainkan 
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sekelompok elemen yang besar, kelompok dipilih secara acak (Zikmund et 

al., 2013, p. 398). 

g. Multistage Area Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan kombinasi dari 

dua atau lebih probability sampling techniques (Zikmund et al., 2013, p. 

399). 

3.3.2.2 Non-probability sampling Techniques 

Teknik sampling dimana populasi tidak memiliki kesempatan yang sama 

untuk dijadikan responden, sampel dipilih berdasarkan penilaian dari peneliti itu 

sendiri (Zikmund et al., 2013). Terdapat 4 sampling technique di dalam non-

probability sampling, yaitu: 

a. Convenience Sampling 

Sample dipilih berdasarkan kenyamanan peneliti dalam mencari sampel, 

biasanya memilih elemen yang sudah siap tersedia, dekat, ataupun bersedia 

untuk berpartisipasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk dapat 

mengumpulkan sampel dengan biaya yang murah (Zikmund et al., 2013, p. 

392). 

b. Judgement Sampling 

Sample dipilih berdasarkan penilaian pribadi peneliti tentang beberapa 

anggota sampel yang sesuai (Zikmund et al., 2013, p. 393). 

c. Quota Sampling 
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Prosedur sampling nonprobability yang memastikan bahwa berbagai sub 

kelompok populasi akan diwakili pada karakteristik yang sesuai dengan 

tingkat yang diinginkan oleh penyidik (Zikmund  et al., 2013, p. 394). 

d. Snowball Sampling 

Prosedur sampling dimana responden awal dipilih oleh metode probabilitas 

dan responden tambahan diperoleh dari informasi yang diberikan oleh 

responden awal (Zikmund et al., 2013, p. 395). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling 

karena  unit  sampel  yang  dipilih  berdasarkan  penilaian  pribadi  peneliti.  Adapun  

teknik yang   digunakan   dalam nonprobability   sampling adalah  judgemental  

sampling dimana responden yang dipilih berdasarkan karakteristik yang ditentukan 

oleh peneliti  sendiri  agar  data  yang  didapatkan  lebih  akurat  dan  memenuhi 

kebutuhan penelitian yaitu para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan 

berdomisili di Tangerang atau Jakarta, berusia sekitar 21 hingga 29 tahun. Para 

pencari kerja ini dapat berupa mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan 

tugas akhir, maupun mahasiswa yang baru saja lulus. Tidak hanya itu, para pencari 

kerja juga bisa terdiri dari orang yang sudah pernah bekerja sebelumnya. 

3.3.3 Sampling Size 

Malhotra mengungkapkan dalam bukunya Marketing Research bahwa 

sampling size merupakan jumlah elemen-elemen yang akan diikutsertakan di dalam 

penelitian (Malhotra, 2010). Penentuan sample size itu kompleks dan melibatkan 

beberapa pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan jumlah sample pada 
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penelitian ini mengacu pada pernyataan pada jurnal utama yang peneliti ambil 

sebagian sebagai penentuan banyaknya jumlah item pertanyaan yang digunakan pada 

kuisioner, dimana dengan mengasumsikan n x 5 observasi sampai n x 10 observasi. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan n x 5 observasi dengan jumlah indikator 22 

buah, maka dapat ditentukan bahwa jumlah sample minimum yang akan diambil pada 

penelitian ini adalah sebanyak: 110 responden pada mahasiswa tingkat akhir dan 

mereka yang sudah pernah bekerja . 

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.2.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data pada peneltian ini 

menggunakan metode cross sectional yang artinya pengumpulan informasi hanya 

dilakukan sekali (Malhotra, 2010) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode pengambilan data 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung 

didapatkan dari objek penelitian yaitu para pencari kerja (millenial workers). Data 

yang peneliti dapatkan dari objek penelitian dengan cara in-depth interview, focus 

group discussion dan menyebar kuesioner secara online.  

Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan 

oleh peneliti dari, buku, dan juga artikel. Data sekunder membantu peneliti dalam 

membangun dan mengembangkan latar belakang dan fenomena yang akan peneliti 

teliti. 
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3.3.4.2 Metode Pengumpulan Data  

Zikmund pada bukunya Business Research Methods mengkategorikan 

beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data, antara lain : 

1. Observation research merupakan proses sistematis dalam merekam pola-

pola prilaku orang-orang, objek-objek dan kejadian-kejadian yang terjadi 

(Zikmund et al., 2013, p. 236). 

2. Survey research didefinisikan sebagai sebuah metode pengumpulan data 

primer melalui komunikasi dengan sample yang diwakili oleh individu-

individu (Zikmund et al., 2013, p. 185). 

Berdasarkan kedua metode pengambilan data yang dijelaskan di atas, peneliti 

menggunakan metode survey research dalam penelitian ini. Dalam metode survey 

research peneliti melakukan in-depth interview dan focus group discussion terhadap 

10 orang para pencari kerja untuk membangun fenomena nya dan juga dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara online kepada para pencari kerja. 

3.3.5 Periode Penelitian 

Periode pengisisan kuesioner untuk pretest dilakukan pada awal bulan 

November 2018. Pretest ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari 

variabel yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini. Jumlah responden pada 

pretest ini adalah sebanyak 30 orang. Sedangkan periode penyebaran kuisioner untuk 

main-test dilakukan pada akhir bulan November juga hingga awal Desember. Jumlah 

responden pada main-test ini adalah sebanyak 110 responden. 

Analisis pengaruh company..., Waldo Honesta, FB UMN, 2019



59 
 

Dalam kuesioner ini digunakan skala pengukuran likert. Skala likert 

merupakan pengukuran sikap yang mengijinkan responden untuk memberikan nilai 

bagi pendapatnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan mengikuti 

petunjuk yang diberikan. 

3.3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang peneliti gunakan ialah skala 1 sampai dengan 6, 

dimana angka 1 (satu) menggambarkan responden sangat tidak setuju dengan 

pertanyaan atau pernyataan yang peneliti berikan. Sedangkan kan angka 6 (enam) 

menggambarkan responden sangat setuju dengan pertanyaan atau pernyataan yang 

peneliti ajukan pada kuesioner yang disebar secara online. 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variable) (X) 

3.4.1.1 Job Seeker Attraction (X) 

Menurut Turban dan Keon’s  job seeker attraction merupakan ketertarikan 

terhadap sebuah perusahaan pemberi kerja (Turban & Keon’s, 1993 dalam Myrden & 

Kelloway, 2015, p. 274). Hampir sama dengan Turban dan Keon’s, Devendorf dan 

Highhouse mengemukakan bahwa job seeker attraction adalah persepsi dari daya 

tarik setiap masing-masing toko (perusahaan) sebagai pemberi kerja.  
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3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variables) (Y) 

3.4.2.1 Company Familiarity (Y) 

Company Familiarity atau juga bisa disebut sebagai employer familiarity 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi sebuah 

perusahaan sebagai pemberi kerja potential  (Cable & Turban, 2001;Collins & 

Stevens, 2002 dalam Myrden & Kelloway, 2015). 

3.4.2.2 Functional Attributes (Y1) 

Dari sudut pandang pemberi kerja, functional attributes dideskripsikan 

sebagai elemen dari employement dengan suatu perusahaan yang diinginkan sebagai 

objective terms seperti gaji, tunjangan kesehatan, benefits dan tunjangan cuti (Cable 

& Graham, 2000; Lievens & Highhouse, 2003 dalam Myrden & Kelloway, 2015, p. 

272). 

3.4.2.3 Symbolic Attributes (Y2) 

Symbolic attributes menggambarkan pekerjaan atau organisasi dalam hal 

subyektif atau tidak berwujud (Lievens dan Highhouse, 2003 dalam Myrden & 

Kelloway, 2015, p. 272), seperti persepsi tentang seberapa prestige sebuah 

perusahaan, social approval dari masyarakat yang diantisipasi mungkin akan mereka 

terima dengan bekerja pada suatu perusahaan, tidak hanya itu hal-hal seperti 

kepemimpinan dan budaya di dalam perusahaan juga termasuk didalamnya. Symbolic 

attributes mencakup intrinsic benefits dari suatu pekerjaan yang memenuhi 

kebutuhan individu untuk ekspresi diri, persetujuan sosial dan harga diri (Wallace et 

al., 2014 dalam Myrden & Kelloway, 2015, p. 272). 
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3.5 Definis Operasional Variabel 

 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel 

No. Variabel Penelitian Indikator Skala 

Pengukuran 

Referensi 

1. Job Seeker Attraction 

 

Job Seeker Attraction 

merupakan ketertarikan 

seseorang terhadap sebuah 

perusahaan sebagai pemberi 

kerja (Turban & Keon’s, 1993 

dalam Myrden & Kelloway, 

2015, p. 274). 

1. Bagi saya, Tokopedia merupakan tempat 

yang bagus untuk bekerja 

1-6 Highhouse 

et al. 

(2003) 2. Tokopedia tempat bekerja yang menarik 

bagi saya 

3. Pekerjaan di Tokopedia sangat menarik bagi 

saya 

4. Saya akan mengerahkan segala usaha saya 

untuk bekerja di Tokopedia 

Turban & 

Keon’s 

(1993) 5. Saya tertarik memasukan lamaran pekerjaan 

kedalam Tokopedia 

6. Saya ingin bekerja di Tokopedia 

7. Saya akan menerima tawaran pekerjaan dari 
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Tokopedia, jika lamaran saya diterima 

2. Company Familiarity 

 

Company Familiarity atau juga 

bisa disebut sebagai Employer 

Familiarity dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan seseorang 

untuk mengidentifikasi sebuah 

perusahaan sebagai pemberi 

kerja potential  (Cable & 

Turban, 2001;Collins & 

Stevens, 2002 dalam Myrden 

& Kelloway, 2015).  

1. Saya merasa familiar dengan Tokopedia 

sebagai sebuah perusahaan 

Turban 

(2001) 

2. Saya telah mendengar dari orang lain, 

tentang pencapaian yang telah diraih 

Tokopedia 

3. Saya familiar dengan produk/jasa yang 

ditawarkan oleh Tokopedia 

Cable & 

Turban 

(2003) 

3. Functional Attributes 

 

Functional attributes 

dideskripsikan sebagai unsur 

yang diharapkan seseorang dari 

sebuah perusahaan sebagai 

1. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya gaji yang kompetitif 

Myrden & 

Kelloway 

(2015) 2. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya paket benefit yang menarik 

3. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya asuransi kesehatan 
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objective terms (sesuatu yang 

berwujud) seperti gaji, 

tunjangan kesehatan, benefits 

dan tunjangan cuti (Cable & 

Graham, 2000; Lievens & 

Highhouse, 2003 dalam 

Myrden & Kelloway, 2015, p. 

272) 

4. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya rasa tempat bekerja yang bersih 

5. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya rasa tempat bekerja yang aman 

6. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya lokasi tempat bekerja yang baik 

7. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya kesempatan untuk promosi 

4 Symbolic Attributes 

 

Symbolic attributes 

menggambarkan unsur yang 

diharapkan seseorang dari 

sebuah perusahaan sebagai 

subjective terms (sesuatu yang 

tidak berwujud) (Lievens dan 

Highhouse, 2003 dalam 

Myrden & Kelloway, 2015, p. 

272), seperti persepsi tentang 

1. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya perasaan bahwa saya bekerja untuk 

perusahaan dengan budaya orgaisasi yang 

kuat 

Myrden & 

Kelloway 

(2015) 

2. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya perasaan bahwa saya bekerja pada 

perusahaan yang bergengsi 

3. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya perasaan bahwa saya bekerja pada 

perusahaan yang memiliki misi perusahaan 

yang kuat 
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seberapa prestige sebuah 

perusahaan, social approval 

dari masyarakat yang 

diantisipasi mungkin akan 

mereka terima dengan bekerja 

pada suatu perusahaan, tidak 

hanya itu,  hal-hal seperti 

kepemimpinan dan budaya di 

dalam perusahaan juga 

termasuk didalamnya. 

4. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya perasaan bahwa saya bekerja pada 

perusahaan yang memiliki kualitas seorang 

pemimpin yang baik 

5. Bekerja di Tokopedia akan memberikan 

saya perasaan bahwa saya bekerja pada 

perusahaan yang memiliki performa unggul 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Pre-Test 

Menurut  Maholtra uji pre-test merupakan  survei  yang  cenderung tidak  

terstruktur  dibandingkan  dengan survey skala  besar  yang  secara  umum berisikan 

pertanyaan terbuka dan jumlah sample yang lebih sedikit (Malhotra, 2010). Dalam uji 

pre-test pada penelitian yang peneliti buat, peneliti mengumpulkan sebanyak 30 

responden untuk diuji dengan cara  menyebarkan  kuisioner  secara online dimana  

data  hasil  dari kuisioner kemudian peneliti olah menggunakan software SPSS untuk 

menguji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan  kuisioner  sehingga  saat  

melakukan  survei  skala  besar  hasil  yang didapatkan dapat diandalkan dan 

konsisten. 

3.7 Uji Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan keakuratan ukuran atau sejauh mana sebuah skor 

dengan kredibel merepresentasikan sebuah konsep (Zikmund et al., 2013). Dengan 

kata lain uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi 

validitas ini ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat 

sebelumnya benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016, 

p. 52). 
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Terdapat empat pendekatan dasar dalam melakukan uji validitas. Pendekatan 

awal adalah face validity yaitu, isi skala secara logis tampak mencerminkan apa yang 

dimaksudkan untuk diukur. Pendekatan selanjutnya adalah content validity mengacu 

pada sejauh mana sebuah skala pengukuran mencakup konsep yang ingin diukur 

secara menyeluruh tetapi tidak melampaui batas. Pendekatan criterion validity 

merupakan kemampuan mengukur untuk berkorelasi dengan ukuran standar lain dari 

konstruksi atau kriteria yang sama. Pendekatan terakhir yaitu construct validity, 

muncul ketika skala pengukuran dapat dengan akurat mengukur apa yang ingin 

diukur dan benar-benar mewakili konsep yang diinginkan (Zikmund et al., 2013). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan construct validity, 

karena skala pengukuran diukur dengan akurat dan benar-benar mewakili sebuah 

variable penelitian. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi 

antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor, dengan menggunakan 

Kansen-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA), loading factor, 

dan nilai signifikan. Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai KMO, MSA, 

dan loading factor yang dikehendaki harus > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis 

faktor. Sedangkan nilai signifikan yang dikehendaki < 0.50. 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016, p. 47). Untuk 

mengukur reliabilitas, maka SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik cronbach alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan 
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reliabel apabila jika memberikan nilai cronbach Alpha › 0,70 (Nunnally, 1994 dalam 

(Ghozali, 2016, p. 48). 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak ditemukan multikolonieritas 

antar variabel independent. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah tolerance  tidak ada yang ≤ 0.10 atau sama dengan dan VIF 

tidak ≥ 10 (Ghozali, 2016, p. 176). 

3.8.2 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dari 

residualnya (Ghozali, 2016). 

Menurut Ghozali, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016). 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali, uji heteroskedastisitas adalah suatu situasi dalam model 

regresi yang terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas melihat grafik plot. Jika tidak terdapat pola yang jelas 

serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

3.9 Uji Model 

3.9.1 Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali, koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel - variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel  dependent amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independent 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependent (Ghozali, 2016). 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Ghozali, regresi adalah metode statistik untuk menguji hubungan 

antara satu variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas. Sedangkan regresi 

berganda (multiple regression) digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat (metrik) (Ghozali, 2016, p. 8). 

Persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + e 
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Keterangan : 

X1 = Company Familiarity 

X2 = Functional Attributes 

X3 = Symbolic Attributes 

Y = Job Seeker Attraction 

A = Konstanta 

B = Koefisien Garis Regresi 

E = Error 

 

3.10.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol atau : 

H0 : bi = 0, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau 

HA : bi ≠ 0, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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