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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Gambar 3. 1 Objek Penelitian www.tokopedia.com 

Sumber: Data Penulis 

 

PT. Tokopedia merupakan salah satu situs e-marketplace terbesar di 

Indonesia yang resmi berdiri pada 17 Agustus 2009. Tokopedia memungkinkan 

setiap orang, setiap toko bahkan setiap brand untuk dapat membuka dan mengelola 

toko secara online. Tokopedia memiliki CEO (hingga sekarang) dan sekaligus 

menjadi founder dari perusahaan tersebut bernama Bapak William Tanuwijaya.  
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Gambar 3. 2 Logo PT. Tokopedia 

Sumber: Data Penulis 

 

PT Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonusa Dwitama 

pada tahun 2009. Kemudian karena perusahaan terus mengalami perkembangan, 

Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura seperti East Ventures 

pada tahun 2010, Cyber Agent Ventures pada tahun 2011, Net price pada tahun 

2012, dan Softbank Ventures Korea pada tahun 2013. Setelah investasi-investasi 

yang diterima oleh Tokopedia selama beberapa tahun terakhir, Tokopedia 

mendapatkan lagi suntikan dana besar, yaitu sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 

1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc (SIMI) dan 

menjadikan Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara. 

Kemudian tidak berhenti pada tahap itu, pada April 2016, Tokopedia kembali 

dikabarkan mendapatkan investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun. 

Dengan nilai investasi yang dimiliki sekarang, Tokopedia memiliki 

peningkatan sebesar 10-20% untuk nilai transaksi yang terjadi setiap bulannya. 

Tokopedia juga mulai banyak memiliki kompetitor-kompetitor yang muncul seperti 

Bukalapak, Mataharimall.com dan Aliexpress selama perkembangannya pada 

waktu itu. Namun, di samping persaingan yang ketat tersebut, tidak membuat 
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perusahaan cepat untuk puas. Pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima 

investasi sebesar USD 1,1 milyar dari Alibaba dan menjadikan Tokopedia menjadi 

salah satu “Unicorn Company”. Dikabarkan bahwa keputusan ini dilakukan agar 

Alibaba dapat semakin memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara 

setelah sebelumnya membeli saham Lazada. 

Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, 

Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketeers of the Year 2014 untuk sektor 

e-Commerce pada acara Markplus Conference 2015 yang digelar oleh Markplus 

Inc. pada tanggal 11 Desember 2014. Hingga sekarang, Tokopedia menjadi salah 

satu pemain utama di industri e-commerce. 

 

Tabel 3. 1 Tokopedia sebagai salah satu leader dalam industri e-commerce 

Merchant Monthly Visits 
AppStore 

Rank 

PlayStore 

Rank 

Number of 

Employees 

Tokopedia 111,484,100 #2 #3 1,800 

Bukalapak 85,138,900 #4 #4 1,500 

Lazada 49,990,700 #3 #2 1,600 

Shopee 30,843,400 #1 #1 1,400 

Blibli.com 29,044,100 #5 #5 870 

 

Sumber: iprice.co.id, 2018 
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Berdasarkan tabel 1.3, Tokopedia memiliki peringkat pertama per Q2 tahun 

2018. Tokopedia memang memiliki banyak perkembangan dalam beberapa tahun 

terakhir. Tokopedia memiliki beberapa sektor bisnis yang ditawarkan kepada 

konsumen, yaitu marketplace, digital products dan official store.  

Marketplace Tokopedia memang terkenal akan lengkap dan banyaknya 

jenis barang yang dimiliki. Namun Tokopedia tetap memiliki kompetitor utama 

untuk industri marketplace ini, seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. 

Tokopedia juga menawarkan produk official store yang memang barang yg 

ditawarkan adalah barang – barang yang asli dari brand tertentu seperti Lock & 

Lock, Urbanlife, JBL, Logitech dan Steelseries.  

Mulai di tahun 2018, Tokopedia melakukan banyak perkembangan untuk 

produk digitalnya. Tokopedia memiliki kurang lebih 32 produk untuk ditawarkan 

kepada konsumen. Dalam prosesnya, Tokopedia memiliki banyak kompetitor 

utama seperti Bukalapak dan Blibli yang memiliki jumlah produk yang hampir 

sama dengan Tokopedia. Hingga sekarang, Tokopedia masih mengembangkan dan 

juga memperluas produk digitalnya hingga semua masyarakat Indonesia dapat 

menikmati mudahnya bayar tagihan, beli voucher makan dan juga Top-Up berbagai 

macam hal. 

Setelah menjadi leader di industri e-commerce selama lebih dari 9 Tahun, 

Tokopedia memiliki kompetitor yang sangat banyak. Perlu untuk perusahaan 

memperhatikan bagaimana kompetitor mulai memiliki banyak produk yang sama 

dengan produk-produk yang dimiliki oleh Tokopedia. Terutama juga dengan 

memperhatikan layout design website www.tokopedia.com. 
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Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Tokopedia adalah menjadi penyedia sarana transaksi online yang 

terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis Indonesia. Dalam pencapaian visi 

tersebut, Tokopedia memiliki misi perusahaan yaitu sebagai berikut: 

• Menggunakan teknologi terkini dari web dan internet secara tepat. 

• Memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang 

dilakukan secara online maupun offline. 

Visi Tokopedia jelas untuk menjadi penyedia sarana transaksi online yang 

terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Dan misi Tokopedia untuk 

menggunakan teknologi dari web Internet secara tepat untuk pemerataan ekonomi 

secara digital di seluruh Indonesia.  

Dengan visi dan misi ini, Tokopedia membangun sebuah ekosistem dimana 

siapa pun bisa memulai dan menemukan apapun, serta percaya bahwa marketplace 

adalah model bisnis paling indah di dunia karena kesuksesan sebuah marketplace 

hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Platform 

marketplace terdepan di Indonesia, Tokopedia, memberdayakan jutaan merchant 

dan konsumen untuk berpartisipasi dalam masa depan perekonomian.  

Layanan Tokopedia telah memungkinkan jutaan individu, UMKM dan 

pemilik bisnis di Indonesia menjual produk kepada pelanggan di seluruh Indonesia. 

Para merchant Tokopedia telah membuka puluhan juta lapangan pekerjaan baru di 

Indonesia. Diharapkan dengan visi misi dari perusahaan, Tokopedia akan menjadi 

perusahaan e-commerce nomor satu di Indonesia. 
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3.2 Desain Penelitian 

Menurut Cooper (2014), “The research design is the blueprint for fulfilling 

objectives and answering questions. Selecting a design may be complicated by the 

availability of a large variety of methods, techniques, procedures, protocols, and 

sampling plans”. Cooper menjelaskan bahwa research design adalah sebuah 

kerangka atau blueprint untuk melakukan suatu proyek riset, yang membutuhkan 

prosedur spesifik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat 

menyelesaikan masalah pada projek tersebut.  

Desain penelitian (Research Design) dibagi atas exploratory research 

design, descriptive research dan causal research. 

 

Gambar 3. 3 Research Design 

Sumber: Cooper, 2014 
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Exploratory research design adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui wawasan dan pemahamam dari situasi masalah yang dihadapi peneliti. 

Proses penelitiannya fleksibel dan tidak terstruktur. Kemudian, analisa dari data 

primer merupakan pendekatan kualitatif. Conclusive research design adalah 

penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis spesifik dan memeriksa 

hubungannya.  

Conclusive research design dibagi menajadi 2 bagian, yaitu descriptive 

research dan casual research. Descriptive research adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, biasanya 

karakteristik pasar dan perilaku konsumen (Malhotra, 2012). Descriptive Research 

terbagi lagi menjadi 2, yaitu cross-sectional design dan longitudinal design 

berdasarkan dimensi waktu. Menurut Cooper (2014), cross-sectional design adalah 

penelitian jenis descriptive research yang dilakukan sekali saja dan hasil 

penelitiannya hanya merepresentasikan keadaan saat itu saja. Longitudinal design 

merupakan penelitian yang dilakukan secara terus-menerus. Causal research 

adalah penelitian yang menentukan hubungan sebab – akibat. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Descriptive 

Research Design dimana akan dilakukan dengan metode survey. “Descriptive 

research is a type of conclusive research that has as its major objective the 

description of something – usually market characteristics or functions.” (Malhotra, 

2012). Karena penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan sesuatu, biasanya karakteristik pasar dan perilaku konsumen.  
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Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan cross-sectional design, “cross-

sectional design, sometimes called a sample survey, can be thought of as a snapshot 

of the marketplace taken at a specific point in time.” (Malhotra, 2012). Dari 

pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan sekali saja dan hasil penelitian ini 

hanya merepresentasikan keadaan saat dilakukan penelitian. Metode survey yang 

dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara online, 

dimana responden menjawab pertanyaan yang diberikan terkait dengan objek 

penelitian dan akan memberikan nilai antara 1 sampai 7 skala (likert scale) mengacu 

pada jurnal utama yang digunakan oleh penulis. 

 

3.3 Data Penelitian 

Menurut Cooper (2014), “Research data is all the facts to be presented and 

help the researcher on the research”. Research data adalah fakta – fakta yang ada 

untuk di presentasikan untuk peneliti pelajari dan menjadi bahan untuk 

penelitiannya. Research data juga di bagi dua, yaitu primary data dan secondary 

data. “Secondary data is data that have been previously collected for some purpose 

othe than the one at hand” (Griffin, 2013). Secondary data adalah data yang 

sebelumnya sudah terkoleksi atau sudah pernah didapatkan untuk sebuah tujuan, 

atau bisa dibilang data didapatkan dari penelitin sebelumnya. “Primary data is data 

that originated by the researcher to address the research problem.” (Malhotra, 

2012). Primary data merupakan data yang berasal dari peneliti atau berdasarkan 

dari orisinalitas penulit untuk mencari fakta penelitiannya. 
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Gambar 3. 4 Research Data 

Sumber: Cooper, 2014 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Data 

Primer, yaitu data yang didapat/diperoleh langsung oleh Peneliti dengan tujuan 

untuk menangani masalah penelitian. Data sekunder, merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung, biasanya dari pihak kedua yang mengolah data 

keperluan orang lain.  

Sumber data utama yang digunakan dalam menentukan hasil penelitian ini 

adalah data primer, yaitu data-data dikumpulkan oleh Peneliti melalui penyebaran 

kuesioner secara online kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan 

kuesioner yang disebarkan menggunakan non-probability sampling dengan metode 

convenience sampling. Selain data utama, Peneliti juga memakai data sekunder 

dalam penelitian ini, yaitu seluruh data pendukung berasal dari jurnal. Artikel, 

website, dan textbook perkuliahan untuk membuat penelitian ini berbasis ilmiah dan 
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sistematis (Malhotra, 2012). Dari hasil data pendukung dari jurnal-jurnal, artikel, 

website¸ dan textbook perkuliahan, penulis selanjutnya menyusun kuesioner yang 

akan di sebarkan secara online /internet. 

 

3.4 Sampling Design Process 

Gambar 3. 5 Sampling Design Process 

Sumber: Cooper, 2014 

  

 Menurut gambar 3.5, Cooper mengatakan bahwa proses awal yang perlu 

dilakukan dan cukup penting adalah untuk menentukan target populasi yang akan 

menjadi responden dari penelitian yang dilakukan. Setelah target populasi 
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ditentukan, peneliti akan menentukan sampling frame, yang kemudian akan 

menentukan teknik pengambilan sampel dan diikuti oleh penentuan jumlah sampel 

yang akan diambil pada penelitian ini. Proses akhir pada sampling design process 

adalah melakukan eksekusi proses sampel. 

 Menurut Taherdoost (2016), terdapat proses-proses yang penting untuk 

diperhatikan saat melakukan sampling design process agar dapat berjalan dengan 

baik: 

1. Clearly Define Target Population 

2. Select Sampling Frame 

3. Choose Sampling Technique 

4. Determine Sample Size 

5. Collect Data 

 

3.4.1 Clearly Define Target Population 

Tahap pertama dalam sampling process adalah unuk menentukan target 

populasi secara jelas. “The first stage in the sampling process is to clearly define 

target population. Population is commonly related to the number of people living 

in a particular country” (Taherdoost, 2016). Populasi umumnya terkait dengan 

jumlah orang yang tinggal di negara tertentu. Target populasi dalam penelitian ini 

adalah orang yang pernah berkunjung/menggunakan www.tokopedia.com, 

berumur minimal 17 tahun dan berdomisili di Pulau Jawa. 
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3.4.2 Select Sampling Frame 

Menurut Taherdoost (2016), “A sampling frame is a list of the actual cases 

from which sample will be drawn. The sampling frame must be representative of 

the population.” Sampling Frame adalah daftar kasus yang sebenarnya dari mana 

sampel akan diambil. Sampling frame harus mewakili populasi dan sampling frame 

yang dipilih atau seluruh populasi disebut sampling. Maka sampling frame dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pria dan Wanita 

2. Usia Minimal 17 Tahun (millenials)  

3. Berdomisili di Pulau Jawa 

4. Pernah mengunjungi atau menggunakan website www.tokopedia.com  

 

3.4.3 Choose Sampling Technique 

Menurut Taherdoost (2016), “Prior to examining the various types of 

sampling method, it is worth noting what is meant by sampling, along with reasons 

why researchers are likely to select a sample. Taking a subset from chosen sampling 

frame or entire population is called sampling.” Sebelum memeriksa berbagai jenis 

sampling methods, penting untuk diperhatikan apa yang dimaksud dengan 

sampling, bersama dengan alasan mengapa peneliti cenderung memilih sampel. 

Mengambil sub-set dari kerangka sampling yang dipilih atau seluruh populasi 

disebut sampling. Sampling bisa digunakan untuk membuat inferensi tentang suatu 

populasi atau membuat generalisasi dalam kaitannya dengan teori yang ada. 

Intinya, ini tergantung pada pilihan teknik sampling. 
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Sebelum memilih teknik sampling jenis tertentu, diperlukan untuk 

memutuskan pengambilan teknik sampel secara luas. Pada umumnya, sampling 

techniques dapat dibagi menjadi 2 tipe: 

• Probability atau random sampling menurut Zikmund (2002) dalam 

Taherdoost (2016) adalah bahwa setiap item dalam populasi memiliki 

peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. 

a. Simple random, adalah teknik pengambilan sampel yang setiap dalam 

populasi memiliki kesamaan kemungkinan untuk dijadikan sampel (Ghauri 

dan Gronhaug, 2015 dalam Taherdoost, 2016). 

b. Stratified random, adalah teknik pengambilan sampel dengan cara 

membagi populasi menjadi strata (atau sub-kelompok) kemudian sampel 

acak diambil dari masing-masing sub-kelompok (Ackoff, 1953 dalam 

Taherdoost, 2016). 

c. Cluster sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan cara 

membagi seluruh populasi ke dalam klaster atau kelompok (Wilson, 2010 

dalam Taherdoost, 2016). Pengambilan cluster sampling menguntungkan 

bagi para peneliti yang subjeknya berada di wilayah geografis besar karena 

menghemat waktu dan uang (Davis, 2005 dalam Taherdoost, 2016). 

d. Systematic sampling, adalah dimana setiap kasus setelah start acak di 

pilih. 

e. Multi stage sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara 

memindahkan sampel yang luas ke sampel yang sempit. 
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1. Non-probability atau non-random sampling 

a. Quota sampling, adalah teknik sampling tidak acak dimana peserta dipilih 

atas dasar karakteristik yang telah ditentukan sehingga total sampel akan 

memiliki distribusi yang sama dalam karakteristik sebagai populasi yang 

lebih luas (Davis, 2005 dalam Taherdoost, 2016). 

b. Snowball sampling, adalah metode sampling tidak acak yang beberapa 

kasus untuk membantu mendorong kasus lain untuk mengambil bagian 

dalam penelitian, sehingga meningkatkan ukuran sampel. Pendekatan ini 

dapat diterapkan pada populasi kecil yang sulit diakses karena sifatnya yang 

tertutup, misalkan seperti masyarakat rahasia dan profesi yang tidak dapat 

diakses (Breweton dan Millward, 2001 dalam Taherdoost, 2016). 

c. Judgment sampling, adalah strategi dimana mengatur orang atau peristiwa 

tertentu yang dipilih secara sengaja untuk memberikan 45 informasi penting 

yang tidak dapat diperoleh dari pilihan lain (Maxwell, 1996 dalam 

Taherdoost, 2016). 

d. Convenience sampling, adalah memilih peserta karena mereka sering dan 

mudah bersedia. Covenience sampling menjadi teknik sampling yang 

digunakan di penelitian ini karena mudah dibandingkan dengan teknik 

sampling lainnya dan juga paling cocok untuk digunakan dalam penelitian 

ini. Pengambilan convenience sampling sering membantu mengatasi banyak 

keterbatasan yang terkait dengan penelitian. 
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3.4.4 Determine Sample Size 

Untuk mengeneralisasi dari sampel acak dan menghindari kesalahan 

sampling atau bias, sampel acak harus memiliki ukuran yang memadai. Sampling 

size merupakan jumlah elemen yang akan diikutsertakan di dalam penelitian 

(Malhotra, 2012). Penentuan jumlah sampel ini disesuaikan dengan banyaknya item 

pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner peneliti. Landasan untuk menentukan 

ukuran minimum sampel penelitian yg digunakan adalah menurut Hair et al., 

(2014): 

1. Jumlah sampel harus lebih banyak daripada jumlah variabel 

2. Jumlah minimal sample size secara absolut adalah 50 observasi 

3. Jumlah minimal sampel adalah 5 observasi per variable 

Dengan memperhatikan teori yang diungkapkan oleh Hair et al., penulis 

memiliki detail variabel layout design, atmosphere, emotional arousal, attitude 

toward to the website dan purchase intention beserta dengan jumlah. Pertanyaannya 

dengan total 21 butir adalah sebagai berikut: 

1. Layout Design (4 item Pertanyaan) 

2. Atmosphere (4 item Pertanyaan) 

3. Emotional Arousal (3 item Pertanyaan) 

4. Attitude Toward Website (6 item Pertanyaan) 

5. Purchase Intention (4 item Pertanyaan) 

Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa jumlah sampel minimum yang akan 

diambil pada penelitian ini adalah sebanyak: 5 variabel x 21 item pertanyaan = 105 

responden. 
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3.4.5 Collect Data 

Setelah populasi target, kerangka sampling, teknik sampling dan ukuran 

sampel telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah untuk mengumpulkan data. 

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner online yang berbentuk dari google form. Link dari kuesioner online 

tersebut dapat diakses/dibuka melalui link berikut: http://bit.ly/KuesionerDavine 

Peneliti menyebarluaskan kuesioner online melalui social media seperti 

Instagram (Direct Message), dan Line (Personal chat, post on timeline) mulai dari 

bulan November 2018 – Desember 2018. Dalam proses penyebaran dan 

pengumpulan data penelitian kuesioner ini, peneliti tidak bekerja seorang diri, 

penulis juga dibantu oleh teman-teman yang bertindak sebagai broadcaster, mereka 

membantu dengan cara menyebarkan website link kuesioner online penulis melalui 

social media. 

 

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Eksogen 

Menurut Hair et al., 2014, variabel eksogen adalah “Latent, multi-item 

equivalent of independent variables. They are constructs determined by factors 

outside of the model”. Dimana Variabel eksogen adalah variabel yang dianggap 

sebagai variabel bebas yang terdapat pada semua persamaan yang ada di dalam 

model penelitian (Hair et al., 2014). Dalam penelitian ini, yang menjadi/termasuk 

variabel eksogen yaitu layout design dan atmosphere. 
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3.5.1 Variabel Eksogen 

Menurut Hair et al., 2014, Variabel Eksogen adalah “Latent, multi-item 

equivalent to dependent variables. An endogenous construct is represented by a 

variate of dependent variables. In terms of a path diagram, one or more arrows 

lead into the endogenous construct”. Variabel endogen merupakan variabel yang 

terikat pada variabel lain dan paling sedikit terdapat satu di dalam persamaan 

model, variabel endogen digambarkan sebagai diagram dengan setidaknya 

memiliki satu anak panah yang mengarah pada variabel tersebut. (Hair et al., 2014). 

Dalam penelitian ini, yang /termasuk variabel endogen yaitu emotional arousal, 

attitude toward the website dan purchase intention. 

 

3.5.2 Variabel Teramati 

Menurut Hair et al., 2014, variabel teramati adalah “Observed value (also 

called a measured or manifest variable) used as a measure of a latent construct 

that cannot be measured directly. The researcher must specify which indicators are 

associated with each latent construct.” Variabel teraramati atau sering dikenal 

dengan observed variable atau variabel terukur/measured variable yaitu variabel 

yang teramati atau dapat diukur secara empiris biasanya disebut juga sebagai 

indicator/indikator dalam penelitian.  Pada metode survey dengan menggunakan 

kuesioner secara langsung dapat mewakili sebuah variabel teramati. (Hair et al., 

2014). Pada penelitian ini, terdapat total 21 pertanyaan dalam kuesioner online, 

sehingga jumlah variabel teramati dalam penelitian ini berjumlah 14 indikator. 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori yang 

didasarkan pada indikator pertanyaan seperti pada tabel 3.2, dimana angka satu 

menunjukkan sangat tidak setuju/belum pernah mengunjungi atau menggunakan 

website tersebut hingga angka 7 menunjukkan sangat setuju dan 

pertanyaan/measurement mengacu pada jurnal utama. 

 

Tabel 3. 2 Tabel Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

1 Layout 

Design 

Penataan 

konten dan 

informasi 

produk serta 

gambar yang 

ditampilkan 

pada website 

tersebut.  

 

(Wu et al., 

2013) 

Website 

www.tokopedia.c

om memiliki 

layout design 

yang sangat 

terorganisir/rapi. 

(Organized) 

 

(Sangat tidak 

setuju-Sangat 

setuju) 

How can 

online 

store 

layout 

design and 

atmosphere 

influence 

consumer 

shopping 

intention 

on a 

website? 

 

(Wu et al., 

2013) 

7 Likert 

Scale 

Website 

www.tokopedia.c

om memiliki 

layout design 

tampilan yang 

sangat bagus. 

(Good Displays) 

 

(Sangat tidak 

setuju-Sangat 

setuju) 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

   

Website 

www.tokopedia.com 

memiliki layout 

design yang 

menampilkan sangat 

banyak pilihan.  

 

(Sangat tidak setuju-

sangat setuju) 

  

2 Atmosphere Merupakan 

lingkungan 

yang 

dirancang 

untuk 

menghasilkan 

efek 

emosional 

yang dapat 

meningkatkan 

sikap pembeli 

dan 

melakukan 

pembelian. 

Kotler (1973) 

dalam Bohl 

(2012) 

Website 

www.tokopedia.com 

memiliki 

atmosphere yang 

sangat menarik. 

(Attractive) 

 

(Sangat tidak setuju 

– Sangat setuju) 

How can 

online 

store 

layout 

design and 

atmosphere 

influence 

consumer 

shopping 

intention 

on a 

website? 

 

(Wu et al., 

2013) 

7 Likert 

Scale 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

   Website 

www.tokopedia.com 

memiliki 

atmosphere yang 

sangat cerah/terang. 

(Bright) 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat setuju) 

  

Website 

www.tokopedia.com 

memiliki 

atmosphere yang 

sangat hidup. 

(Lively) 

 

(Sangat tidak setuju-

sangat setuju) 

Website 

www.tokopedia.com 

memiliki 

atmosphere yang 

sangat tidak 

membosankan. 

(Stimulating) 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat Setuju) 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

3 Emotional 

Arousal 

Memiliki dua 

komponen yaitu 

pleasure dan 

arousal. 

 

Pleasure 

merupakan 

derajat perasaan 

dimana 

konsumen 

merasa senang, 

bahagia, dan 

gembira. 

 

Arousal 

merupakan 

derajat perasaan 

merasa tertarik, 

waspada dan 

aktif. 

 

Emotional 

arousal adalah 

derajat perasaan 

dimana 

seseorang 

merasa senang, 

bahagia, 

gembira, merasa 

tertarik, 

waspada, dan 

aktif. 

Saya merasa sangat 

bahagia/senang saat 

berbelanja di website 

www.tokopedia.com

(Happy) 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat Setuju) 

How can 

online 

store 

layout 

design and 

atmospher

e influence 

consumer 

shopping 

intention 

on a 

website? 

 

(Wu et al., 

2013) 

7 Likert 

Scale 

Saya merasa sangat 

bergairah untuk 

berbelanja di website 

www.tokopedia.com 

(Stimulated) 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat Setuju) 

Saya merasa sangat 

terdorong untuk 

berbelanja di website 

www.tokopedia.com

(Aroused) 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat Setuju) 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

4 Attitude 

Toward to 

the 

Website 

Menurut 

Richard (2005), 

Keterkaitan 

antara desain 

layout design, 

atmosphere, dan 

attitude towards 

the website 

adalah bahwa 

persepsi konten 

situs dapat 

diukur dengan 

cara informatif, 

jika 

menyediakan 

informasi rinci 

dan spesifik 

tentang produk 

atau lainnya 

dengan topik 

yang relevan. 

Saya merasa design 

website 

www.tokopedia.com 

sangat nyaman. 

(Comfortable) 

How can 

online 

store 

layout 

design and 

atmospher

e influence 

consumer 

shopping 

intention 

on a 

website? 

 

(Wu et al., 

2013) 

7 Likert 

Scale 

Saya sangat menyukai 

design website 

www.tokopedia.com 

Saya sangat suka 

menghabiskan waktu 

untuk browsing di 

website seperti ini 

(www.tokopedia.com) 

Saya pikir 

pengalaman 

berbelanja di website 

www.tokopedia.com 

sangat menyenangkan. 

(Pleasant) 

Saya pikir berbelanja 

di website 

www.tokopedia.com 

adalah hal yang baik. 

(Nice) 

Saya menikmati untuk 

berbagi website 

www.tokopedia.com 

dengan orang lain. 

 

Saya tidak ingin 

berbelanja di website 

www.tokopedia.com 

 

(Sangat tidak setuju-

Sangat setuju) 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Measurement 

Jurnal 

Referensi 

Scaling 

Technique 

5 Purchase 

Intention 

Merupakan 

probabilitas dan 

niat konsumen 

untuk membeli 

barang tertentu. 

 

(Wau et al, 

2013) 

Jika saya 

membutuhkan 

produk, saya berniat 

untuk membeli di 

website 

www.tokopedia.com 

dalam waktu dekat 

How can 

online store 

layout 

design and 

atmosphere 

influence 

consumer 

shopping 

intention on 

a website? 

 

(Wu et al., 

2013) 

7 Likert 

Scale 

Jika Saya 

Membutuhkan 

Produk, Saya Sangat 

Mungkin untuk 

Membeli di Website 

www.tokopedia.com 

dalam waktu dekat. 

Jika Saya 

Membutuhkan 

Produk, Saya 

Berencana untuk 

Membeli di Website 

www.tokopedia.com 

dalam waktu dekat 

Jika Saya 

Membutuhkan 

Produk, Saya 

Mempertimbangkan 

Untuk Membeli di 

Website 

www.tokopedia.com 

dalam waktu dekat 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.7.1 Metode Analisis Data Pre-Test Menggunakan Analisis Faktor 

“Factor analysis, including both principal component analysis and common 

factor analysis, is a statistical approach that can be used to analyze 

interrelationships among a large number of variables and to explain these variables 

in terms of their common underlying dimensions (factors).” (Hair et al., 2014). 

Menurut Hair, faktor analisis merupakan pendekatan statistik yang dapat digunakan 

untuk menganalisis hubungan antar variabel dan untuk menjelaskan faktor – faktor 

apa saja yang mempengaruhi mereka. 

“The objective is to find a way of condensing the information contained in 

a number of original variables into a smaller set of variates (factors) with a minimal 

loss of information. By providing an empirical estimate of the structure of the 

variables considered, factor analysis becomes an objective basis for creating 

summated scales.” (Hair et al., 2014). Hair juga mengatakan bahwa tujuan analisis 

faktor yaitu untuk mencari cara untuk menyatukan informasi – informasi yang 

dimiliki menjadi lebih sempit namun tetap memiliki inti dari informasi yang 

dibutuhkan. Tujuannya yaitu untuk meringkas (summarize) informasi yang ada 

dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variate (faktor atau 

komponen). Dengan menyediakan struktur variabel yang sesuai, analisis faktor 

menjadi tujuan untuk membuat skala yang sudah di ringkas (disatukan menjadi satu 

sub-set kelompok). Selain itu, faktor analisis juga dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang diolah valid dan reliable (Malhotra, 2012). 
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3.7.1.1 Uji Validitas 

Sebuah penelitian dikatakan baik apabila semakin tinggi nilai validitas yang 

ditunjukkan. Dalam penelitian ini, validitas diuji dengan menggunakan metode 

Factor Analysis. Pertanyaan kuesioner (measurement) dikatakan valid jika sesuai 

dengan ketentuan dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. 3 Uji Validitas 

No. Indicators Cut-off value Source 

1 Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) 

Meritorious: ≥ 0.80 

Middling: ≥ 0.70 

Mediocre: ≥ 0.60 

Miserable: ≥ 0.50 

Unacceptable: < 0.50 

Nilai KMO ≥ 0.5 

= Valid 

Malhotra (2009) 

2 Barlett’s Test of 

Sphericity  

Hasil uji 

signifikan ≥ 0.5 

Malhotra (2009) 

3 Anti-Image Correlation: 

Individual measure of sampling 

adequacy (MSA) 

Nilai MSA ≥ 0.5 Malhotra (2009) 

4 Factor Loadings 

Significant Factor 

Loading based on 

Sample Size 

Factor Loading ≥ 

0.5  

Malhotra (2009) 

 

Sumber: Data Olahan Penulis 
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3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menurut Malhotra, 2012 adalah “reliability refers to the 

extent to which a scale produces consistent results if repeated measurements are 

made. Therefore, reliability can be defined as the extent to which measures are free 

from random error. Reliability is determined by repeadly measuring the construct 

or variable of interest”. Malhotra mengungkapkan bahwa reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui tingkat kehandalan dalam suatu penelitian, maka dibutuhkan uji 

reliabilitas. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Penelitian akan dinyatakan lulus uji reliabilitas jika nilai 

Cronbach Alpha melebihi 0,6 atau > 0,6. 

 

3.7.2 Metode Analisis Data Dengan Structural Equation Modelling 

Menurut Hair et al., 2014, “Structural equation modeling (SEM) is a 

technique that allows separate relationships for each of a set of dependent 

variables. In its simplest sense, structural equation modeling provides the 

appropriate and most efficient estimation technique for a series of separate multiple 

regression equations estimated simultaneously.” Hair et al. mengungkapkan SEM 

merupakan model dalam ilmu statistika yang mencari dan atau menjelaskan 

hubungan antara berbagai variabel yang dependen. SEM menyediakan teknik yang 

paling efisien untuk memisahkan persamaan regresi secara bersamaan. SEM juga 

adalah sebuah prosedur untuk mengestimasi kumpulan variabel dependen yang 

terhubung dengan sebuah hasil konstruksi dari multiple measured variable dan 
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mengubah incorporated (tidak memiliki struktur) menjadi integrated model 

(Malhotra, 2012). 

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara 

variabel layout design, atmosphere, emotional arousal, attitude toward to the 

website dan purchase intention. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode persamaan struktur (Structural Equation Modeling) 

dengan menggunakan tools Amos. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari 

satu indikator yang mewakili setiap variabelnya. 

 

3.7.2.1 Variabel dalam SEM 

Menurut Hair et al., (2010), dalam Structural Equation Modeling terdapat 

2 jenis variabel: 

1. Variabel laten (latent variables), “is a hypothesized and unobserved concept that 

can be represented by observable or measurable variables” (Hair et al., 2014) 

dapat diartikan sebuah konsep secara abstrak yang menjadi perhatian khusus dan 

utama pada Structural Equation Modeling. Variabel ini terbagi menjadi 2 yaitu 

eksogen dan endogen. Variabel eksogen, “Exogenous constructs are the latent, 

multi-item equivalent of independent variables.” (Hair et al., 2014) merupakan 

variabel yang muncul sebagai variabel bebas di dalam model penelitian, sedangkan 

variabel endogen, “Endogenous constructs are the latent, multi-item equivalent to 

dependent variables” (Hair et al., 2014) merupakan variabel terikat pada saling 

sedikit satu persamaaan dalam model penelitian. 
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2. Variabel terukur (measured variables) atau sering disebut variabel teramati 

(observed variables). Merupakan sebuah variabel yang dapat diukur dan diamati 

secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. 

 

3.7.2.2 Tahapan Dalam Prosedur SEM 

 

Gambar 3. 6 Structural Equation Modeling 

Sumber: Hair et al., 2014 
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 Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tahapan melakukan Structural 

Equation Modeling dari gambar 3.6: 

1. Pembentukan model teori sebagai dasar model yang akan di input di dalam 

Structural Equation Modelling dengan teori yang kuat. 

2. Membuat diagram path dari hubungan setiap variabel berdasarkan dasar 

teori. Diagram path memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar 

variabel yang akan di uji.   

3. Membagi diagram path tersebut menjadi satu set model pengukuran dan 

model structural. 

4. Memilih metrics data untuk di input dan mengestimasi model yang 

diajukan. Di dalam Structural Equation Modelling hanya menggunakan 

matrik varian/kovarian atau matrik korelasi sebagai data input untuk 

keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

5. Menentukan identifikasi dari structural model. Langkah ini diperlukan 

untuk menentukan model yang ingin difokuskan, bukan model yang tidak 

dapat terdeteksi. Masalah yang biasanya terjadi yaitu akan muncul melalui 

gejala berikut: 

• Standard error dari beberapa koefisien sangat besar. 

• Muncul angka yang tidak relevan seperti terdapat error dari varian 

yang menunjukkan angka negatif. 

• Korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang didapat. 

• Mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya disajikan. 
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6. Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit atau uji kecocokan. Pada tahap 

ini model penelitian yang digunakan kesesuaiannya akan dievaluasi melalui 

berbagai kriteria goodness of fit sebagai berikut: 

• Ukuran sampel minimal 100-150 dengan perbandingan 5 observasi 

• Untuk setiap estimasi pengukuran (n x 5) 

• Normalitas dan linearitas 

• Outliers 

• Multicolinierity dan singularity 

 

3.7.2.3 Kecocokan Model Pengukuran  

Menurut Hair et al. (2014), “Validity is defined as the extent to which 

research is accurate. This process allows relationships between constructs to be 

automatically corrected for the amount of error variance that exists in the construct 

measures”. Kecocokan model pengukuran akan diuji pada setiap model 

pengukuran secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan reliabitias dari 

model pengukuran tersebut. 

1. Evaluasi terhadap validitas data 

Menurut Hair et al. (2014), Validitas bisa dikatakan valid, jika memenuhi 

beberapa syarat berikut: 

• Nilai t di dalam loading factors lebih besari dari nilai kritis (≥1.96) 

• Standardized factor loading ≥ 0.50. 
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menilai konsistensi. Ketika 

hasil dari reliabilitas tinggi, secara langsung menunjukkan bahwa masing - masing 

indikator mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pengukuran konstruk latennya. 

Suatu variabel dikatakan mempunyai realibilitas yang baik jika: 

a. Nilai Construct Reliability (CR) ≥ 0.70 

𝐶𝑅 =  
(∑ 𝐿𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

(∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 + (∑ 𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

 

Gambar 3. 7 Rumus CR 

Sumber: Hair et al., 2014 

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.5 

𝐴𝑉𝐸 =  
∑ 𝐿𝑖

𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 

Gambar 3. 8 Rumus AVE 

Sumber: Hair et al., 2014 

 

3.7.2.4 Kecocokan Model Struktural 

Menurut Hair et al. (2014), “Each GOF measure is unique, but the 

measures are classed into three general groups: absolute measures, incremental 

measures, and parsimony fit measures.” Terdapat 3 goodness of fit test, yaitu: 

1. Absolute measures, biasanya digunakan untuk menentukan prediksi model 

berupa derajat keseluruhan terhadap matrik korelasi dan kovarian. 
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2. Incremental measures, digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar yang disebut sebagai independence model. 

3. Parsimony fit measures, digunakan untuk mengukur model yang 

mempunyai degree of fit dengan tingkat paling tinggi dari setiap degree of 

freedom. 

Dalam uji structural model dengan pengukuran goodness of fit, terdapat 

ketentuan dalam kecocokan nilainya seperti berikut ini: 

1. Nilai χ2 dengan df 

2. Satu kriteria absolute fit index (GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi- Square) 

3. Satu kriteria incremental fit index (CFI, TLI) 

4. Satu kriteria goodness of fit index (GFI, CLI, TLI) 

5. Satu kriteria badness of fit index (RMSEA, SRMR) 

 

Tabel 3. 4 Perbandingan Ukuran Goodness of Fit Absolute Measures 

 

Ukuran Goodness of Fit 
Tingkat Kecocokan yang Bisa 

Diterima 
Kriteria Uji 

Absolute Measures 

Chi-Square P ≥ 0.05 Nilai yang kecil P ≥ 0.05 Good Fit 

GFI (Goodness of Fit 

Index) 

GFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ GFI < 0.90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0.80 Poor Fit 

RMSEA (Root Mean 

Square Error of 

Approximation) 

RMSEA ≤ 0.08 Good Fit 

0.08 ≤ RMSEA < 0.10 Marginal Fit 

RMSEA ≥ 0.10 Poor Fit 

ECVI (Expected Cross 

Validation Index) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai ECVI saturated 
Good Fit 

 

Sumber: Hair et al. (2014) 
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Tabel 3. 5 Perbandingan Ukuran Goodness of Fit Incremental Measures 

Ukuran Goodness of Fit 
Tingkat Kecocokan yang Bisa 

Diterima 
Kriteria Uji 

Incremental Measures 

TLI / NNFI (Tucker-

Lewis Index atau Non-

Normed Fit Index) 

NNFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ NNFI < 0.90 Marginal Fit 

NNFI ≤ 0.80 Poor Fit 

NFI (Normed Fit Index) 

NFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ NFI < 0.90 Marginal Fit 

NFI ≤ 0.80 Poor Fit 

RFI (Relative Fit Index) 

RFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ RFI < 0.90 Marginal Fit 

RFI ≤ 0.80 Poor Fit 

IFI (Incremental Fit 

Index) 

IFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ IFI < 0.90 Marginal Fit 

IFI ≤ 0.80 Poor Fit 

CFI (Compreative Fit 

Index) 

CFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.8 ≤ CFI < 0.90 Marginal Fit 

CFI ≤ 0.80 Poor Fit 

 

Sumber: Hair et al. (2014) 

 

Tabel 3. 6 Perbandingan Ukuran Goodness of Fit Parsimony Measures 

Ukuran Goodness of Fit 
Tingkat Kecocokan yang Bisa 

Diterima 
Kriteria Uji 

Parsimony Measures 

Norm Chi-Square CMIN/DF < 2 Good Fit 

PGFI (Parsimonius 

Goodness Fit Index) 
PGFI ≥ 0.50 Good Fit 

PNFI (Parsimonius 

Normed of Fit) 

Nilai yang lebih tinggi 

semakin baik 

Good Fit 

AIC (Akaike 

Information Criterion) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan AIC saturated 

Good Fit 

 

Sumber: Hair et al. (2014) 
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3.7.3 Model Pengukuran 

 Peneliti menggunakan 5 model pengukuran berdasarkan variabel yang 

diukur dan menggunakan model penelitian yang digunakan oleh Wu et al. (2013): 

1. Layout design 

Model ini terdari dari empat pertanyaan/measurement yang merupakan first 

order confirmartory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu layout design. 

2. Atmosphere 

Model ini terdari dari empat pertanyaan/measurement yang merupakan first 

order confirmartory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu atmosphere. 

3. Emotional arousal 

Model ini terdari dari tiga pertanyaan/measurement yang merupakan first 

order confirmartory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu emotional arousal.  

4. Attitude Toward to the Website 

Model ini terdari dari empat pertanyaan/measurement yang merupakan first 

order confirmartory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu attitude toward to the website. 

5. Purchase Imtention 

Model ini terdari dari empat pertanyaan/measurement yang merupakan first 

order confirmartory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu purchase intention 
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Gambar 3. 9 Structural Model 

Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

 

3.7.4 Testing Structural Relationship 

Model fit yang baik saja tidak cukup untuk mendukung teori structural. Peneliti 

juga harus memeriksa estimasi parameter individu yang mewakili masing - masing 

hipotesis. Model teori dianggap valid jika: 

1. Memiliki nilai standar koefisien ≥ 0, berarti memiliki hubungan yang positif dan 

kurang dari 0 memiliki hubungan yang negatif. 
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2. Memiliki nilai p-value ≤ 0.05. jika p-value ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan 

hipotesis didukung oleh data atau terdapat pengaruh signifikan karena tingkat error 

yang dimiliki masih dibawah 0.05. jika p-value yang diperoleh diatas 0.05, maka 

hipotesis dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau data tidak 

mendukung. 

 

3.7.5 Model Keseluruhan Penelitian  

 Peneliti menggunakan model penelitian secara keseluruhan berdasarkan 

model yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya Wu et al., 2013. Berikut 

ini adalah model secara keseluruhannya: 

 

Gambar 3. 10 Model Keseluruhan Penelitian 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
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