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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

 PT. Bumi Serpong Damai, Tbk merupakan salah satu pengembang kota 

mandiri terbesar di Indonesia yang di resmikan pada tahun 1984. BSD City 

terletak di sebelah barat daya kota Jakarta, dengan luas area kurang dari separuh 

kota Paris, kota ini digadang – gadang akan menjadi sebuah perencanaan tata area 

komersial dan bisnis. BSD City memiliki luas sekitar 6000 hektar namun lahan 

yang ada belum semuanya di bangun melainkan masih tersisa tiga perempat luas 

lahan yang akan di kembangkan pada pembangunan selanjutnya.  

Pembangunan BSD City ditujukan untuk penghuninya yang bekerja dan 

ingin bersenang – senang di dalamnya, maksudnya penghuni kelak akan 

menikmati berbagai kenyamanan hidup yang berkualitas karena telah dilengkapi 

fasilitas di dalamnya seperti pasar, sekolah, universitas, tempat perbelanjaan dan 

lainnya. Perencanaan pembangunan BSD City sebagai kota mandiri didasarkan 

pada visi nya yaitu untuk menjadi pengembang kota mandiri terkemuka dengan 

membangun kota yang nyaman, dinamis dan lingkungan yang sehat.   

Semakin berkembangnya BSD City sebagai kota mandiri dengan 

menjunjung tinggi visi misi di era digital ini, Ia melihat perkembangan teknologi 

sebagai peluang untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan value perusahaan 

dengan membuat sebuah aplikasi pendukung untuk memfasilitasi penghuninya. 
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Aplikasi ini diberi nama OneSmile dan dapat di unduh melalui perangkat berbasis 

Android dan IOS. 

 

Sumber : Data primer (Internal) 

Gambar 3.1 Logo OneSmile 

OneSmile merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan untuk 

mempermudah dan membantu penghuni BSD City untuk melakukan transaksi 

pembayaran, pembelian tiket, pembelian groceries, pengecekkan jadwal 

transportasi, layanan customer service, serta dapat untuk melihat event yang akan 

diadakan di BSD City. Aplikasi OneSmile ini tidak hanya diperuntukkan untuk 

penghuni yang menetap dan berada di area BSD City saja melainkan bisa 

digunakan ketika penghuni tidak menetap di BSD City namun mereka memiliki 

hunian disana.  

Sama seperti aplikasi – aplikasi lainnya untuk tampilan awalnya yaitu pada 

menu login, user akan diminta  mengisi alamat email yang aktif dan akan 

digunakan untuk konfirmasi informasi dan kebijakan – kebijakan dalam 

penggunaan aplikasi tersebut. Lalu user diminta untuk memasukkan password 
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yang akan digunakan untuk menjaga keamanan data pribadi yang terdapat di 

dalam aplikasi OneSmile. 

 

Sumber : Data primer ( internal) 

Gambar 3.2 Tampilan Menu Awal OneSmile 

Berikut adalah beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi OneSmile : 

a. Food. Pada menu service, OneSmile bekerja sama dengan Go-jek 

sehingga apabila user ingin menggunakan fitur ini maka langsung 

terhubung dengan menunya Go-jek  dan dapat melakukan 

pemesanan serta transaksi langsung disana. 
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Sumber : Data primer ( internal ) 

Gambar 3.3 Menu food OneSmile 

b. Transportasi, Onesmile menyediakan beberapa informasi di 

dalamnya seperti jadwal Tranjakarta BSD – Jakarta, jadwal shuttle 

yang di sediakan oleh BSD City, Jadwal feeder bus BSD Jakarta, dan 

jadwal commuter line. Di dalam menu transportasi ini tidak hanya 

menyediakan informasi jadwal saja melainkan terdapat informasi 

harga tiket dan informasi lainnya yang berkaitan dengan transportasi 

di BSD City. 
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Sumber : data primer ( Internal) 

Gambar 3.4 Tampilan Menu Transportasi pada aplikasi OneSmile 

c. Mart. Untuk menu tampilan mart akan langsung dihubungkan 

dengan kesupermarket.com. Pada fitur ini, Onesmile bekerja sama 

dengan pihak kesupermarket.com untuk memenuhi kebutuhan 

penghuni BSD City.  Terdapat dua pilihan tempat untuk calon 

pengguna dimana mereka ingin berbelanja, di ranch market atau di 

The farmersesuai dengan lokasi terdekat dimana calon pengguna 

tinggal (BSD CITY).  
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Sumber : Data primer ( internal ) 

Gambar 3.5 Tampilan Menu Mart pada aplikasi OneSmile 

 

d. Ticket. Pada menu tiket terdapat informasi kegiatan – kegiatan yang 

akan dilakukan di BSD City lalu dapat membeli tiket Ocean Park 

secara online  serta tiket – tiket acara lainnya yang akan 

diselenggarakan di ICE juga. Untuk pemesanan dan pembayaran 

tiket dapat langsung dilihat pada  interface tiket berapa banyak tiket 

yang dipesan dan berapa total tagihan yang harus dibayar. 
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Sumber : Data primer ( internal ) 

Gambar 3.6 Tampilan Menu  Ticket  pada aplikasi OneSmile 

 

e. Payment. Untuk menu payment ini terdapat beberapa fasilitas yang 

disediakan di dalamnya yaitu untuk pembayaaran IPL dan air, PLN, dan 

pembayaran vocer telepon. User akan diminta untuk memasukkan nomor 

ID yang telah diberikan oleh pihak BSD City apabila ingin melakukan 

pembayaran secara online. Pada menu pembayaran pada aplikasi ini 

dapat menggunakan transfer melalui mobile banking (BCA, Mandiri, 

Sinar Mas) atau  menggunakan kartu kredit. 

Analisis Pengaruh..., Shandra Kurniawati, FB UMN, 2017



46 
 

 

Sumber : Data primer ( internal ) 

Gambar 3.7 Tampilan Menu  payment  pada aplikasi OneSmile 

 

f. Customer Service. Pada menu customer service, apabila penghuni 

mengalami masalah dan ingin melakukan complain  bisa dilakukan 

dengan aplikasi ini dan ketika masuk ke dalam menu tersebut, secara 

otomatis user akan di arahkan untuk menghubungi nomor yang tertera 

apabila keluhan penduduk BSD CITY termasuk ke dalam masalah yang 

serius sehingga dapat diberikan  follow up  sampai keluhan dapat 

terselesaikan. 
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Sumber : Data primer ( internal ) 

Gambar 3.8 Tampilan Menu  customer service pada aplikasi OneSmile 

 

3.2 Desain Penelitian 
 

Desain penelitian adalah kerangka atau blueprint untuk melakukan proyek 

riset pemasaaran yang menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur yang 

dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

menyelesaikan masalah dalam  riset pemasaran (Malhotra, 2010). 

 

Analisis Pengaruh..., Shandra Kurniawati, FB UMN, 2017



48 
 

3.2.1 Jenis Penelitian 
 

  Terdapat dua jenis penelitian yaitu exploratory research design dan 

conclusive research design (malhotra, 2010). Exploratory research adalah 

metodologi penelitian eksploratif berdasarkan jumlah sampel yang kecil yang 

bertujuan untuk memberikan pandangan dan pengertian yang lebih mendalam 

pada suatu masalah. Sedangkan Conclusive research design adalah metodologi 

penelitian yang memiliki tujuan utama untuk membantu pengambilan keputusan 

dalam memilih, mengevaluasi, dan menentukan tindakan terbaik dalam situasi 

tertentu (Malhotra, 2010). 

 

Sumber : Malhotra (2010) 

Gambar 3.9 Marketing Research Design 

Penelitian konklusif ini terdiri dari dua jenis yaitu : 

1. Descriptive Research 

Penelitian deskriptif bertujusn untuk menjelaskan karakteristik pasar 

dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder, data primer (survey), 

panel atau observasi. Penelitian ini membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 
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dan akurat tentang fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau objek tertentu. 

Periset sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual, melalui kerangka 

konseptual (landasan teori) inilah periset melakukan operasionalisasi konsep yang 

akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Penelitian ini menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel. 

2. Causal Research  

Penelitian kausal bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat dari 

sebuah peristiwa. Periset menghubungkan atau mencari sebab antara dua atau 

lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. Periset membutuhkan definisi konsep, 

kerangka konseptual, dan  kerangka teori.Periset perlu mencari teori untuk 

menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antara variabel yang satu dengan yang 

lainnya. Kegiatan berteori ini ada dalam kerangka teori dan sering disebut pula 

sebagai jenis riset korelasional dan komparatif. 

  Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan berupa karakteristik atau 

fungsi pasar (Malhotra, 2010). Tujuan dari penggunaan penelitian deskriptif yaitu 

untuk menjelaskan karakteristik pasar dengan menggunakan pengumpulan data 

sekunder, data primer (survey), panel dan observasi. Penelitian ini yang membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta – fakta serta sifat – 

sifat populasi atau objek tertentu.Secara umum penelitian ini akan meneliti faktor 

– faktor yang dapat mempengaruhi keinginan penduduk BSD City dalam 

menggunakan mobile applicationOneSmile. Variabel – variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu perceivedease of use, perceived usefulness, perceived 
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compatibility, attitude towards use, individual mobility dan intention to use mobile 

application. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 
 

  Populasi adalah semua elemen atau objek yang memiliki serangkaian 

karakteristik yang sama dengan yang dicari oleh peneliti dan dapat menjadi 

lingkup untuk melakukan penelitian (Malhotra, 2010). Terdapat4 aspek yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan target populasi yaitu element, sampling unit, 

extent, dan time frame.  

  Menurut Malhotra (2010), element merupakan objek yang memiliki 

informasi yanng dicari oleh peneliti dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

penulis. Element dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pria dan wanita penduduk BSD City 

b) Yang memiliki usia dari 26 – 45 tahun 

c) Yang memiliki mobile banking 

d) Yang menggunakan internet mobile minimal 1-3 jam per hari 

 Sampling unit adalah orang – orang yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan element yang akan dijadikan sampel dalam penelitian (Malhotra, 2010). 

Dalam penelitian ini sampling unit yang diambil adalah pria maupun wanita yang 

merupakan penduduk BSD City dengan rentang usia 26 sampai 45 tahun yang 

memiliki mobile banking serta menggunakan internet minimal 1 sampai 3 jam per 

hari. 
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 Extent adalah batas geografi dari penelitian (Malhotra, 2010). Pada 

penelitian ini batas geografi yang diterapkan adalah area BSD City karena aplikasi 

OneSmile hanya menyediakan layanannya di dalam lingkup area BSD City saja. 

 Time Frame adalah jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga pengolahan data (Malhotra, 2010). Penelitian ini 

memiliki time frame mulai dari 19 September 2016 sampai dengan 13 Januari 

2017. 

3.3.2 Sampling Techniques 
 

  Menurut Malhotra (2010), sampling adalah proses pengambilan jumlah 

yang cukup dari elemen populasi, sehingga hasil dari analisa pengambilan jumlah 

tersebut menggambarkan keadaan populasi secara garis besar. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability. Nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana tidak semua bagian dari 

populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel, tetapi 

responden dipilih berdasarkan penilaian pribadi dan kemudahan peneliti dalam 

mengambil sampel (Malhotra, 2010).  
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Sumber : Malhotra (2010) 

Gambar 3.10 Sampling Technique 

 

 Nonprobability sampling memiliki 4 teknik yang bisa digunakan yaitu 

convenience sampling, judgemental sampling, quota sampling, dan snowball 

sampling(Malhotra, 2010).Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

judgemental samplinguntuk mendapatkan data responden yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

3.3.3 Sampling Size 
 

 Menurut Hair et al.,(2010) menyatakan bahwa penentuan banyak sampel 

disesuaikan dengan banyaknya jumlah indikatorpertanyaan yang digunakan pada 

kuesioner, dengam mengasumsikan nx 5 observasi sampai dengan n x 10 

observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan n x 5 dengan 23 

indikatorpertanyaan yang digunakan dengan mengukur 6 variabel yang terdiri dari 

perceived ease of  use, perceived usefulness, perceived compatibility, attitude 

toward use, individual mobility dan intention to use. Sehingga jumlah responden 

Analisis Pengaruh..., Shandra Kurniawati, FB UMN, 2017



53 
 

yang digunakan adalah 23indikator pertanyaan dikali 5 sama dengan 115 

responden. 

 

3.3.4 Sampling Process 
 

  Proses pengumpulan data menggunakan metode single cross sectional, 

yang merupakan teknik pengumpulan datadari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali (Malhotra, 2010). Kegiatan pengumpulan data dilakukan dari 

satu responden hanya untuk satu waktu saja. 

 

3.3.4.1 Prosedur Pengumpulan data 
 

 Dalam penelitian ini dilakukan beberapa prosedur penelitian yaitu: 

1. Mengumpulkan informasi dari berbagai literatur dan jurnal yang 

mendukung penelitian ini dan membuat model serta hipotesis dan 

kerangka penelitian. 

2. Menyusun draft kuesioner dengan melakukan wording pada kuesioner. 

Tujuan dilakukan wording agar pertanyaan yang dipakai dalam kuesioner 

dapat dipahami oleh responden sehingga tujuan penelitian dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Melakukan pre-test dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 30 

responden sebelum dilakukan penyebaran kuesioner dengan jumlah yang 

lebih banyak. Penyebaran kuesioner ketika pre-test maupun main test 

dilakukan secara offline menggunakan dummy yang penulis miliki karena 
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aplikasi OneSmile belum launching. Pada penyebaran kuesioner main test 

dilakukan dengan beberapa step sebagai berikut. 

a. Step 1. Penyebaran kuesioner dilakukan secara manual yaitu dengan 

mencari responden satu per satu di area sekitaran BSD CITY. 

b. Step 2. Setelah mendapatkan responden yang cocok dengan kriteria 

penelitian, lalu penulis memberikan  product knowledge kepada 

responden melalui dummy  yang telah disediakan. 

c. Step 3. Setelah responden mencoba menggunakan dummy aplikasi 

OneSmile, responden diberikan kuesioner dalam bentuk fisik untuk 

diisi. 

4. Hasil dari pre-test yang telah terkumpul dari 30 responden tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan  software SPSS versi 23 untuk uji 

validitas dan uji realibilitas. Jika hasilnya memenuhi syarat yang telah 

ditentukan maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menyebarkan 

kuesioner dalam jumlah yang lebih banyak. 

5. Data yang telah terkumpul di input ke dalam software SPSS versi 23, 

setelah itu dilakukan uji validitas dan uji realibitas dengan menggunakan 

software Amos versi 22. Jika semua data telah siap, langkah selanjutnya 

yaitu menguji hubungan hipotesis antar variabel. 
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3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Eksogen 
 

 Menurut Hair et al.(2010), Variabel Eksogen adalah variabel yang muncul 

sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada di dalam model. Notasi 

matematik dari variabel  laten eksogen adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) (Hair et al., 

2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan anak panah yang 

menuju keluar. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen 

adalahperceived ease of  use, perceived compatibility, individual mobility. 

 

 

Sumber: Hair et al., (2010) 

Gambar 3.11 Variabel Eksogen 

 

3.4.2 Variabel Endogen 
 

 Variabel Endogen merupakan variabel yang terikat pada paling sedikit 

satu persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel 

tersebut adalah variabel bebas. Notasi matematik dari variabel laten endogen 

adalah η (“eta”) (Hair et al., 2010). Variabel endogen digambarkan sebagai 

lingkaran dengan setidaknya memiliki satu anak panah yang mengarah pada 
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variabel tersebut. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel endogen adalah 

perceived usefulness, attitude toward use dan intention to use. 

 

 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3.12 Variabel Endogen 

 

3.4.3 Variabel Teramati 

 Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

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

dapat disebut juga sebagai indikator. Pada metode survey menggunakan 

kuesioner, setiap pertanyaan atau measuremt  pada kuesioner mewakili sebuah 

variabelteramati. Simbol diagram dari variabel teramati adalah bujur sangkar / 

kotak ataupersegi empat panjang (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, terdapat 

total 23pertanyaan pada kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati dalam 

penelitian iniadalah 23 indikator. 

3.5 Definis Operasional 

 Dalam mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian diperlukan 

indikator-indikator yang sesuai untuk mengkur variabel tersebut secara akurat. 

Indikator tersebut juga berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam 
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mendefinisikan variabel – variabel yang digunakan. Definisi operasional dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

1. 

 

 

 

 

Perceived ease of 

use mobile 

application 

 

Tingkatan dimana pengguna 

merasa mudah untuk 

memahami dan 

mengoperasikan aplikasi 

mobile application. (Lin, 

2011) 

 

 

 

1. Petunjuk pada aplikasi 

OneSmile mudah 

dimengerti. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

2. Saya merasa mudah untuk 

mempelajari fitur – fitur 

yang ada di dalam aplikasi 

OneSmile. 

Akturan dan Tezcan 

(2012) 

Skala Likert 

     1-7 

3. Saya merasa tidak perlu 

mengerlukan usaha lebih 

dalam mengoperasikan 

aplikasi OneSmile. 

Akturan dan Tezcan 

(2012) 

Skala Likert 

     1-7 

Analisis Pengaruh..., Shandra Kurniawati, FB UMN, 2017



59 
 

No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

4. Saya merasa mudah dalam 

mengoperasikan fitur – 

fitur (seperti ticket, food, 

service, payment, customer 

care, transport dan mart) 

pada aplikasi OneSmile. 

 Skala Likert 

     1-7 

2. 

 

 

 

 

Perceived usefulness 

mobile application 

 

 

 

Tingkatan dimana pengguna 

percaya jika menggunakan 

sistem aplikasi tertentu akan 

meningkatkan performanya 

dalam konteks tertentu. 

1. Menurut saya, aplikasi 

OneSmile dapat 

memudahkan saya untuk 

mengetahui event – event 

yang ada di BSD CITY. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akturan dan Tezcan, (2012); 

Davis et al., (1989) 

 

 

 

 

2. Menurut saya, 

menggunakan layanan 

aplikasi OneSmile 

membuat saya lebih mudah 

dalam melakukan 

pembayaran seperti 

pembayaran IPL, listrik 

dan pulsa. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

 

 

 

 

3. Menurut saya, dengan 

menggunakan aplikasi 

OneSmile dapat 

menghemat waktu ketika 

melakukan pembayaran 

seperti pembayaran IPL, 

listrik dan pulsa. 

 Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

 

 

4. Menurut saya, dengan 

menggunakan aplikasi 

OneSmile membuat saya 

memiliki alokasi waktu 

yang lebih banyak untuk 

mengerjakan hal – hal lain 

yang lebih produktif. 

 Skala Likert 

     1-7 

3.  

 

Attitude to use 

mobile  

services 

 

 

Tanggapan positif dari sikap 

pengguna seberapa ingin 

mereka menggunakan suatu 

aplikasi mobile tertentu. 

(Akturan & Tezcan, 2012) 

1. Menurut saya, adanya 

aplikasi OneSmile 

merupakan ide yang baik. 

Akturan dan Tezcan 

(2012) 

Skala Likert 

     1-7 

2. Menurut saya, aplikasi 

OneSmile menarik untuk 

digunakan. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

3. Saya merasa nyaman 

ketika menggunakan 

aplikasi OneSmile. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

4. Saya suka menggunakan 

aplikasi OneSmile untuk 

menunjang aktivitas saya 

sehari – hari. 

 Skala Likert 

     1-7 

4. 

 

 

 

 

 

 

Perceived 

compatibility mobile 

application 

 

Sejauh mana inovasi pada 

aplikasi mobile 

applicationyang dihasilkan 

dianggap konsisten oleh 

pengguna. 

 (Ozturk et al., 2016) 

 

1. Saya merasa layanan 

aplikasi OneSmile cocok 

dengan gaya hidup saya. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

2. Menggunakan fitur 

“kesupermarket.com” 

sesuai dengan kebutuhan 

saya dalam berbelanja 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

 

 

 

 

kebutuhan sehari – hari. 

3. Fitur payment di aplikasi 

OneSmile sesuai dengan 

kebutuhan perbankan saya. 

 

 

Schierz et al., (2010) 

 

Skala Likert 

     1-7 

 

5. 

 

 

 

 

 

Individual Mobility 

mobile application 

 

 

 

 

Sejauh mana seorang individu 

mengupayakan gaya 

hidupnya dengan 

menggunakan aplikasi mobile 

application. 

(Schierz et al., 2010). 

1. Saya sering kali harus 

mengerjakan pekerjaan yang 

kurang lebih di waktu yang 

bersamaan. 

 

 

Schierz et al., (2010) 

 

 

Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

  

 

 

 

3. Saya sering kali harus 

mengupdate pekerjaan saya 

di waktu yang bersamaan 

dengan pekerjaan lain. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

4. Saya harus tetap 

berhubungan dengan pihak 

lain dimanapun saya berada. 

Schierz et al., (2010) Skala Likert 

     1-7 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intention to use 

mobile application 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran kuatnya seberapa 

ingin atau tertarik individu 

untuk melakukan perilaku 

tertentu. 

 

Fishbein dan Ajzen (1975) 

dalam Nysveen et al., (2005) 

 

 

2. Saya berniat untuk 

menggunakan aplikasi 

OneSmile dalam waktu 

dekat. 

Akturan dan Tezcan 

(2012); Schierz et al., 

(2010) 

 

Skala Likert 

     1-7 

3. Saya akan melakukan 

pembayaran (IPL, listrik, 

dan pulsa ) dengan 

menggunakan aplikasi 

OneSmile. 

 Skala Likert 

     1-7 
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No. Variable Definisi Operasional Measurement Jurnal Referensi Scaling 

Techniques 

  4. Saya akan 

mempertimbangkan untuk 

melakukan pemesanan 

atau pembayaran pada 

fitur – fitur yang ada di 

aplikasi OneSmile. 

 Skala Likert 

     1-7 
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3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Uji Instrumen pre - test 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

kuesioner. Kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian ini karena merupakan 

kunci keberhasilan dari penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan standart yang 

harus di tetapkan agar sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya pun konsisten. 

Untuk menjamin ketepatan dan konsistensi kuesioner tersebut, maka diperlukan 

uji validitas dan uji realibilitas terhadap kuesioner yang telah disebar. 

 

3.6.1.1  Uji Validitas pre-test 

 Uji validatas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

indikator (Malhotra, 2010). Suatu indikator dapat dikatakan valid jika pertanyaan 

indikator mampun mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh indikator tersebut. 

Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilakukan dengan melakukan metode 

Factor Analysis. Adapun ringkasan uji validitas dan pemeriksaan validitas yang 

terdapat pada tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 
Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling 

Adequacy 

Merupakan sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis. 

Nilai KMO ≥ 0.5 mengindikasikan bahwa 

analisis faktor telah memadai, sedangkan 

nilai KMO <0.5 mengindikasikan analisis 

faktor tidak memadai. 

(Malhotra, 2010). 
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No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

2  

Bartlett’s Test of Sphericity 

Merupakan uji statistik yang 

digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi 

pada populasi. Dengan kata 

lain, mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah 

matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa 

variabel- variabel dalam 

faktor bersifatrelated(r = 1) 

atau unrelated (r = 0). 

Jika hasil uji nilai signifikan ≤ 0.05 

menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan. (Malhotra, 2010). 

3 Anti Image Matrices 

 

Untuk memprediksi apakah 

suatu variabel memiliki 

kesalahan terhadap variabel lain. 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 

sampai dengan 1 dengan kriteria: 

 

Nilai MSA = 1, menandakan bahwa variabel 

dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

lain. 

 

 

Nilai MSA ≥ 0.50 menandakan bahwa 

variabel masih dapat diprediksi dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. 
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No Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

Nilai MSA ≤ 0.50 menandakan bahwa 

variabel tidak dapatdianalisis lebih lanjut. 

Perlu dikatakan pengulangan perhitungan 

analisis faktor dengan mengeluarkan indikator 

yang memiliki nilai MSA ≤ 0.50. (Malhotra, 

2010). 

 

4  

Factor Loading of Component 

Matrix Merupakan besarnya 

korelasi suatu indikator dengan 

faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan 

validitas setiap indikator dalam 

mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator itu dikatakan 

valid membentuk suatu faktor, jika memiliki 

factor loading sebesar 0.50 malhotra (2010). 

 

3.6.1.2  Uji Realibilitas 

 Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan dari sebuah 

penelitian. Realibilitas itu sendiri merupakan alat ukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Malhotra, 2010). George & Mallery (2003) 

dalam Gliem & Gliem, (2003) memberikan rules of thumb sebagai berikut untuk 

pengukuran realibilitas : 

“_ > .9 – Excellent, _ > .8 – Good, _ > .7 – Acceptable, _ > .6 – Questionable, _ > 

.5 – Poor, and_ < .5 – Unacceptable”. Dari kriteria – kriteria tersebut, dapat 

diartikan bahwa sekurang-kurangnya nilai cronbach alpha tidak boleh kurang dari 

0.5 dan tergolong baik jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,7. 
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3.6.2 Structure Equation Modeling (SEM) 
 

 Menurut Hairet al., (2010), structural equation modeling(SEM) 

merupakan sebuah teknik statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek 

dalam regresi berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi 

yang digunakan untuk memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang 

salingmempengaruhi secara bersamaan. 

 

Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran, yaitu diantaranya 

sebagaisistem persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan (path 

analysis), 

analysis of covariance structure, dan model persamaan struktural (Hair et 

al.,2010).Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural 

EquationModeling). Software yang digunakan adalah AMOS (Analysis Of 

MomentStructure) versi 22 untuk melakukan uji validitas, realibilitas, hingga uji 

hipotesispenelitian. 

 

3.6.2.1 Variabel -  Variabel dalam SEM 
 

 Dalam SEM dikenal dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent 

variables) danvariabel terukur (measured variables) atau disebut juga variabel 

teramati (observed variables). Variabel laten atau konstruk laten merupakan 

konsep abstrak yang menjadi kunci perhatian pada SEM. Sedangkan variabel 
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terukur adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan 

sering disebut sebagai indikator (Hair et al., 2010). 

 

 Ada dua jenis variabel laten, yaitu eksogen dan endogen. Variabel eksogen 

yang memiliki notasi matematik ξ (“ksi”) merupakan variabel yang selalu muncul 

sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. Sedangkan 

variabel endogen yang memiliki notasi matematik η (“eta”) merupakan variabel 

yang terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun di semua 

persamaan sisanya adalah variabel bebas (Hair et al., 2010). 

3.6.2.2 Tahapan Prosedur SEM 
 

 Menurut Hair et al. (2010), Evaluasi atau analisa terhadap model stuktural 

mencakup dalam pemeriksaan terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. 

Terdapat tujuh buah tahapan prosedur dalam melakukan SEM (structure equation 

modeling), yaitu: 
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Sumber: Hair et al., (2010) 
Gambar 3.13 Tahap – Tahap Melakukan SEM. 

 

 
Tahapan prosedur untuk melakukan uji structural equation modeling (SEM) 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendefinisikan masing-masing construct dan indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur masing – masing construct tersebut. 
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2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran. 

3. Menentukan jumlah sample yang akan diambil dan memilih metode estimasi 

dan pendekatan untuk menangani missing data. 

4. Mengukur validitas atau kecocokan model pengukuran. Jika model pengukuran 

dapat dikatakan valid maka dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. 

Adapun model pengukuran pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.14. 

 

Sumber : Pengolahan Data Primer (2017) 

Gambar 3.14 Model Pengukuran SEM. 

 

5. Mengubah model pengukuran menjadi model struktural. 
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6. Menilai apakah model struktural memiliki validitas dan kecocokan. Jika model 

struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka selanjutnya dapat diambil 

kesimpulan penelitian. Adapun model struktural pada penelitian ini digambarkan 

pada Gambar 3.15 sebagai berikut. 

 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

Gambar 3.15 Model Sturktural SEM. 

3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran 
 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

construct atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 
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beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui evaluasi terhadap 

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

 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

 

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

yang baik terhadap construct atau variabel latennya jika muatan faktor standar 

(standardized loading factor) ≥ 0,50. 

 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

 

 Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika: 

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70, dan 

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50 

 

Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

𝑪𝑪𝒐𝒐𝒏𝒏𝒔𝒔𝒕𝒕𝒓𝒓𝒖𝒖𝒄𝒄𝒕𝒕 𝑹𝑹𝒆𝒆𝒍𝒍𝒊𝒊𝒂𝒂𝒃𝒃𝒊𝒊𝒍𝒍𝒊𝒊𝒕𝒕𝒚𝒚=  (𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈)𝟐𝟐 
     (𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈)𝟐𝟐 + 𝜮𝜮𝒆𝒆 

 
𝑽𝑽𝒂𝒂𝒓𝒓𝒊𝒊𝒂𝒂𝒏𝒏𝒄𝒄𝒆𝒆 𝑬𝑬𝒙𝒙𝒕𝒕𝒓𝒓𝒂𝒂𝒄𝒄𝒕𝒕𝒆𝒆𝒅𝒅 =𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈𝟐𝟐 

     𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈𝟐𝟐 + 𝜮𝜮𝒆𝒆 
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3.6.2.4 Testing Structural Relationship 

Menurut Hair et al, (2010) model fit yang baik saja tidak cukup untuk mendukung 

teori structural yang diusulkan. Peneliti juga harus memeriksa estimasi parameter 

individu yang mewakili masing-masing hipotesis tertentu. Model teoritis dianggap 

valid jika: 

1. Memiliki nilai standard coefficient ≥ 0 yang berarti memiliki hubungan yang 

positif dan kurang dari 0 adalah negatif. 

2. Memiliki nilai P-Value ≤ 0.05. Jika P-Value ≤ 0.05 maka disimpulkan hipotesis 

didukung oleh data yang artinya terdapat pengaruh signifikan karena tingkat error 

yang dimiliki masih dibawah 0.05, sehingga masih dapat ditoleransi. Namun jika 

P-Value yang diperoleh diatas 0.05 maka hipotesis dinyatakan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan karena memiliki error yang lebih besar, sehingga data 

tidak mendukung hipotesis yang telah dibuat. 

3.6.2.5 Kecocokan Model Struktural 
 

 Hair et al., (2010) mengelompokkan GOFI (Goodness of Fit Indices) atau 

ukuran-ukuran GOF menjadi 3 bagian, yaitu absolute fit measures (ukuran 

kecocokan absolut), incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental), 

dan parsimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni). 

Absolute fit measure digunakan untuk menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan 

kovarian. Incremental fit measures digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar yang disebut sebagai null model atau independence 

model. Parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur kehematan model, 

yaitu model yang mempunyai degree of fit setinggi-tingginya untuk setiap degree 

of freedom. 
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Menurut Hair et al. (2010), uji structural model dapat dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan nilai: 

1. Nilai X2 dengan DF 

2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi- 

Square) 

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

4. Satu kriteria goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI) 

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

Ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 GOODNES OF FIT 
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT FIT INDICES DEMONSTRATING GOODNESS-OF-FIT ACROSS DIFFERENT MODEL SITUATIONS 

FIT INDICES 
CUTOFF VALUES FOR GOF INDICES 

N < 250 N ˃ 250 
m≤12 12<m<30 M ≥ 30 m<12 12<m<30 M ≥ 30 

Absolute Fit Indices 
1 Chi-Square ( χ²) Insignificant 

p-values expected 
Significant 
p-values even with good fit 

Significant 
p-values expected 

Insignificant 
p-values even with good fit 

Significant 
p-values expected 

Significant 
p-values expected 

2 GFI GFI ˃ 0.90 
3 RMSEA RMSEA <0.08 with 

CFI≥0.97 
RMSEA <0.08 with 
CFI≥0.95 

RMSEA <0.08 with 
CFI˃0.92 

RMSEA <0.07 with 
CFI≥0.97 

RMSEA <0.07 with 
CFI≥0.92 

RMSEA <0.07 with 
RMSEA ≥0.90 

4 SRMR Biased upward,  
use other indices 

SRMR ≤ 0.08  
(with CFI ≥0.95) 

SRMR < 0.09 
(with CFI ˃0.92) 

Biased upward,  
use other indices 

SRMR ≤ 0.08  
(with CFI ˃0.92) 

SRMR ≤ 0.08  
(with CFI ˃0.92) 

5 Normed Chi-Square (χ²/DF) (χ²/DF)< 3 is very good or2 ≤(χ²/DF)≤5 is acceptable 
Incremental Fit Indices 
1 NFI 0 ≤NFI≤1, model with perfect fit would produce an NFI of 1 
2 TLI TLI ≥0.97 TLI ≥0.95 TLI ˃0.92 TLI ≥0.95 TLI ˃0.92 TLI ˃0.90 
3 CFI CFI ≥0.97 CFI ≥0.95 CFI ˃0.92 CFI  ≥0.95 CFI ˃0.92 CFI ˃0.90 
4 RNI May not diagnose 

misspecification well 
RNI ≥0.95 RNI ˃0.92 RNI ≥0.95, not used with N 

˃1,000 
RNI ˃0.92, not used with N 
˃1,000 

RNI ˃0.90, not used with N 
˃1,000 

Parsimony Fit Indices 
1 AGFI No statistical test is associated with AGFI, only guidelines to fit 
2 PNFI 0 ≤NFI≤1, relatively high values represent relatively better fit 

Note: m=number of observed variables; N applies to number of observations per group when applying CFA to multiple groups at the same time 
Source: Hair,Black, Babin, and Anderson (2010) 
 

Current research suggest a fairly commen set of indices perform adequately across a wide range of situations and the researcher need not report all GOF indices because they are often redundant. 
Multiple fit indices should be used to assess a model’s goodness-of-fit and should include: 

1. The χ² value and associated DF 
2. One absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi-Square) 
3. One incremental fit index (i.e., CFI or TLI) 
4. One goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI, etc.) 
5. One badness-of-fit index (RMSEA, SRMR, etc.) 

Source: Hair,Black, Babin, and Anderson (2010)
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Berikut ini adalah pembahasan mengenai profil responden yang peneliti 

dapatkan dari penyebaran kuesioner mendapatkan jumlah total 150 responden. 

Berdasarkan hasil screening terdapat jumlah total bersih responden sebanyak 120 

responden. Hanya responden yang memenuhi kriteria dan persyaratan  yang akan 

diolah datanya di dalam penelitian ini. 

4.1.1 Deskripsi Profil Responden 

4.1.1.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berikut adalah profil responden yang disusun berdasarkan jenis kelamin. 

 
 

Sumber : Pengolahan Data Primer(2017) 
Gambar 4.1 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin. 

 Berdasarkan grafik 4.1 diatas diketahui bahwa responden  memiliki jenis 

kelamin laki – laki dengan presentase sebesar 58% atau sama dengan 70orang dari 

58%

42%

JENIS KELAMIN
PRIA WANITA
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keseluruhan responden, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan memiliki 

presentase sebesar 42% atau 50 orang dari keseluruhan responden.  Total 

responden yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah di tetapkan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 120 dari 150 orang yang menjadi responden.  

 Seperti yang terlihat pada grafik 4.1 bahwa jumlah responden laki – laki 

dan perempuan tidak memiliki selisih yang signifikan. Artinya baik responden 

laki – laki maupun perempuan memiliki keinginan serta ketertarikan yang hampir 

sama untuk menggunakan mobile application. 

4.1.1.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

 Berikut adalah profil responden yang disusun berdasarkan usia. 

 
 

Sumber : Pengolahan Data Primer(2017) 
Gambar 4.2 Profil Responden berdasarkan Usia 

 Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa dari total responden yang 

terbagi menjadi 5 kategori usia yaitu 26 – 29 tahun, 30 – 33 tahun, 34 – 37 tahun, 

38 – 41 tahun. Mayoritas responden memiliki usia 34 sampai 37 tahun dengan 

presentase sebesar 26% atau setara dengan 30 orang sedangkan presentase paling 

kecil diduduki oleh responden yang memiliki usia 42 sampai 45 tahun hanya 

sebesar 10% atau setara dengan 12 orang.  

19%

24%

26%

21%

10%

Usia
26-29 TAHUN 30-33 TAHUN 34-37 TAHUN
38-41 TAHUN 42-45 TAHUN
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 Menurut Donald Super (1979), pada usia 24-35 tahun seseorang baru 

mulai memasuki dunia kerja sehingga secara ekonomi masih mempersiapkan diri 

secara finansial untuk membeli sebuah rumah, sedangkan pada usia di atas 35 

tahun seseorang sudah mulai stabil secara karir maupun secara finansial untuk 

memenuhi kebutuhannya (Wiyono, 2013). Dalam penelitian ini salah satu kriteria 

yang harus dipenuhi yaitu seseorang yang memiliki usia 26-45 tahun dan 

memiliki serta penduduk di BSD City. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau 

dari hasil responden yang didapat menunjukkan mayoritas berusia 33-37 tahun. 

4.1.1.3 Profil Responden Berdasarkan Profesi Utama 

 Berikut adalah profil responden yang disusun berdasarkan profesi utama. 

 

Sumber : Pengolahan Data Primer(2017) 

Gambar 4.3 Profil Responden berdasarkan Profesi utama responden 

 Berdasarkan grafik 4.3 dapat diketahui bahwa profesi utama responden 

dibagi ke dalam 4 kategori  yaitu karyawan swasta, wirausaha, profesional, dan 

ibu rumah tangga. Total responden yang menjadi mayoritas yaitu memiliki profesi 

karyawan swasta dengan presentase sebesar 44% atau setara dengan 53 orang. 

Sedangkan kategori profesi utama sebagai profesional hanya memiliki presentase 

sebesar  18% atau setara dengan 21 orang. 

19%

19%

18%

44%

PROFESI UTAMA
WIRAUSAHA IBU RUMAH TANGGA
PROFESIONAL KARYAWAN SWASTA
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 Dari hasil yang didapatkan mayoritas responden berprofesi sebagai 

karyawan swasta, hal ini tidak mengherankan mengingat mayoritas responden 

juga didominasi oleh mereka yang memiliki umur 34-37 tahun. Pada usia tersebut 

mereka mulai memasuki tahap stabil dalamberkarir dan masih memungkinkan 

untuk menerima adanya hal – hal baru seperti penggunaan mobile application 

yang akan diciptakan oleh BSD CITY. 

4.1.1.4 Profil Responden Berdasarkan Penggunaan Internet Per Hari 

 Berikut adalah profil responden yang disusun berdasarkan profesi utama. 

 

Sumber : Pengolahan Data Primer(2017) 

Gambar 4.4 Profil Responden berdasarkan Penggunaan Internet per Hari 

 Berdasarkan grafik 4.4 diatas diketahui bahwa sebagaian besar responden 

menggunakan internet selama lebih dari 3 jam. Responden yang menggunakan 

internet lebih dari 3 jam yaitu sebanyak 68% atau setara dengan 82 orang. 

Sedangkan yang menggunakan internet hanya 1-3 jam per hari hanya sebanyak 

32% atau setara dengan 38 orang. Tidak mengherankan jika seseorang 

menggunakan internet lebih dari 3 jam, mengingat hampir semua orang telah 

terpapar internet sejak dini. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh We Are Social yang menyatakan bahwa rata – rata seseorang 

32%

68%

PENGGUNAAN INTERNET PER HARI

1-3 JAM LEBIH DARI 3 JAM
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menggunakan internet dengan media mobile phone selama 3 jam 33 menit per 

hari. 

4.1.2 Analisa Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui respon ata pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan kepada responden maka ditentukan dengan mencari rata 

– rata jawaban responden terhadap masing – masing pertanyaan yang terdapat 

pada kuesioner, maka dari itu interval kelasnya adalah: 

Interval kelas =( nilai tertinggi – nilai terendah ) 

            Jumlah kelas 

Dari rumus diatas dapat diperoleh interval kelas sebagai berikut: 

 

Interval kelas = ( 7 – 1) = 1,2 

              5 

 

Oleh karena itu, interval kelas dalam menyusun kriteria penilitian jawaban 

responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Interval Kelas 

 

 

 

 

 

 

Interval Kategori 

5,80< a ≤ 7,00 Sangat baik  

4,60< a ≤ 5,80 Baik 

3,40< a ≤ 4,60 Cukup 

2,20< a ≤ 3,40 Tidak baik 

1,00< a ≤ 2,20 Sangat tidak baik 
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4.1.2.1 Perceived ease of use 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Perceived ease of use 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2  

Tabel 4.2 Penilaian Responden Terhadap Perceived ease of use 

No. 
Indikator Frekuensi Skor Jawaban 

Mean Kategori 
Perceived ease of use 1 2 3 4 5 6 7 

1. Petunjuk pada aplikasi OneSmile 

mudah dimengerti. 
0 1 3 11 38 43 24 5,591 Baik 

2. 
Saya merasa mudah untuk 

mempelajari fitur – fitur yang ada 

di dalam aplikasi OneSmile. 

0 0 3 13 32 52 20 5,61 Baik 

3. 

Saya merasa tidak perlu 

memerlukan usaha lebih dalam 

mengoperasikan aplikasi 

OneSmile. 

0 0 0 14 40 43 23 5,63 Baik 

4. 

Saya merasa mudah dalam 

mengoperasikan fitur – fitur 

(seperti ticket, food, service, 

payment, customer service, 

transport dan mart) pada aplikasi 

OneSmile. 

0 0 3 7 44 44 22 5,63 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah 

PEOU03 dan PEOU04 dengan nilai 5,63, sedangkan mean terkecil terdapat 

pada indikator PEOU01 dengan nilai mean sebesar 5,591. Secara keseluruhan, 

keempat indikator perceived ease of use  memiliki kategori “baik”. Namun, 

nilai ini masih jauh dari kategori “sangat baik” dengan nilai mean 7. Oleh 

karena itu, indikator perceived ease of use ini sangat penting untuk 

ditingkatkan lagi agar dapat memberikan keputusan manajerial yang lebih 

baik. 
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4.1.2.2 Perceived usefulness 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Perceived ease of use 

yang dapat dilihat pada tabel 4.3  

 

Tabel 4.3 Penilaian Responden Terhadap Perceived usefulness 

No. 
Indikator Frekuensi Skor Jawaban 

Mean Kategori 
Perceived usefulness 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Menurut saya, aplikasi OneSmile 

dapat memudahkan saya untuk 

mengetahui event – event yang 

ada di BSD CITY. 

0 0 1 17 35 47 21 5,6 Baik 

2. 

Menurut saya, menggunakan 

layanan aplikasi OneSmile 

membuat saya lebih mudah dalam 

melakukan pembayaran seperti 

pembayaran IPL, listrik dan 

pulsa.. 

0 0 1 6 6 45 31 5,83 
Sangat 

Baik 

3. 

Menurut saya, dengan 

menggunakan aplikasi OneSmile 

dapat menghemat waktu ketika 

melakukan pembayaran seperti 

pembayaran IPL, listrik dan 

pulsa. 

0 0 1 9 34 47 29 5,78 Baik 

4. 

Menurut saya, dengan 

menggunakan aplikasi OneSmile 

membuat saya memiliki alokasi 

waktu yang lebih banyak untuk 

mengerjakan hal – hal lain yang 

lebih produktif. 

0 0 1 9 37 46 27 5,74 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.3menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah PU02 

dengan nilai 5,83 sedangkan mean terkecil terdapat pada indikator PU01 
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dengan nilai mean sebesar 5,6. Secara keseluruhan, keempat indikator 

perceived ease of use  memiliki kategori “baik”. Namun, nilai ini masih jauh 

dari kategori “sangat baik” dengan nilai mean 7. Oleh karena itu, indikator 

perceived usefulness ini sangat penting untuk ditingkatkan lagi agar dapat 

memberikan keputusan manajerial yang lebih baik. 

4.1.2.3 Attitude towards use 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Attitude towards use 

yang dapat dilihat pada tabel 4.4  

 

Tabel 4.4 Penilaian Responden Terhadap Attitude towards use 

NO Indikator Frekuensi Skor Jawaban Mean Kategori 

Attitude towards use 1 2 3 4 5 6 7 

1. Menurut saya, adanya aplikasi 

OneSmile merupakan ide yang 

baik. 

0 0 1 8 31 52 28 5,82 
Sangat 

Baik 

2.  Menurut saya, aplikasi OneSmile 

menarik untuk digunakan. 
0 0 0 9 38 52 21 5,71 Baik 

3.  Saya merasa nyaman ketika 

menggunakan aplikasi OneSmile. 
0 0 1 6 41 54 18 5,68 Baik 

4. Saya suka menggunakan aplikasi 

OneSmile untuk menunjang 

aktivitas saya sehari - hari. 

0 0 2 9 32 54 23 5,73 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.4menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah 

ATT01 dengan nilai 5,82 sedangkan mean terkecil terdapat pada indikator 

ATT03 dengan nilai mean sebesar 5,68. Secara keseluruhan, tiga dari empat 

indikator attitude towards use memiliki kategori “baik”. Namun, nilai ini 

masih jauh dari kategori “sangat baik” dengan nilai mean 7. Oleh karena itu, 
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indikator attitude towards useini sangat penting untuk ditingkatkan lagi agar 

dapat memberikan keputusan manajerial yang lebih baik. 

4.1.2.4 Perceived compatibility 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Perceived 

compatibility yang dapat dilihat pada tabel 4.5  

 

Tabel 4.5 Penilaian Responden Terhadap Perceived compatibility 

NO 
Indikator Frekuensi Skor Jawaban 

Mean Kategori 
Perceived compatibility 1 2 3 4 5 6 7 

1. Saya merasa layanan aplikasi 

OneSmile cocok dengan gaya 

hidup saya. 

0 0 0 10 32 53 25 5,78 Baik 

2. Menggunakan fitur 

“kesupermarket.com” sesuai 

dengan kebutuhan saya dalam 

berbelanja kebutuhan sehari - 

hari. 

0 0 1 13 42 43 21 5,58 Baik 

3. Fitur payment di aplikasi 

OneSmile sesuai dengan 

kebutuhan perbankan saya. 

0 0 0 13 43 42 22 5,61 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.5menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah PC01 

dengan nilai 5,78 sedangkan mean terkecil terdapat pada indikator PC02 

dengan nilai mean sebesar 5,58. Secara keseluruhan, ketiga indikator 

perceived compatibility memiliki kategori “baik”. Namun, nilai ini masih jauh 

dari kategori “sangat baik” dengan nilai mean 7. Oleh karena itu, indikator 

perceived compatibility ini sangat penting untuk ditingkatkan lagi agar dapat 

memberikan keputusan manajerial yang lebih baik. 
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4.1.2.5 Individual mobility 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Individual Mobility 

yang dapat dilihat pada tabel 4.6  

 

Tabel 4.6 Penilaian Responden Terhadap Individual mobility 

NO 
Indikator Frekuensi Skor Jawaban 

Mean Kategori 
Individual mobility 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Saya sering kali harus 

mengerjakan pekerjaan yang 

kurang lebih di waktu yang 

bersamaan. 

0 0 0 6 27 51 30 6,03 
Sangat 

baik 

2. 

Saya sering kali harus 

mengupdate pekerjaan saya di 

waktu yang bersamaan dengan 

pekerjaan lain. 

0 0 0 3 27 57 33 5,88 
Sangat 

baik 

3. 
Saya harus tetap berhubungan 

dengan pihak lain dimanapun 

saya berada. 

0 0 1 3 22 63 31 6 
Sangat 

baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah IM01 

dengan nilai 6,03 sedangkan mean terkecil terdapat pada indikator IM02 

dengan nilai mean sebesar 5,88. Secara keseluruhan, ketiga indikator 

individual mobility  memiliki kategori “sangat baik”. Namun, nilai ini masih 

jauh untuk mencapai nilai mean 7. Oleh karena itu, indikator individual 

mobility ini sangat penting untuk ditingkatkan lagi agar dapat memberikan 

keputusan manajerial yang lebih baik. 
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4.1.2.6 Intention to use 

 Berikut ini adalah tanggapan responden atas variabel Intention to use yang 

dapat dilihat pada tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Penilaian Responden Terhadap Intention to use 

NO 
Indikator Frekuensi Skor Jawaban 

Mean Kategori 
Intention to use 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Saya berniat untuk 

menggunakan aplikasi 

OneSmile dalam waktu dekat. 

0 0 0 2 30 49 38 6 
Sangat 

baik 

2. 

Saya akan melakukan 

pembayaran (IPL, listrik, dan 

pulsa ) dengan menggunakan 

aplikasi OneSmile. 

0 0 1 1 21 60 38 6,13 
Sangat 

baik 

3. 

Saya akan mempertimbangkan 

untuk melakukan pemesanan 

atau pembayaran pada fitur – 

fitur yang ada di aplikasi 

OneSmile. 

0 0 0 3 25 54 38 6,06 
Sangat 

baik 

Sumber : Hasil pengolahan data primer(2017)  

 Berdasarkan hasil pengolahan data responden pada tabel 4.7menunjukkan 

bahwa dari 120 responden, indikator dengan nilai mean terbesar adalah ITT02 

dengan nilai 6,13 sedangkan mean terkecil terdapat pada indikator ITT01 

dengan nilai mean sebesar 6. Secara keseluruhan, keempat indikator intention 

to use  memiliki kategori “sangat baik”. Namun, nilai ini masih jauh untuk 

mencapai nilai mean 7. Oleh karena itu, indikator intiention to use ini sangat 

penting untuk ditingkatkan lagi agar dapat memberikan keputusan manajerial 

yang lebih baik. 
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4.2 Uji Instrumen 

4.2.1 Uji Validitas Pre- test 

 Uji validitas pre-test dilakukan dengan mengumpulkan data dari 30 

responden yang merupakan pria dan wanita penduduk BSD City, yang memiliki 

usia dari 26 hingga 45 tahun, yang memiliki mobile banking, dan yang 

menggunakan internet minimal 1-3 jam per hari.Data kemudian diolah dengan 

software SPSS versi 22. Hasil keseluruhan uji validitas dengan Factor Analysis 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Validitas Pre-test 

 

No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measure 
ment 

KMO Sig. MSA Factor 
Loading 

Uji 
Validitas 

KMO 
≥ 0.5 

Sig. < 
0.05 

MSA 
≥ 0.5 

FL ≥ 
0.5 

Valid/ 
Tidak 
Valid 

1. 

 

Perceived Ease 
of Use 

 

PEOU 01 

0,806 0,000 

0,805 0,902 Valid 

PEOU 02 0,740 0,928 Valid 

PEOU 03 0,803 0,916 Valid 

PEOU 04 0,844 0,881 Valid 

PEOU05 0,802 0,906 Valid 

PEOU06 0,856 0,931 Valid 

2. Perceived 
Usefulness 

PU 01 

0,783 0,000 

0,792 0,884 Valid 

PU 02 0,774 0,838 Valid 

PU 03 0,916 0,819 Valid 

PU 04 0,720 0,890 Valid 

PU05 0,761 0,881 Valid 

3. Attitude 
towards use 

ATT 01 

0,881 0,000 

0,875 0,905 Valid 

ATT 02 0,899 0,864 Valid 

ATT 03 0,916 0,876 Valid 
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No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measure 
ment 

KMO Sig. MSA Factor 
Loading 

Uji 
Validitas 

KMO 
≥ 0.5 

Sig. < 
0.05 

MSA 
≥ 0.5 

FL ≥ 
0.5 

Valid/ 
Tidak 
Valid 

ATT 04 0,860 0,917 Valid 

ATT05 0,866 0,933 Valid 

4.  
Perceived 

compatibility 

PC 01 

0,852 0,000 

0,837 0,932 Valid 

PC 02 0,902 0,888 Valid 

PC 03 0,787 0,893 Valid 

PC04 0,907 0,893 Valid 

5. Individual 
mobility 

 

IM 01 

0,818 0,000 

0,862 0,918 Valid 

IM02 0,869 0,934 Valid 

IM 03 0,780 0,945 Valid 

IM 04 0,779 0,934 Valid 

6. Intention to 
use 

 

ITT01 

0,892 0,000 

0,908 0,863 Valid 

ITT 02 0,910 0,934 Valid 

ITT 03 0,860 0,897 Valid 

ITT 04 0,871 0,926 Valid 

ITT05 0,922 0,784 Valid 

ITT06 0,893 0,912 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh indikator telah berhasil 

memenuhi syarat MSA ≥ 0.5 (Hairet al., 2010) dan factor loading ≥ 0.5 (Hair et 

al., 2010). Semua indikator tersebut dapat dinilai valid dan digunakan kembali 

untuk tahap penelitian selanjutnya dengan jumlah data sampel yang lebih besar. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas Pre- test 

 Uji realibilitas pre-test dilakukan dengan mengumpulkan data dari 30 

responden yang merupakan pria dan wanita penduduk BSD City, yang memiliki 

usia dari 26 hingga 45 tahun, yang memiliki mobile banking, dan yang 

menggunakan internet minimal 1-3 jam per hari.Data kemudian diolah dengan 

software SPSS versi 22. Hasil keseluruhan uji validitas dengan Factor Analysis 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Pre-test 

 

No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measurement 

Cronbach's 
Alpha 

 

Uji Realibilitas Cronbach's 
Alpha ≥ 0,5 

 

1. 

 
 

Perceived Ease of Use 

PEOU 01 

 

0,959 

 

Reliabel 

PEOU 02 

PEOU 03 

PEOU 04 

PEOU05 

PEOU06 

 

2. 

 
 

Perceived Usefulness 

PU 01 

 

0,925 

 

Reliabel 

PU 02 

PU 03 

PU 04 

PU05 

 

3. 

 

 
Attitude towards use 

ATT 01 

 

0,941 

 

Reliabel 

ATT 02 

ATT 03 

ATT 04 
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No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measurement 

Cronbach's 
Alpha 

 

Uji Realibilitas Cronbach's 
Alpha ≥ 0,5 

ATT05  

 

4. 

 
 

Perceived compatibility 

PC 01 

 

0,937 

 

Reliabel 

PC 02 

PC 03 

PC04 

 

5. 

 

Individual mobility 
 

IM01 

 

0,941 

 

Reliabel 

IM02 

IM 03 

IM 04 

 

6. 

 

Intention to use 
 

 

 

0,945 

 

Reliabel 

ITT 02 

ITT 03 

ITT 04 

ITT05 

ITT06 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016) 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua variabel diatas mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha ≥ 0,5. Oleh karena itu variabel – variabel tersebut dapat 

dinyatakan reliabel karena memenuhi syarat Cronbach’s Alpha ≥ 0,5 (Gliem & 

Gliem, 2003).Selanjutnya, indikator-indikator yang telah diuji tersebut akan 

digunakan dalampenelitian tahap selanjutnya dan kemudian dilakukan kembali uji 

validitas danreliabilitas. 
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4.2.3 Model Pengukuran 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Gambar 4.1 Model Pengukuran SEM 

Gambar 4.1 path diagram measurement model dari keseluruhan data responden 

sejumlah 120 responden. Pada uji model pengukuran, diukur validitas model 

pengukuran dan realibilitas model pengukuran. Validitas diukur berdasarkan nilai 

standardized loading factor di mana menurut Hairet al., (2010), suatu variabel 

dapat dikatakan valid apabila nilai standardized loading factor ≥ 0,50.Sedangkan 

untuk uji reliabilitas, digunakan kriteria nilai AVE ≥ 0,50 dan CR ≥ 0,70 (Hair et 

al., 2010). Untuk mengukur realibilitas dalam SEM dapat digunakan reliabilitas 

komposit (composit reliability measure) dan ukuran ekstrak varian (variance 

extracted measure) dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

𝑪𝑪𝒐𝒐𝒏𝒏𝒔𝒔𝒕𝒕𝒓𝒓𝒖𝒖𝒄𝒄𝒕𝒕𝑹𝑹𝒆𝒆𝒍𝒍𝒊𝒊𝒂𝒂𝒃𝒃𝒊𝒊𝒍𝒍𝒊𝒊𝒕𝒕𝒚𝒚  =       (𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈)𝟐𝟐 

    (𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈)𝟐𝟐 + 𝜮𝜮𝒆𝒆 
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𝑽𝑽𝒂𝒂𝒓𝒓𝒊𝒊𝒂𝒂𝒏𝒏𝒄𝒄𝒆𝒆𝑬𝑬𝒙𝒙𝒕𝒕𝒓𝒓𝒂𝒂𝒄𝒄𝒕𝒕𝒆𝒆𝒅𝒅 =     𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈𝟐𝟐 

    𝜮𝜮𝒔𝒔𝒕𝒕𝒅𝒅. 𝒍𝒍𝒐𝒐𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒏𝒏𝒈𝒈𝟐𝟐 + 𝜮𝜮𝒆𝒆 

4.2.4 Uji Validitas 

 Uji Validitas sampel besar dilakukan setelah seluruh data sebanyak 120 

responden dikumpulkan. Uji validitas sampel besar dilakukan untuk mengetahui 

validitas kuesioner dengan pengolahan data menggunakan software Amos versi 

23. Hasil keseluruhan uji validitas disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini: 

 

Tabel 4.10 Uji Validitas 

 

No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measure 
ment 

Factor 
Loading Uji Validitas 

FL ≥ 
0.5 

Valid/ 
Tidak 
Valid 

1. Perceived Ease 
of Use 

PEOU 01 0,834 Valid 

PEOU 02 0,823 Valid 

PEOU 03 0,758 Valid 
PEOU 04 0,706 Valid 

2. Perceived 
Usefulness 

PU 01 0,662 Valid 

PU 02 0,714 Valid 

PU 03 0,855 Valid 

PU 04 0,771 Valid 

3 

. 
Attitude 

towards use 
 

ATT 01 0,744 Valid 

ATT 02 0,733 Valid 

ATT 03 0,714 Valid 

ATT 04 0,647 Valid 

4.  
Perceived PC 01 0,696 Valid 
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No. 

 

Variabel 

 
Kode 

Measure 
ment 

Factor 
Loading Uji Validitas 

FL ≥ 
0.5 

Valid/ 
Tidak 
Valid 

compatibility PC 02 0,679 Valid 

PC 03 0,783 Valid 

5. Individual 
mobility 

 

IM 01 0,791 Valid 

IM 03 0,670 Valid 

IM 04 0,675 Valid 

6. Intention to 
use 

 

ITT 02 0,716 Valid 

ITT 03 0,747 Valid 

ITT 04 0,768 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai standarized 

loading factor ≥ 0,05. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

indikator darisetiap variabel adalah valid karena factor loading yang dimiliki oleh 

setiap variabel lebih besar sama dengan 0,05. 

 

4.2.5 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas sampel besar dilakukan dengan menghitung nilai Average 

Variance Extracted (AVE) dan Construct Reliability (CR). Hasil keseluruhan 

ujireliabilitas disajikan dalam Tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11 Uji reliabilitas 

No. Variabel Kode 
Measurement 

AVE CR Uji 
Realibilitas ≥ 0,5 ≥ 0,7 

1. Perceived Ease of Use 

PEOU 01 

 

0,611 

 

0,862 

 

Reliabel 

PEOU 02 

PEOU 03 

PEOU 04 

2. Perceived Usefulness 

PU 01 
 

 

0,568 

 

 

0,839 

 

 

Reliabel 

PU 02 

PU 03 

PU 04 

3. Attitude towards use 

ATT 01 

0,505 0,803 Reliabel 
ATT 02 

ATT 03 

ATT 04 

4. Perceived 
compatibility 

PC 01 
 

0,520 

 

0,764 

 

Reliabel 
PC 02 

PC 03 

5. Individual mobility 
 

IM 01 
 

0,510 

 

0,756 

 

Reliabel 
IM 03 

IM 04 

6. Intention to use 
 

ITT 02 

0,553 0,788 Reliabel ITT 03 

ITT 04 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 
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 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai AVE seluruh variabel 

memilikinilai ≥ 0,5, dan CR seluruh variabel memiliki nilai ≥ 0,7. Oleh karena itu 

dapatditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator dari setiap variabel adalah 

reliabel, yang artinya para responden menjawab pertanyaan kuesioner secara 

konsisten. 

 

4.3 Uji Kecocokan Model Struktural 
 
 Menurut Hair et al., (2010) uji structural model dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang dilihat berdasarkan kecocokan nilai: 

1. Nilai X2 dengan DF 

2. Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi-

Square) 

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

4. Satu kriteria goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI, dan lainnya) 

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

Pengolahan data untuk mendapatkan hasil estimasi, dilakukan dengan 

menggunakan software Amos versi 23. Hasil keseluruhan uji model disajikan 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Kecocokan Goodness of Fit Test 

Ukuran Goodness of Fit 

(GOF) 

Tingkat kecocokan yang 

bisa diterima 
Hasil Estimasi Kriteria Uji 

X2 Value - 304,174 - 

DF - 183 - 

Absolute Fit indices 

Normed Chi-Square 
(X2/DF) 

X2/DF < 3 1,662 Acceptable 
Fit 

RMSEA RMSEA < 0,08 
With CFI ≥0,95 

0,075 Acceptable 
Fit 

Incremental Fit Measure 
CFI CFI ≥0,95 0,895 Unacceptabl

e Fit 
Sumber: Hair et al. (2010) 

 

Melalui tabel 4.12, dapat dilihat bahwa terdapat dua dari tiga kriteria GOF 

yangmenunjukkan nilai kecocokan yang bisa diterima (Acceptable fit) sehingga 

dapatdisimpulkan bahwa kecocokan model secara keseluruhan adalah baik dan 

penelitiandapat dilanjutkan.Pada gambar 4.2 ditampilkan path diagram hasil 

estimasi model berdasarkan outputAMOS 22. 
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\ 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Gambar 4.2Model Struktural SEM 

 

4.4 Uji Hipotesis 

 Analisis uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan software Amos 

versi 22.Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness, 

perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards use, perceived 

compatibility, danindividual mobilityterhadap intention to use mobile application. 

Hasil keseluruhan uji hipotesis disajikan dalam tabel 4.13 bberikut ini: 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Std. Coef P-value 
≤0,05 

Kesimpulan 

 

H1: PEOU  ATT 

Perceived ease 
of use 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Attitude 
towards 
usemobile 
application 

 

0,097 

 

0,689 

 
Data tidak 
Mendukung 
H1 

 

H2 : PEOU  PU  

Perceived ease 
of use 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Perceived 
usefulness 
mobile 
application 

 

0,937 

 

0,000 

 

Data 
Mendukung 
H2 

 

H3 : PU  ATT 

Perceived 
usefulness 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Attitude 
towards use 
mobile 
application 

 

0,758 

 

0,002 

 

Data 
Mendukung 
H3 

H4 : PC  ITT 

Perceived 
compatibility 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Intention to 
use mobile 
application 

 

-0,019 

 

0,862 

 
Data tidak 
mendukung 
H4 

 

H5 : ATT  ITT 

Attitude 
towards use 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Intention to 
use mobile 
application 

 

0,428 

 

0,000 

 

Data 

Mendukung 

H5 
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Hipotesis Pernyataan Std. Coef P-value 
≤0,05 

Kesimpulan 

 

H6 : IM  ITT 

Individual 
mobility 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Intention to 
use mobile 
application 

 

0,254 

 

0,024 

 

Data 

Mendukung 

H6 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa hasil pada H2, H3, H5, H6 mendukung 

hubungan antara masing – masing variabel karena P-value ≤0,05. Sedangkan pada 

H1 dan H4 data tidak mendukung hubungan antara masing – masing hipotesis 

karena pada H1 nilai P-value ≥ 0,05 yaitu sebesar 0,689 dan pada H4 memiliki 

standart coefficients bernilai negatif yaitu sebesar -0,019 dan nilai P-value sebesar 

0,862. 

4.5 Pembahasan 

 Dalam penelitian ini analisis model pengukuran telah menunjukkan 

bahwasemua variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. 

Sedangkan pada analisis model struktural, tidak semua hipotesis yang 

diajukanmemiliki hasil signifikan. Berikut hasil pembahasan atas pengujian 

modelstruktural atas tiap-tiap variabel: 

4.5.1 Pengaruh Perceived ease of use terhadap attitude towards use 

 Hasil uji model struktural menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara perceived ease of use terhadap attitude towards use mobile application. Hal 

tersebut sesuai dengan temuan atas studi yang dilakukan oleh Akturan dan Tezcan 

(2012) yang menyatakan bahwa perceived ease of use tidak memiliki pengaruh 

poitif terhadap attitude towards usemobile application. Mudah dalam mencoba 

Analisis Pengaruh..., Shandra Kurniawati, FB UMN, 2017



102 
 

menggunakan aplikasi OneSmile nyatanya tidak mempengaruhi sikap dari calon 

pengguna aplikasi OneSmile. Hal ini dikarenakan aplikasi OneSmile belum 

Launching sehingga persepsi mengenai aplikasi ini mudah digunakan tidak dapat 

tergambarkan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi sikap mereka untuk 

menggunakan fasilitas aplikasi mobile ini. Jika dikaitkan dengan teori Schiffman 

dan kanuk (2015), proses pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga tahap yaitu 

tahap masukan, tahap proses, dan tahap keluaran. Pada tahap masukan ini 

dipengaruhi dua faktor yaitu usaha pemasaran atau pengenalan produk yang 

dilakukan oleh perusahaan. Untuk sosialisasi aplikasi Onesmile ini, pihak BSD 

City masih belum maksimal untuk memperkenalkan aplikasi OneSmile ini 

sehingga penduduk BSD City masih minim mengenai product knowledge nya. 

Lalu faktor yang kedua yaitu adanya pengaruh sosial dan budaya, hal ini juga bisa 

menjadi sebab mengapa di dalam penelitian ini perceived ease of use tidak 

memiliki pengaruh terhadap attitude towards use mobile application, adanya 

pengaruh dari lingkungan sekitar, keluarga, maupun komunitas di sekitaran BSD 

City yang juga belum mendapatkan informasi maupun knowledge mengenai 

aplikasi ini sehingga dapat membawa pengaruh terhadap sikap calon pengguna 

untuk menggunakan aplikasi OneSmile. Selain itu salah satu alasan yang dapat 

mendukung hipotesisperceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap 

attitude towards use pada penelitian iniadalah 10% dari responden tidak menyukai 

penggunaan mobile application walaupun secara keseluruhan review yang 

diberikan memiliki respon yang baik. 
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4.5.2 Pengaruh Perceived ease of use terhadap perceived usefulness 

 Hasil uji model struktural menunjukan bahwa perceived usefulness 

memiliki pengaruh terhadap perceived usefulness mobile application. Hal tersebut 

sesuai dengan temuan atas studi yang dilakukan Akturan dan Tezcan (2012) yang 

menyatakan perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness mobile application. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Lee (2008) 

yang menyatakan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness mobile application. 

 

4.5.3 Pengaruh Perceived usefulness terhadap attitude towards use 

 Hasil uji model struktural menunjukan bahwa perceived usefulness 

memiliki pengaruh terhadap attitude to use mobile application. Hal tersebut sesuai 

dengan temuan atas studi yang dilakukan Akturan dan Tezcan (2012) yang 

menyatakan perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude to 

use mobile application. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Wu et al., (2015) 

yang menyatakan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap attitude to use mobile application. 

4.5.4 Pengaruh Perceived compatibility terhadap intention to use 

 Hasil uji model struktural menunjukkan bahwa perceived compatibility 

mobile application tidak memiliki pengaruh terhadap intention to use mobile 

application. Hal ini menunjukkan bahwa kecocokan gaya hidup penduduk BSD 

City dengan fitur – fitur pada aplikasi OneSmile tidak mempengaruhi niatan 

penduduk BSD City untuk menggunakan aplikasi OneSmile ini. Dalam penelitian 

ini, seluruh responden yang diolah datanya mayoritas memiliki profesi utama 
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sebagai karyawan swasta dimana memiliki aktivitas yang padat namun respon dari 

penduduk BSD City bertolak belakang dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Schierz et al., (2010) yang menyatakan bahwa perceived compatibility 

berpengaruh signifikan terhadap intention to use mobile application.  

 Sebagian dari responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka 

masih belum membutuhkan bantuan mobile application untuk membantu dan 

mempermudah kebutuhan mereka sehari – hari, Lalu faktor lain yang 

menyebabkan hipotesis ini tidak terbukti yaitu tidak ada keinginan untuk mencoba 

menggunakan mobile application, mengingat mayoritas usia responden 34 – 47 

tahun dimana usia ini sudah terbilang dewasa dan agak sulit untuk menerima serta 

mencoba sesuatu hal yang baru karena mereka merasa aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan sehari – hari sudah berjalan dengan baik tanpa harus adanya bantuan 

dari mobile application. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi niatan calon 

pengguna aplikasi OneSmile untuk menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan 

sehari – hari.  

4.5.5 Pengaruh attitude towards use terhadap intention to use 

 Hasil uji model struktural menunjukan bahwa attitude to use mobile 

application memiliki pengaruh terhadap intention to use mobile application. Hal 

tersebut sesuai dengan temuan atas studi yang dilakukan Akturan dan Tezcan 

(2012) yang menyatakan attitude to use mobile application memiliki pengaruh 

positif terhadap intention to use mobile application. Hal ini juga diperkuat oleh 

penelitian Wu et al., (2015) yang menyatakan bahwa attitude to use mobile 

application memiliki pengaruh positif terhadap intention to use mobile 

application. 
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4.5.6 Pengaruh individual mobility terhadap intention to use 

 Hasil uji model struktural menunjukan bahwa individual mobility memiliki 

pengaruh terhadap intention to use mobile application. Hal tersebut sesuai dengan 

temuan atas studi yang dilakukan oleh Schierz et al., (2010) yang menyatakan 

individual mobility memiliki pengaruh positif terhadap intention to use mobile 

application. Hal ini dikuatkan dengan hasil penyebaran kuesioner yang mayoritas 

memiliki profesi utama sebagai karyawan swasta dengan presentase sebesar 44%, 

sebagai seorang pekerja sudah tidak asing jika memiliki aktivitas yang padat. 

Tingginya mobilitas penduduk BSD City ini mendukung penelitian ini bahwa 

adanya niatan untuk menggunakan aplikasi OneSmile untuk membantu dan 

mempermudah melakukan aktivitas diwaktu yang bersamaan hanya dengan 

menggunakan mobile application yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan fitur 

– fitur yang mendukung agar lebih efektif dan efisien. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil SEM terlihat bahwa adanya pengaruh positif antara 

perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards use, dan individual 

mobility terhadap intention to use mobile application. Hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan bagi PT. BSD City dalam meningkatkan keinginan calon 

pengguna untuk menggunakan aplikasi OneSmile dalam membantu dan 

mempermudah kebutuhan mereka sehari – hari di tengah aktivitas yang padat. 
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4.6.1 Upaya Meningkatkan Perceived Usefulness mobile application dengan 

meningkatkan Perceived ease of use 

 Berdasarkan penilaian dari para responden, aplikasi OneSmile mempunyai 

tingkat perceived ease of use yang baik dimata calon penggunanya, yaitu masing 

– masing memiliki nilai mean 5,591;5,601;5,625 dan 5,625 dalam skala 7 likert 

untuk keempat indikator perceived ease of use 

(PEOU01,PEOU02,PEOU03,PEOU04). Namun, beberapa penyempurnaan masih 

perlu dilakukan oleh aplikasi OneSmile. 

 Beberapa peningkatan yang dapat dilakukan antara lain : 

1. Berdasarkan indikator – indikator yang terdapat pada perceived ease of 

use, rata – rata responden setuju bahwa secara keseluruhan dummy pada 

aplikasi OneSmile mudah untuk digunakan. Namun perlu dilakukan 

penyempurnaan guna meningkatkan perceived usefulness pada aplikasi 

OneSmile, salah satunya dengan memberikan video tutorial cara 

penggunaan pada saat calon pengguna mengunduh aplikasi ini agar tidak 

bingung ketika mengoperasikannya, mengingat aplikasi OneSmile 

merupakan mobile application pertama di Indonesia yang diciptakan untuk 

memfasilitasi, membantu, dan mempermudah penduduk BSD CITY. 
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Sumber : Andromia.net 

Gambar 4.5 Contoh referensi  video tutorial untuk aplikasi OneSmile 

Pada gambar 4.3 merupakan contoh tutorial cara penggunaan aplikasi 

gojek yang dapat digunakan sebagai referensi video tutorial cara 

penggunaan untuk aplikasi OneSmile. 

 

4.6.2 Upaya Meningkatkan Attitude towards use mobile application dengan 

meningkatkan Perceived usefulness 

Berdasarkan penilaian dari para responden, aplikasi OneSmile mempunyai tingkat 

perceived usefulnessyang baik dimata calon penggunanya, yaitu masing – masing 

memiliki nilai mean5,6;5,825;5,783;5,742dan dalam skala 7 likert untuk keempat 

indikator perceived usefulness(PU01,PU02,PU03,PU04). Namun, beberapa 

penyempurnaan masih perlu dilakukan oleh aplikasi OneSmile. 

 Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan attitude towards use mobile application dengan meningkatkan 

perceived usefulness yaitu dengan cara :  
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1. Berdasarkan indikator PU01 yang memiliki nilai mean 5,6, “Menurut saya, 

aplikasi OneSmile dapat memudahkan saya untuk mengetahui event – 

event yang ada di BSD CITY”, rata - rata responden setuju bahwa mereka 

memiliki tingkat usefulness yang tinggi dan perceived usefulness secara 

signifikan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk memiliki 

kemauan menggunakan aplikasi OneSmile. Oleh karena itu, ada baiknya 

bagi BSD CITY untuk terus meng-update event – event yang akan 

diadakan di BSD CITY dengan tema yang menarik dan mengajak seluruh 

penduduk BSD CITY untuk aktif berpartisipasi disetiap event  yang akan 

diselenggarakan. Tidak hanya itu, pihak BSD CITY juga harus 

meningkatkan promosi terhadap event yang akan dan sedang 

diselenggarakan agar seluruh penduduk BSD CITY mengetahui tidak  

hanya melalui aplikasi OneSmile namun dapat mengetahui informasi 

secara offline advertising  seperti pemasangan banner di PJU dan email 

blast. 
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Gambar 4.6 Contoh event yang akan diadakan oleh BSD CITY 

  

Gambar 4.7 Contoh konten untuk banner dan email blast 
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 Konten ini dapat digunakan untuk mempromosikan event yang akan 

diadakan oleh BSD CITY melalui banner PJU pada titik – titik strategis yang 

banyak dilalui oleh banyak orang seperti di jalan tol karang tengah, di jalan – 

jalan sekitaran BSD CITY. Lalu untuk mengingatkan kembali mengenai event 

yang akan diselenggarakan, ada baiknya pihak BSD CITY juga mengingatkan 

kembali melalui email blast. 

 

4.6.3 Upaya Meningkatkan Intention to use mobile application dengan 

meningkatkan Attitude towards use 

Berdasarkan penilaian dari para responden, aplikasi OneSmile mempunyai tingkat 

attitude towards useyang baik dimata calon penggunanya, yaitu masing – masing 

memiliki nilai mean 5,817;5,708;5,683;5,725 dan dalam skala 7 likert untuk 

keempat indikator attitude towards use(ATT01,ATT02,ATT03,ATT04). Namun, 

beberapa penyempurnaan masih perlu dilakukan oleh aplikasi OneSmile. 

 Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan intention to use mobile application dengan meningkatkan attitude 

towards use yaitu dengan cara :  

1. Berdasarkan indikator ATT03 yang memiliki mean 5,683, “Saya merasa 

nyaman ketika menggunakan aplikasi OneSmile”, rata - rata responden 

setuju bahwa keinginan mereka untuk menggunakan aplikasi OneSmile 

dipengaruhi oleh sikap mereka dalam menggunakan aplikasi OneSmile. 

Oleh karena itu, BSD CITY hendaknya terus melakukan perbaikan pada 

aplikasi OneSmile untuk meminimalisir adanya eror mengingat aplikasi 
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OneSmile merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang diciptakan oleh 

property developer untuk memfasilitasi penduduknya. Pengembangan 

pada fitur – fitur juga perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan 

penduduk BSD CITY, dengan adanya perbaikan dan pengembangan akan 

meningkatkan kenyamanan pengguna dan dapat mempengaruhi keinginan 

penduduk BSD CITY untuk menggunakan aplikasi OneSmile dalam 

membantu dan mempermudah mereka disela – sela aktivitasnya yang 

padat. 

 

4.6.4 Upaya Meningkatkan Intention to use mobile application dengan 

meningkatkan Individual mobility 

Berdasarkan penilaian dari para responden, aplikasi OneSmile mempunyai tingkat 

individual mobility yang baik dimata calon penggunanya, yaitu masing – masing 

memiliki nilai mean 6,033;6;6 dan dalam skala 7 likert untuk keempat indikator 

individual mobility (IM01,IM03,IM04). Namun, beberapa penyempurnaan masih 

perlu dilakukan oleh aplikasi OneSmile. 

 Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan intention to use mobile application dengan meningkatkan 

individual mobility yaitu dengan cara :  

1. Berdasarkan indikator IM03 dan IM04 yang memiliki mean 6,”Saya sering 

kali harus mengupdate pekerjaan saya di waktu yang bersamaan dengan 

pekerjaan lain” dan “Saya harus tetap berhubungan dengan pihak lain 

dimanapun saya berada”,rata - rata responden sangat setuju bahwa 

tingginya mobilitas penduduk BSD CITY dapat mempengaruhi keinginan 
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mereka untuk menggunakan aplikasi OneSmile. Oleh karena itu, ada 

baiknya BSD CITY menambahkan fitur “reminder” di dalam fitur 

payment. Jadi di tengah kesibukan mereka yang padat mereka tetap bisa 

melakukan aktivitas yang produktif namun tidak lupa untuk membayar 

tagihan seperti tagihan listrik, IPL, dan Pulsa tepat waktu. Penduduk BSD 

CITY juga dapat melihat history dari transaksi yang telah dilakukan 

misalnya pada gambar 4.7 terdapat ilustrasi yang menggambarkan salah 

satu penduduk BSD CITY yang telah melakukan transaksi pembayaran 

IPL dan Air. 

 

Gambar 4.8 Contoh Ilustrasi penambahan fitur reminder 
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Gambar 4.9Contoh Ilustrasi History pembayaran IPL dan Air 

 

2. Berdasarkan keseluruhan indikator yang terdapat pada variabel individual 

mobility dengan rata – rata responden sangat setuju bahwa tingginya 

mobilitas mereka dalam kegiatan sehari – hari, ada baiknya jika  pihak 

BSD CITY membuat pilihan pembayaran rutin seperti pembayaran air, 

listrik, IPL, dan Pulsa dapat dilakukan dengan auto debit sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya tunggakan tagihan. Jika penduduk BSD  CITY 

tidak ingin melakukan pembayaran dengan pilihan auto debit, pada 

pendekatan nomor satu telah dipaparkan bahwa agat tidak lupa untuk 

melakukan pembayaran tagihan dibutuhkan penambahan 

kolom”reminder” pada fitur payment. 
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