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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan empat E-Marketplace sebagai 

objek penelitian berdasarkan pertimbangan E-Marketplace yang paling banyak 

digunakan menurut iPrice seperti yang sudah dijelaskan pada gambar 1.4 pada bab 

1.1 mengenai latar belakang penelitian. Keempat E-Marketplace yang terpilih 

adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. 

Tokopedia merupakan sebuah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi 

mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia telah berhasil menjangkau 

97% kecamatan di Indonesia, dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif setiap bulan, 

serta lebih dari 6.8 juta penjual, di mana 86.5% penjual adalah pebisnis baru 

(Tokopedia, 2019). 

Shopee merupakan platform belanja online yang diluncurkan pada tahun 2015, 

platform ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman belanja online yang 

mudah, aman, dan cepat kepada pelanggan melalui pembayaran dan dukungan 

pemenuhan yang kuat. Shopee memiliki visi sebagai platform di mana belanja 

online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan (Shopee, 2019). 

Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia 

yang menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Semua orang 

dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh 

Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak memiliki slogan jual-
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beli online mudah dan terpercaya karena Bukalapak memberikan jaminan 100% 

uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak 

(Bukalapak, 2019). 

Lazada merupakan sebuah E-Marketplace yang diluncurkan pada tahun 2012. 

Lazada beroperasi hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan 

Vietnam. Sebagai pelopor ekosistem E-Commerce di Asia Tenggara, melalui 

platform marketplace yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran 

yang unik, layanan data, dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 

135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta 

konsumen di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 300 juta SKU yang 

tersedia, Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori mulai dari 

barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, 

perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk komitmen 

Lazada untuk mengedepankan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan 

bagi para konsumen, Lazada menghadirkan berbagai metode pembayaran, 

termasuk cash-on-delivery (COD), pelayanan konsumen yang menyeluruh, dan 

layanan pengembalian barang yang mudah melalui jasa pengiriman first dan last 

mile milik Lazada, dan juga dengan lebih dari 100 mitra logistiknya. Kepemilikan 

saham mayoritas Lazada group dimiliki oleh Alibaba Group Holding Limited 

(Lazada, 2019). 
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3.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, hal 

ini dikarenakan teknik sampling menggunakan kuesioner dengan nilai jawaban 

responden menggunakan 5 Points Likert scale (Joshi et al., 2015). 

Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah E-Marketplace yang sudah dibahas 

pada bab 3.1 sebelumnya sebagai objek penelitian. Reaksi apa yang akan 

berdampak oleh variabel-variabel eksternal kepada kepercayaan dan kepuasan 

pengguna, hal ini akan ditelusuri berdasarkan data kuesioner sesuai rancangan tabel 

indikator. Secara garis besar, penelitian ini akan menggunakan PLS-SEM dengan 

perangkat lunak SmartPLS3.  

Penggunaan PLS-SEM dibandingkan CB-SEM, seperti yang sudah dibahas 

sebelumnya pada bab 2.3.2 dan 2.3.3, dikarenakan kelebihan PLS-SEM dalam 

menggunakan jumlah sample yang sedikit (n < 200) untuk model path yang 

kompleks, di mana jumlah sampel yang digunakan sejumlah 600 namun terpisah 

menjadi 4 dataset dengan masing-masing jumlah responden 150. 

Penggunaan SmartPLS 3 dibandingkan Lisrel dan IBM SPSS AMOS, seperti 

yang sudah dibahas sebelumnya pada bab 2.4.1 sampai 2.4.3, dikarenakan 

pendekatan PLS-SEM memang lebih cocok digunakan pada SmartPLS 3 

dibandingkan Lisrel dan IBM SPSS AMOS yang lebih cocok menggunakan CB-

SEM (Hair et al., 2011 dalam Hair et al., 2016). 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data diperoleh melalui kuesioner tertutup yang terpisah untuk E-Marketplace 

masing-masing dengan pertanyaan yang sama untuk responden. Kuesioner mulai 

terisi sejak minggu ketiga bulan September hingga minggu ketiga bulan November. 

Data yang digunakan berjenis data kuantitatif yang akan terkumpul menjadi 

sebuah tabel berformat .csv dan akan diolah dan dikalkulasikan menggunakan 

SmartPLS 3. 

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi atas dua data, yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner masing-masing E-Marketplace menggunakan Google 

Forms kepada responden yang memiliki pengetahuan dasar dalam belanja online 

pada E-Marketplace yang bersangkutan. Kuesioner mulai terisi sejak minggu ketiga 

bulan September hingga minggu ketiga bulan November 2019. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan tidak secara langsung dari 

objek atau subjek penelitian. Data sekunder dapat berupa: 

a) Studi Pustaka 

Tahap ini dilakukan melalui studi pustaka mengenai penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan, informasi yang didapat dari sana kemudian akan 

dijadikan acuan kutipan dalam penelitian. 
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b) Studi Literatur 

Studi literatur berguna untuk mendapatkan informasi mengenai langkah – 

langkah teknis dalam mengoperasikan kalkulasi statistik yang diperlukan 

untuk membuktikan hipotesis-hipotesis penelitian ini. Informasi ini bisa 

didapatkan melalui website, jurnal, buku, dan berbagai macam jenis 

penelitian ilmiah lainnya. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian didapatkan dari sejumlah sumber berdasarkan studi pustaka 

yang dilakukan. Dari variabel yang didapat, beberapa indikator tercipta berdasarkan 

hasil studi yang dikemukakan sumber-sumber yang digunakan. Tabel 3.1 

menunjukkan sekumpulan variabel yang digunakan pada penelitian. 

Tabel 3. 1 Tabel Variabel dan Indikator Penelitian 

Variables Indicators References 

Perceived Risk 

Privacy (PR1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Party Risk (PR2) (Fang et al., 2014) 

Product Risk (PR3) (Fang et al., 2014) 

Perceived 

Usefulness 

Usefulness of content (PU1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Effectiveness of shopping (PU2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Productivity (PU3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Perceived Ease of 

Use 

Ease features (PEOU1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Ease navigation (PEOU2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Ease shopping (PEOU3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

E-marketplace 

Reputation 

Very famous (ER1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Recognition (ER2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Reputation/Image MR3 (ER3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Seller’s Reputation 

Other buyers’ evaluation (SR1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Seller level (SR2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Seller’s reputation (SR3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Seller’s Expertise 

Seller’s knowledge (SE1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Expertise to answer question (SE2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Description of product (SE3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 
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Variables Indicators References 

Convenience 

Saving time (CONV1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Shopping every time (CONV2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

User Convenience (CONV3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Trust 

Abiltity (TRS1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Safety (TRS2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Predictability (TRS3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Satisfaction 

Web-site design (STS1) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Entertainment (STS2) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

Seller's Response Time (STS3) (Sfenrianto, Wijaya, & Wang, 2018) 

 

3.4 Alur Penelitian 

Alur penelitian dimulai dari mendefinisikan objek penelitian, mendefinisikan 

jenis dan sumber data, kemudian  mendefinisikan variabel dan indikator penelitian 

sesuai referensi yang diperoleh yang sudah dibahas pada bab 2, lalu membuat 

hipotesis. Hipotesis yang dibuat kemudian dirancang menjadi path model. Untuk 

membuktikan hipotesis yang tercipta, berdasarkan variabel dan indikator yang 

sudah ditentukan, diciptakan sejumlah pertanyaan kuesioner untuk masing-masing 

E-Marketplace sebanyak 4 rangkap. Pertanyaan masing-masing E-Marketplace 

bersangkutan serupa namun dengan pembahasan E-Marketplace yang berbeda. 

Setelah kuesioner disebarkan, data yang diperoleh akan dibersihkan dulu 

melalui proses data cleansing menggunakan Microsoft Excel 365, penggunaan 

perangkat lunak tersebut dilakukan karena masing-masing dataset cukup sederhana 

dan kelengkapan fiturnya sudah mencukupi untuk proses data cleansing yang 

dibutuhkan. 
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Setelah data cleansing, dataset akan dikalkulasi menggunakan SmartPLS, yang 

kemudian hasil laporannya digunakan untuk analisis dan pembuktian hipotesis. 

Lalu, hasil pembuktian hipotesis dan laporan yang didapat akan dibandingkan 

dengan hasil temuan jurnal milik Sfenrianto, Wijaya, dan Wang (2018). Kemudian, 

penelitian akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Gambar 3.1 berikut 

menampilkan gambaran garis besar alur penelitian. 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

3.5 Hipotesis dan Path Model 

Berdasarkan jurnal milik Sfenrianto, Wijaya, dan Wang (2018), terdapat 12 

hipotesis yang mereka uji kebenarannya, penelitian ini akan menggunakan hipotesis 

dan path model yang sama agar dapat dibandingkan di tahapan akhir penelitian. 

Tabel 3.2 menunjukan sejumlah hipotesis yang didapat berdasarkan jurnal sumber 

yang tertera. 
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Tabel 3. 2 Tabel Hipotesis 

Hipotesis Deskripsi Sumber 

H1 Persepsi risiko pada belanja online 

memiliki dampak positif pada 

kepercayaan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H2 Persepsi kegunaan pada belanja online 

memiliki dampak positif pada 

kepercayaan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H3 Persepsi kemudahan penggunaan pada 

belanja online memiliki dampak positif 

pada kepercayaan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H4 Reputasi E-Marketplace memiliki 

dampak positif pada kepercayaan 

pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H5 Reputasi penjual di E-Marketplace 

memiliki dampak positif pada 

kepercayaan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H6 Keandalan penjual di E-Marketplace 

memiliki dampak positif pada 

kepercayaan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H7 Kenyamanan belanja online memiliki 

dampak positif pada kepercayaan 

pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H8 Persepsi kegunaan pada belanja online 

memiliki dampak positif pada kepuasan 

pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H9 Persepsi kemudahan penggunaan pada 

belanja online memiliki dampak positif 

pada kepuasan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H10 Keandalan penjual memiliki dampak 

positif pada kepuasan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H11 Kenyamanan berbelanja memiliki 

dampak positif pada kepuasan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

H12 Kepercayaan pembeli memiliki dampak 

positif pada kepuasan pembeli. 

(Sfenrianto et al., 2018) 

 

Berdasarkan 12 hipotesis yang tertera, path model yang digunakan Sfenrianto, 

Wijaya, dan Wang (2018) dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Path Model Penelitian 

Sumber: Sfenrianto, Wijaya, dan Wang (2018) 

Setiap konstruk mewakili variabel-variabel yang digunakan, dengan Trust dan 

Satisfaction sebagai variabel endogen sedangkan sisanya merupakan variabel 

eksogen. Setiap hipotesis direpresentasikan oleh model path bersangkutan dengan 

keterangan H1 sampai H12, tanda “+” setelah keterangan H1 sampai H12 berarti 

hipotesis menjelaskan adanya pengaruh positif pada konstruk yang bersangkutan. 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel (sampling) dilakukan menggunakan metode Purposive 

Sampling melalui kuesioner Google Forms. Purposive Sampling merupakan sebuah 

teknik sampling yang dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang dimiliki responden 

(Etikan, Musa, & Alkassim, 2016), dalam hal ini yaitu E-Marketplace bersangkutan 

untuk masing-masing dataset, karena setiap dataset memiliki pertanyaan kuesioner 

yang sama namun mewakili E-Marketplace yang berbeda. 
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Purposive Sampling digunakan karena: (a) objek penelitian tidak hanya satu, 

sehingga kuesioner dengan pertanyaan serupa disebarkan sejumlah E-Marketplace 

yang dijadikan objek penelitian, (b) responden mewakili masing-masing dataset 

dari setiap E-Marketplace, dan (c) responden memiliki pengalaman umum 

berbelanja di masing-masing E-Marketplace yang bersangkutan. 

Menurut Hair et al. (2016, p. 38), penelitian pada statistik akan lebih optimal 

bila jumlah minimal sampel menggunakan 10 times rule, yakni jumlah structural 

paths terbanyak yang terhubung pada sebuah variabel. Sesuai dengan path model 

pada Gambar 3.1 yang sudah diperlihatkan sebelumnya, jumlah structural paths 

terbanyak berada pada variabel Trust sejumlah 7 paths. Sehingga, banyak minimal 

sampel agar hasil statistik lebih optimal yakni 7 * 10 = 70. Pengambilan sampel 

ditargetkan sebesar 150 untuk setiap dataset, sehingga jumlah sampel sudah sangat 

mencukupi batas minimal. 

3.7 Teknik Pengukuran Variabel 

Data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner dengan value 

masing-masing data berbentuk data kuantitatif, value masing-masing variabel 

diukur menggunakan 5 Points Likert scale.  

Likert scale merupakan sebuah kelompok pernyataan yang ditawarkan untuk 

studi nyata maupun hipotesis. Responden akan diminta untuk memberi tanggapan 

setuju mereka melalui pilihan tingkatan-tingkatan dari sangat tidak setuju sampai 

sangat setuju (Joshi et al., 2015). 5 Points Likert scale menyederhanakan pilihan 

tingkatan menjadi 5 tingkatan. Masing-masing angka tingkatan mewakili 
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tanggapan mulai dari: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, 

(5) sangat setuju. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah PLS-SEM. 

Tahap analisis data akan dibagi menjadi tahap Outer Model, dan Inner Model (Hair 

et al., 2016). Goodness of Fit tidak digunakan di PLS-SEM karena digantikan oleh 

analisis model struktural (p. 204). 

3.9.1 Teknik Analisis Outer Model 

Tahapan Outer Model dibagi menjadi dua tahap, uji validasi dan uji 

reliabilitas. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu instrumen 

penelitian dapat digunakan untuk mengukur sesuatu sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan/diharapkan. Hasil penelitian dikatakan valid jika diperoleh persamaan 

dengan data yang terkumpul dan data yang sesungguhnya terjadi di objek-objek 

yang diteliti. Uji validasi sendiri dibagi menjadi convergent validity dan 

discriminant validity.  

Convergent validity adalah sebuah tolak ukur untuk mencari tahu sejauh mana 

tolak ukur tersebut dapat berkorelasi positif dengan langkah-langkah alternatif dari 

konstruk yang sama. Convergent validity yang terlalu kecil berarti indikator pada 

konstruk reflektif tidak memiliki korelasi positif, sehingga konstruk bersangkutan 

tidak layak digunakan pada path model. Untuk mengevaluasi convergent validity 

dari konstruk reflektif, para peneliti cenderung menggunakan outer loadings dari 

indikator dan Average Variance Extracted (AVE). (Hair et al., 2016, p. 137) 
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Karena sejumlah outer loadings secara signifikan masih terbilang cukup 

lemah, angka minimal outer loadings cenderung harus mencapai atau melampaui 

0.708. Aturan praktis yang ditetapkan adalah bahwa variabel laten harus 

menjelaskan bagian substansial dari setiap varian indikator, biasanya minimal 50%, 

atau 0.708 kuadrat. Dalam berbagai kasus, 0.7 cenderung dianggap mencukupi 

untuk mewakili 0.708 (p. 137). 

Para peneliti cenderung mendapatkan outer loadings yang lebih lemah (< 0.7) 

pada studi-studi sosial, terutama bila menggunakan model skala pada kuesioner 

yang diajukan (Hulland, 1999 dalam Hair et al., 2016, p. 137). Menurut Hair et al. 

(2016, p. 137), untuk menghadapi hal ini, sebaiknya diteliti dulu bagian AVE dan 

Composite Reliability (CR), bila nilai kedua faktor tersebut masih mencukupi, outer 

loadings di antara 0.4 hingga 0.7 masih mencukupi untuk digunakan. 

Selain outer loadings, tolak ukur lain yang biasa digunakan untuk menetapkan 

convergent validity pada level konstruk adalah Average Variance Extracted (AVE). 

AVE didefinisikan sebagai nilai tengah rata-rata dari pemuatan kuadrat dari 

indikator yang terkait dengan konstruk. Nilai AVE 0.5 atau lebih tinggi 

menunjukkan bahwa, rata-rata, konstruk menjelaskan lebih dari setengah varian 

indikatornya. Sebaliknya, AVE kurang dari 0.5 menunjukkan bahwa, rata-rata, 

lebih banyak varian tetap dalam sisi error pada items daripada dalam varian yang 

dijelaskan oleh konstruk. Sehingga, value AVE sebaiknya mencapai atau 

melampaui 0.5 agar Convergent Validity pada level konstruk tergolong lebih 

optimal. (Hair et al., 2016, p. 138) 
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Discriminant validity adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar dapat 

dibedakan dengan konstruk lain berdasarkan standar empiris. Discriminant validity 

yang terlalu kecil menandakan tidak memiliki keunikan. Sehingga, sama halnya 

dengan convergent validity, konstruk dengan discriminant validity yang telalu 

rendah tidak layak digunakan untuk path model. Untuk mengukur hal ini, biasanya 

dilakukan dengan menggunakan cross-loadings. Dalam menentukan apakah cross-

loadings berhasil melampaui discriminant validity yang dibutuhkan, biasanya 

dilakukan dengan melihat loading factor pada setiap konstruk. Loading factors 

pada suatu konstruk spesifik yang bersangkutan harus lebih besar dari loading 

factors konstruk lain pada cross-loadings (Hair et al., 2016, p. 138-139), hal ini 

untuk membuktikan terdapat perbedaan yang signifikan atau mencukupi pada tolak 

ukur discriminant validity yang diuji. Bilamana ada loading factor yang 

bermasalah, bukan berarti otomatis konstruk yang bersangkutan harus dihapus. 

Solusi untuk masalah ini adalah dengan memperhatikan indikator variabel 

bersangkutan dengan indikator yang saat ini nilainya tertinggi, bila perbedaannya 

tidak terlalu jauh (maksimal 0.20), maka konstruk tersebut masih dapat digunakan 

(Hair et al., 2016). 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha dan CR yang 

sudah dijelaskan pada sub bab 2.3.3 dan 2.3.4 sebelumnya. Validasi ditentukan 

bilamana Cronbach’s Alpha atau CR memiliki nilai >= 0.60 untuk reliability 

minimal dan nilai 0.70 hingga 0.90 untuk reliability optimal, sedangkan nilai di atas 

0.90 dianggap mencurigakan karena terdapat indikasi indikator variabel mengukur 

fenomena yang sama (Hair et al., 2016, p. 136). Seperti yang telah dibahas pada 
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convergent validity, variabel atau konstruk yang tidak reliable dapat ditingkatkan 

nilainya dengan menghapus loading factor pada outer loadings yang terendah. 

Indikator suatu konstruk tidak boleh kurang dari 2 untuk menghindari nilai 1.0 yang 

tidak dapat digunakan untuk pengukuran outer model. Bila sebuah konstruk tidak 

lagi memiliki jumlah indikator yang untuk dihapus, konstruk yang bersangkutan 

tidak dapat digunakan untuk path model (p. 137-138).  

3.9.2 Teknik Analisis Inner Model 

Inner Model atau model struktural menggambarkan hubungan antara variabel 

laten berdasarkan pada teori substantif. Ketika memeriksa model struktural, penting 

untuk diketahui bahwa PLS-SEM memperkirakan parameter sehingga varians yang 

dijelaskan dari variabel laten endogen dimaksimalkan. (Hair et al., 2016, p. 202) 

Tolak ukur yang paling umum digunakan dalam mengevaluasi model 

struktural adalah R-square. Menghitung R-square dilakukan guna mengukur 

prediksi kekuatan akan keakuratan sebuah path model. (Hair et al., 2016, p. 209) 

Nilai R-square didapat dari kombinasi pengaruh yang ditimbulkan variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. R-square memiliki nilai dari 0 hingga 1, di 

mana semakin tinggi angka R-square menandakan akurasi path model yang lebih 

tinggi. Cukup sulit untuk menentukan angka minimal R-square yang dibutuhkan 

untuk keakuratan yang mencukupi, karena setiap model cenderung memiliki nilai 

optimal R-square yang berbeda-beda. Namun, penelitian-penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan marketing cenderung menggunakan angka 

0.75, 0.5, dan 0.25 sebagai tolak ukur umum di mana masing-masing didefinisikan 
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sebagai substansial, sedang, dan lemah. Di sisi lain, dari segi perilaku konsumen, 

nilai 0.2 sudah tergolong cukup tinggi. (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009, 

dalam Hair et al., 2016, p. 209) 

Untuk pembuktian hipotesis, bila menggunakan smartPLS, cenderung 

memperhatikan 2 hal, T-statistics untuk mengetahui apakah pengaruh sebuah 

konstruk eksogen terhadap konstruk endogen signifikan atau tidak, serta Original 

Sample untuk mengetahui apakah sebuah structural path memiliki pengaruh positif 

atau negatif terhadap konstruk endogen yang bersangkutan. T-statistics harus 

melampaui angka 1.96 (significance level = 5%) karena angka tersebut sama 

dengan P-values < 0.05 yang berarti pengaruh yang timbul cukup signifikan 

terhadap variabel endogen yang bersangkutan. Untuk mengetahui dua hal tersebut, 

digunakan kalkulasi bootstrapping pada smartPLS, di mana jumlah cases akan 

otomatis disamakan dengan jumlah responden sebanyak 150, sedangkan jumlah 

samples akan menggunakan nilai 5000 untuk akurasi lebih yang lebih dalam (Hair 

et al., 2016, p. 216). 

  


