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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Lazada merupakan sebuah start-up yang bekerja yang sama dengan inkubator 

bisnis asal Jerman, Rocket Internet, merupakan pemain besar dalam e-commerce 

Asia Tenggara. Lazada memulai bisnisnya dengan dukungan dana sekitar $100 juta 

dari berbagai mitra investor Rocket Internet (Venture Beat, 2013). Lazada telah 

menjalankan bisnisnya di berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, Indonesia, 

Thailand dan Filipina (The Next Web, 2013).  

 

Di Indonesia, Lazada diluncurkan pada awal 2012 (Kompas.com, 2013). Produk 

yang disediakan oleh Lazada sangat beragam, mulai dari kesehatan & kecantikan, 

fashion, handphone & tablet, komputer, mainan, peralatan bayi, hingga otomotif 

(Lazada.co.id, 2014). Adapun tampilan website Lazada.co.id dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 3.1 Website Lazada 

Sumber : www.lazada.co.id 
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Lazada menunjukkan prestasi yang sangat baik. Popularitasnya meningkat pesat 

mengungguli kompetitornya di Indonesia. Informasi tersebut dapat dilihat dari 

grafik berikut ini : 

 

 

Gambar 3.2 Popularitas Brand Lazada 

Sumber : Lazada Group CMD 2014 Presentation 

 

Sejak kemunculannya di tahun 2012, secara konstan popularitas Lazada terus 

meningkat meninggalkan kompetitornya yang awalnya memiliki popularitas yang 

jauh lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan data mengenai jumlah fans Lazada 

Indonesia di Facebook yang mencapai 1.9 juta fans di September 2014 (Lazada 

Indonesia, 2014). Menurut data survey e-commerce Indonesia 2014, tercatat 

Popular Brand Index (PBI) terbesar adalah Lazada (29.2), disusul oleh OLX (22.1), 

dan Berniaga (8.9) (Nusa Research, 2014). Selain itu, Lazada memiliki market 

share terbesar dibandingkan kompetitornya. Adapun data mengenai market share 

website e-commerce di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3.3 Market share website e-commerce di Indonesia 

Sumber : Nusa Research (2014) 

 

Jumlah pengunjung website Lazada juga meningkat dari 56 juta ke 79 juta dari 

tahun 2013 ke 2014. Selain itu jumlah pelanggan baru dan pelanggan aktif Lazada 

juga meningkat secara konsisten hingga tahun 2014. Hal ini diperkuat dengan data 

perusahaan mengenai besarnya jumlah pesanan terkirim yang mencapai 700.000 

pesanan di kuartal 1 2014 (Kinnevik Rocket Capital Markets Day Presentation, 

2014). Adapun penghasilannya pada tahun 2013 adalah € 53,5 juta atau meningkat 

sebesar 593% dari tahun 2012 (Kinnevik Q1 2014 Presentation, 2014). Prestasi lain 

yang dicapai oleh Lazada adalah terpilihnya Lazada sebagai salah satu merek yang 

masuk ke dalam kategori Favorite Shopping Website menurut survey Netizen 2013 

(Markplus Insight, 2013).  

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah kerangka untuk melakukan sebuah proyek 

riset pemasaran yang menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah riset 

pemasaran (Malhotra, Basic Marketing Research, 2009). Dalam melakukan sebuah 

penelitian, ada 2 jenis rancangan penelitian yang dapat digunakan : 
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a. Exploratory Research, merupakan tipe rancangan penelitian yang memiliki 

tujuan utama untuk mencari wawasan dan pemahaman pada suatu masalah yang 

dihadapi oleh peneliti. 

b. Conclusive Research, merupakan tipe rancangan penelitian yang dirancang 

untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi dan 

memilih keputusan yang paling tepat untuk suatu situasi. Sasaran yang dicapai 

pada rancangan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan hubungan 

antar variabel. 

Conclusive Research terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

a. Descriptive Research, yaitu tipe conclusive research yang tujuan utamanya 

adalah untuk mendeskripsikan sesuatu – dalam pemasaran biasanya 

mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar. Metode pengambilan data dapat 

dilakukan dengan survey, panel, observasi atau data sekunder kuantitatif. 

b. Causal Research,yaitu tipe conclusive research yang tujuan utamanya adalah 

untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel di mana metode 

pengambilan datanya menggunakan eksperimen (Malhotra, Basic Marketing 

Research, 2009) 

Skema tipe-tipe desain penelitian dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.4 Jenis-jenis Desain Penelitian 

Sumber : Malhotra (2009) 
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Dalam penelitian ini digunakan Deskriptive Research Design, yaitu dengan metode 

survey. Dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dimana 

responden menjawab pertanyaan dengan memberikan nilai antara 1 sampai 5 skala 

likert. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Population 

Untuk menjelaskan target population, digunakan 4 aspek, yaitu element, sampling 

unit, extent dan time frame yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.5 Target Population 

Sumber : Malhotra (2009), telah diolah kembali 

 

Element dari penelitian ini adalah pelanggan Lazada Indonesia yang merupakan Net 

Generation (berumur 17-35 tahun), yang berbelanja melalui website Lazada.co.id 

dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dan pernah berbelanja online di tempat lain. 

Sampling unit-nya adalah seluruh pelanggan Lazada.co.id yang berumur 17-35 

tahun. Pelanggan yang berbelanja pada kurun waktu 3 bulan diperkirakan masih 

dapat mengingat pengalaman berbelanja di Lazada dengan baik, dan diasumsikan 

Element

Sampling 
Unit

Extent

Time 
Frame

Analisis Hubungan..., Kevin Taslim, FB UMN, 2015



46 

 

belum ada perubahan yang besar pada Lazada dalam waktu 3 bulan. Maka, kriteria 

3 bulan dianggap paling tepat dan memudahkan peneliti untuk mencari responden.  

 

Extent atau batas geografis dari penelitian ini adalah negara Indonesia. Pembatasan 

extent untuk negara Indonesia saja dimaksudkan untuk mengambil scope yang tidak 

terlalu luas, sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara optimal dan lebih 

akurat. Selain itu, objek dari penelitian ini adalah Lazada.co.id, yang merupakan 

cabang dari online store Lazada yang beroperasi khusus untuk wilayah Indonesia 

saja.  

 

Pengambilan extent seluruh Indonesia mempertimbangkan bahwa Lazada 

beroperasi secara online dan cakupan wilayahnya tidak terbatas secara geografis. 

Berdasarkan data dari Google mengenai pencarian kata kunci “Lazada”, proporsi 

pencari kata kunci tersebut tersebebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun data 

tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.6 Pencarian kata kunci “Lazada” di Indonesia 

Sumber : Google Adwords 

 

Time frame penelitian adalah tahun 2014. Mengingat urgensi dari penelitian ini, 

pada kondisi pasar e-commerce yang masih sangat potensial dengan fenomena yang 

menarik, maka ditentukan tahun 2014 sebagai time frame penelitian ini. Adapun 

pengambilan data dilakukan dari bulan November hingga Desember 2014. 

Sedangkan keseluruhan penelitian berlangsung dari bulan September 2014 hingga 

Desember 2014. 
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3.3.2 Sampling Techniques  

Sampling adalah proses memilih jumlah yang cukup dari elemen populasi, 

sehingga hasil dari analisa sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. 

 

Menurut Malhotra (2009), metode sampling yang dapat digunakan ada 2 jenis, 

yaitu: 

a. Probability sampling, yaitu teknik sampling di mana seluruh elemen pada 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. 

b. Non-Probability sampling, merupakan teknik sampling yang prosedurnya tidak 

menggunakan peluang, melainkan berdasarkan pada penilaian pribadi peneliti 

dan atau kemudahan peneliti dalam mengambil sampel.  

 

 

Menurut Malhotra (2009) Ada 4 teknik non-probability sampling yang dapat 

digunakan. Keempat teknik tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.7 Teknik-teknik Non-Probability Sampling 

Sumber : Malhotra (2009) 

 

Convenience Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

kenyamanan peneliti dalam mencari sampel. Dengan teknik ini, peneliti dapat 

mengumpulkan sampel dengan cepat dan dengan biaya yang murah. 

 

Judgemental Sampling adalah suatu bentuk convenience sampling dengan elemen 

populasi tertentu yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Elemen 

yang telah dipilih dianggap dapat mempresentasikan populasi. 

Analisis Hubungan..., Kevin Taslim, FB UMN, 2015
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Quota Sampling yaitu teknik non-probability sampling yang memiliki 2 tahap. 

Tahap pertama adalah menentukan quota dari masing-masing elemen populasi. 

Tahap kedua adalah mengambil sampel berdasarkan teknik convenience maupun 

judgemental. 

 

Snowball Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada referensi 

para responden. Setelah melakukan interview pada suatu kelompok responden, 

mereka diminta untuk mereferensikan orang lain yang memenuhi kriteria sebagai 

responden. Proses ini terus berlanjut sehingga menimbulkan efek snowball.  

 

Pada penelitian ini digunakan metode non-probability sampling dengan teknik yang 

digunakan adalah judgemental sampling. 

 

3.3.3 Sampling Size 

Sample size merupakan jumlah elements yang akan diikutsertakan di dalam 

penelitian (Malhotra, Basic Marketing Research, 2009). 

Berikut adalah landasan untuk menentukan ukuran minimum sampel penelitian 

menurut Hair, Black, & Anderson (2010)  : 

a. Jumlah sampel harus lebih banyak daripada jumlah variable 

b. Jumlah minimal sample size secara absolut adalah 50 observasi. 

c. Jumlah sampel minimal adalah 5 observasi per variabel.  

 

Maka, dengan jumlah indikator sebanyak 43 buah, dapat ditentukan bahwa 

jumlah sampel minimum yang akan diambil pada penelitian ini adalah sebanyak : 

43 x 5 = 215 responden. 

 

3.3.4 Sampling Process 

3.3.5.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Berdasarkan Malhotra (2009), ada 2 jenis data yang dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian : 
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a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari peneliti, dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti untuk menangani suatu masalah penelitian. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya, yang telah dikumpulkan 

untuk menyelesaikan masalah penelitian lain.  

 

Sumber data utama yang digunakan untuk menentukan hasil penelitian adalah data 

primer yang dikumpulkan melaui survey kepada responden yang termasuk ke 

dalam target population. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang 

disebarkan secara acak menggunakan metode non-probability sampling. Pre-test 

terlebih dahulu dilakukan untuk menguji validitas dan realibilitas measurement 

pada kuisioner. Sebanyak 30 kuisioner disebar secara personal untuk kepentingan 

pre-test. Kuisioner yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas pre-test 

kemudian disebarkan secara offline maupun online menggunakan Google Docs. 

 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu segala data dari jurnal, 

artikel, website serta textbook untuk merancang model penelitian serta memperkuat 

landasan teori untuk masing-masing variabel penelitian. Selain itu data sekunder 

juga digunakan untuk mendukung urgensi dan fenomena penelitian. 

 

3.3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan baik secara online maupun offline. Secara 

offline, peneliti akan meminta secara personal kepada responden yang memenuhi 

kualifikasi untuk mengisi kuisioner. Sebelumnya peneliti akan memperkenalkan 

diri dan memberikan penjelasan mengenai penelitian yang sedang dilakukan. 

Setelah itu peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan screening terlebih 

dahulu untuk memastikan bahwa calon responden tergolong target populasi 

penelitian. Responden yang memenuhi kualifikasi akan diminta mengisi kuisioner, 

dengan sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai petunjuk pengisian. 

 

Secara online, peneliti akan mengirimkan link formulir kuisioner yang dibuat pada 

Google Docs. Link tersebut akan disebar melalui personal chat maupun dibagikan 

pada grup dan komunitas virtual. Komunitas tersebut meliputi Grup Audio Kere 

Analisis Hubungan..., Kevin Taslim, FB UMN, 2015
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Hore di Facebook, Grup LG G2 di Facebook, penyebaran melalui forum Ilmu 

Marketing & Research di Kaskus, Lounge di Kaskus, grup UMN di Facebook, grup 

Nexus 7 di Facebook dan grup Xperia Ray di Facebook. Calon responden tentunya 

akan diberikan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan serta petunjuk 

pengisian kuisioner. Lebih lanjut mereka dapat membaca kata pengantar kuisioner 

yang terletak pada halaman pertama kuisioner. Hanya responden yang memenuhi 

kualifikasi yang akan dipakai datanya. Adapun link kuisioner yang akan disebar 

oleh peneliti adalah http://goo.gl/forms/YEyWn5WZiR  

 

Untuk menarik responden untuk berpartisipasi pada penelitian ini, setiap 

responden yang mengisi kuisioner akan memperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan sebuah flash disk Sandisk 8GB yang akan diberikan pada 2 responden 

beruntung. 

 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Eksogen 

Variabel Eksogen adalah variabel yang selalu muncul sebagai variabel bebas 

pada semua persamaan yang ada dalam model. Notasi matematik dari variabel laten 

eksogen adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) (Wijanto, 2008). Variabel eksogen 

digambarkan sebagai lingkaran dengan semua anak panah menuju keluar. Dalam 

penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen adalah e-service quality dan trust. 

Berikut adalah gambar variabel eksogen : 

 

 

Gambar 3.8 Variabel Eksogen 

Sumber : Wijanto (2008) 

 

Eksogen 

( ξ ) 
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3.4.1 Variabel Endogen 

Variabel Endogen merupakan variabel 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”) 

(Wijanto, 2008).  Variabel endogen digambarkan sebagai lingkaran dengan setidaknya 

memiliki satu anak panah yang mengarah pada variabel tersebut. Dalam penelitian ini, 

yang termasuk variabel endogen adalah efficiency, system availability, fulfillment, 

privacy, aesthetics, behavioral intentions, satisfaction, word-of-mouth, repurchase 

intentions, dan site revisit. Berikut adalah gambar variabel eksogen : 

 

 

Gambar 3.9 Variabel Endogen 

Sumber : Wijanto (2008) 

 

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 

sering disebut indikator. Pada metode survei menggunakan kuesioner, setiap 

pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. Simbol diagram dari 

variabel teramati adalah bujur sangkar / kotak atau persegi empat panjang (Wijanto, 

2008). Pada penelitian ini, terdapat total 43 pertanyaan pada kuesioner, sehingga 

jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 43 indikator. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Variabel-variabel pada penelitian memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. 

Untuk itu diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk mengukur variabel 

tersebut. Penggunaan indikator juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan 

Endogen 

( η ) 
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menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel-variabel yang 

dianalisis. Definisi operasional disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Analisis Hubungan..., Kevin Taslim, FB UMN, 2015
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Tabel 3.1 Operasionalisasi  Variabel  Penelitian 

 

No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

1 e-Service Quality 

 

Ukuran yang 

menjelaskan 

seberapa baik 

sebuah website 

memfasilitasi 

aktivitas belanja, 

pembelian dan 

pengiriman secara 

efektif dan efisien 

(Parasuraman, 

Zeithaml, & 

Malhotra, 2005). 

Efficiency 

 

Kemudahan dan 

kecepatan untuk 

mengakses dan 

menggunakan 

website 

(Parasuraman, 

Zeithaml, & 

Malhotra, 2005). 

Kemudahan 

penggunaan 

1) Saya mudah untuk 

menemukan informasi produk 

yang saya butuhkan di 

Lazada.co.id 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

2) Saya mudah menggunakan 

website Lazada 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

Dukungan 

terhadap 

transaksi yang 

efisien 

3) Saya dapat menyelesaikan 

transaksi pembelian dengan 

cepat di Lazada.co.id 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

System Availability 

 

Fungsi teknis 

website berjalan 

Ketersediaan 

website 

4) Lazada.co.id tidak pernah 

down (server maintenance) 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

Reliabilitas 

sistem 

5) Lazada.co.id berjalan 

dengan mulus ketika saya 

mengaksesnya 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

 dengan benar 

(Parasuraman, 

Zeithaml, & 

Malhotra, 2005). 

 6) Saya tidak menemukan 

crash atau error ketika 

berbelanja di Lazada.co.id 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

7) Saya tidak menemukan 

halaman yang tidak siap akses 

(Page Not Found) di  

Lazada.co.id 

 Likert 1-5 

Fullfillment 

 

Tingkat 

keterpenuhan 

pengiriman & 

ketersediaan 

produk 

(Parasuraman, 

Zeithaml, & 

Malhotra, 2005). 

Pengiriman 

sesuai dengan 

janji 

8) Pesanan saya terkirim 

sesuai dengan yang dijanjikan 

Lazada.co.id 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

9) Lazada.co.id memberikan 

janji yang akurat mengenai 

lamanya pengiriman produk 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

Kecepatan 

pengiriman 

10) Dengan adanya fasilitas 

tracking order, saya yakin 

Lazada.co.id pasti memproses 

pengiriman saya dengan 

segera 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

11) Standar waktu pengiriman 

yang ditetapkan Lazada.co.id 

tergolong cepat dibandingkan 

dengan toko online lainnya 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

Ketersediaan 

produk 

12) Produk yang saya pesan di 

Lazada.co.id tersedia sesuai 

dengan informasi stok di 

website-nya 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) Likert 1-5 

Privacy 

 

Tingkat keamanan 

website dan 

keamanan 

informasi 

pelanggan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, & 

Malhotra, 2005). 

Perlindungan 

terhadap 

Informasi 

Konsumen 

13) Saya yakin Lazada.co.id 

tidak membagikan data 

pribadi saya kepada pihak lain 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

14) Saya yakin Lazada.co.id 

melindungi informasi penting 

pelanggan seperti data 

mengenai kartu kredit 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

15) Saya yakin Lazada.co.id 

tidak menyalahgunakan segala 

informasi yang diberikan oleh 

pelanggan 

 Likert 1-5 

Keamanan 

website 

16) Dengan keamanan 

berstandar tinggi, saya yakin 

Lazada.co.id terhindar dari 

pencurian data kartu kredit 

pelanggan 

 Likert 1-5 

Aesthetics 

 
Desain yang 

pantas 

17) Lazada.co.id mempunyai 

desain website yang nyaman 

untuk dipandang 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010)  

Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

Daya tarik dari 

desain user 

interface bagi 

pelanggan (Kim & 

Lee, 2002). 

Desain yang 

menarik 

18) Menurut saya website 

Lazada.co.id memiliki desain 

yang menarik 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 

Sense of 

competency in 

design 

19) Lazada.co.id memiliki 

desain website yang tidak 

kalah menarik dengan website 

lainnya yang sejenis 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 

Kejelasan 

tampilan  

20) Gambar produk yang 

dijual Lazada.co.id disajikan 

dengan jelas 

 Likert 1-5 

2 Satisfaction 

 

Pengalaman yang 

dirasakan setelah 

mengkonsumsi 

produk atau jasa, 

dengan 

membandingkan 

 
Antusiasme 

dalam 

menggunakan 

website 

21) Saya merasa senang 

ketika mengunjungi 

Lazada.co.id 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 

22) Kenyamanan berbelanja 

di Lazada sesuai harapan saya 

Kassim & Abdullah, 

(2010) 
Likert 1-5 

Kepuasan 

terhadap Proses 

Pembayaran 

23) Lazada.co.id menyediakan 

pilihan alternatif pembayaran 

yang sesuai dengan kebutuhan 

saya 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010)  

Likert 1-5 

Analisis Hubungan..., Kevin Taslim, FB UMN, 2015



 

 

 

5
7
 

No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

antara perceived 

quality dengan 

expected quality 

(Gounaris, 

Dimitriadis, & 

Stathakopoulos, 

2010). 

Pemenuhan 

terhadap 

Ekspektasi 

24) Berbelanja di 

Lazada.co.id adalah keputusan 

yang tepat 

Sahin, Zehir, & Kitapci 

(2011) 
Likert 1-5 

Kepuasan 

terhadap fungsi 

produk 

25) Produk yang saya beli dari 

Lazada.co.id sesuai dengan 

harapan saya 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 
Likert 1-5 

3 Trust 

 

Kesediaan suatu 

pihak untuk 

membiarkan pihak 

lainnya melakukan 

suatu tindakan 

dengan ekspektasi 

bahwa pihak 

tersebut akan 

melakukan 

 

Kesediaan 

untuk 

memberikan 

informasi 

26) Saya bersedia untuk 

memberikan data pribadi saya 

pada Lazada.co.id 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-5 

Kepercayaan 

konsumen 

terhadap 

website 

27) Saya yakin Lazada.co.id 

adalah toko online yang 

memberikan pelayanan secara 

profesional 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-5 

28) Saya yakin Lazada.co.id 

selalu memenuhi apa yang 

dijanjikannya 

Kassim & Abdullah 

(2010)  

Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

tindakan yang 

penting bagi trustor 

terlepas dari 

kemampuan trustor 

untuk mengamati 

atau mengontrol 

pihak tersebut 

(Mayer, Davis, & 

Schoorman, 1995). 

 

29) Saya mempercayai 

Lazada.co.id sebagai sarana 

yang aman untuk bertransaksi 

online 

Mukherjee & Nath 

(2007) 

Likert 1-5 

4 Behavioral 

Intentions 

 

Probabilitas 

subjektif seseorang 

untuk melakukan 

perilaku tertentu 

(Fishbein & Ajzen, 

Word-of-Mouth 

 

komunikasi secara 

oral dari orang ke 

orang  di mana 

orang yang 

menerima pesan 

memandangnya 

Kesediaan 

untuk 

mengatakan hal 

positif 

30) Saya akan menceritakan 

hal positif mengenai 

Lazada.co.id pada orang lain 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

Kesediaan 

untuk 

merekomendasi

kan 

31) Saya akan 

merekomendasikan 

Lazada.co.id ketika seseorang 

meminta saran kepada saya 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005)  
Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

1975). Memiliki 

tiga dimensi yakni, 

word-of-mouth, 

repurchase 

intentions, dan site 

revisit (Gounaris, 

Dimitriadis, & 

Stathakopoulos, 

2010). 

 

 

sebagai pesan non-

komersial, 

melibatkan sebuah 

merek, produk atau 

jasa (Arndt, 1976).  

tentang tempat berbelanja 

online 

Kesediaan 

untuk 

mendorong 

teman 

berbelanja 

32) Saya akan mengajak 

teman saya untuk berbelanja 

di Lazada.co.id 

Parasuraman, Zeithaml, 

& Malhotra (2005) 
Likert 1-5 

Kesediaan 

untuk 

memberikan 

testimoni 

33) Saya siap untuk 

memberikan testimoni positif 

mengenai produk yang telah 

saya beli di Lazada.co.id 

 Likert 1-5 

Repurchase 

Intentions 

 

Keputusan 

seseorang untuk 

membeli kembali 

di perusahaan yang 

Kesediaan 

untuk membeli 

kembali di 

website 

34) Saya akan melakukan 

pembelian kembali di 

Lazada.co.id dalam waktu 

dekat 

Lee & Lin (2005) 

Likert 1-5 

Kesediaan 

untuk 

meningkatkan 

35) Saya akan semakin sering 

melakukan pembelian di 

Lazada.co.id di masa yang 

akan datang 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

sama dengan 

mempertimbangka

n situasi saat ini 

dan keadaan yang 

mungkin terjadi 

(Hellier, Geursen, 

Carr, & Rickard, 

2003). 

intensitas 

belanja 

Kesediaan 

untuk 

berbelanja lebih 

banyak 

36) Saya akan berbelanja 

lebih banyak lagi di 

Lazada.co.id 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 

Kesediaan 

untuk terus 

menggunakan 

Lazada 

37) Saya akan kembali lagi ke 

Lazada.co.id untuk membeli 

produk yang berbeda 

Kassim & Abdullah 

(2010)  

Likert 1-5 

Preferensi 

berbelanja 

38) Saya lebih menyukai 

melakukan transaksi di 

Lazada.co.id dibandingkan 

dengan toko online lainnya 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-5 

Site Revisit 

 

Keputusan untuk 

mengunjungi 

Niat untuk 

mengunjungi 

kembali 

39) Saya akan mengunjungi 

kembali Lazada.co.id dalam 

waktu dekat 

Gounaris, Dimitriadis, 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-5 

40) Saya akan mengunjungi 

kembali Lazada.co.id untuk 
 

Likert 1-5 
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No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Measurement Referensi 
Teknik 

Penskalaan 

kembali suatu 

website (Gounaris, 

Dimitriadis, & 

Stathakopoulos, 

2010) 

mencari produk yang saya 

inginkan 

41) Saya akan mengunjungi 

kembali Lazada.co.id secara 

berkala untuk melihat update 

produk terbaru Lazada.co.id 

 

Likert 1-5 

42) Saya akan semakin sering 

mengunjungi Lazada.co.id 
 

Likert 1-5 

43) Saya akan mengunjungi 

kembali Lazada.co.id untuk 

melihat promosi terbaru 

 
Likert 1-5 
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3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Uji Instrumen 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

kuisioner. Sehingga kuisioner sebagai alat ukur utama pada penelitian ini 

merupakan kunci dari keabsahan dan keberhasilan penelitian ini, maka diperlukan 

alat ukur yang mengukur dengan tepat, dapat diandalkan dan konsisten. Untuk itu 

perlu dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas terhadap kuisioner. 

 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) yang digunakan 

benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (variable) (Malhotra, Basic 

Marketing Research, 2009). 

 

Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilakukan dengan  melakukan metode 

Factor Analysis. Suatu alat ukur dinyatakan valid dengan metode Factor Analysis, 

ketika syarat-syarat berikut terpenuhi : 

a. Nilai KMO ≥ 0.5. Nilai KMO yang baik adalah nilai yang mendekati angka 1. 

Perbaikan pada variabel perlu dilakukan hanya jika nilai KMO kurang dari 0.5. 

(Malhotra, 2010) 

b. Sig. < 0.05. Nilai significant pada Bartlett’s test yang kurang dari 0.05 

mengindikasikan adanya korelasi yang cukup antar variabel (Hair, Black, & 

Anderson, 2010). 

c. Nilai Measure of Sampling Adecuacy (MSA) harus melebihi 0.5, baik secara 

secara keseluruhan t st maupun individual variable; variabel yang memiliki nilai 

kurang dari 0.5 harus dihilangkan dari factor analysis satu per satu, dimulai dari 

variabel dengan nilai terendah (Hair, Black, & Anderson, 2010). 

d.  Factor loadings atau hasil Component Matrixa memiliki nilai lebih dari 0.5 

(Hair, Black, & Anderson, 2010).  
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa konsisten hasil 

pengukuran sebuah alat ukur (measurement) ketika digunakan berkali-berkali 

(Malhotra, Basic Marketing Research, 2009). 

 

(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”, dapat diartikan bahwa sekurang-kurangnya 

nilai Cronbach Alpha tidak boleh kurang dari 0.5. Dan tergolong baik jika nilai 

Cronbach Alpha lebih besar daripada 0.7. 

 

3.6.2 Structural Equation Modeling (SEM) 

SEM adalah sebuah teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek factor 

analysis dan multiple regression yang memungkinkan peneliti untuk secara 

simultan menguji suatu rangkaian dependence relationship yang saling berkaitan di 

antara variabel-variabel terukur dan latent constructs (variates) maupun di antara 

beberapa latent constructs (Hair, Black, & Anderson, 2010). 

 

Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran, yaitu diantaranya sebagai 

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

analysis of covariance structure, dan model persamaan struktural (Wijanto, 2008). 

 

Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural Equation 

Modeling) karena model penelitian ini memiliki lebih dari 1 variabel endogen. 

Software yang digunakan adalah AMOS (Analysis Of Moment Structure) versi 22 

untuk melakukan uji validitas, realibilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

 

3.6.2.1 Variabel-variabel dalam SEM 

Dalam SEM dikenal dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent variables) dan 

variabel terukur (measured variables) atau disebut juga variabel teramati (observed 
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variables). Variabel laten atau konstruk laten merupakan konsep abstrak yang 

menjadi kunci perhatian pada SEM. Sedangkan variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai 

indikator (Wijanto, 2008). 

 

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 (Wijanto, 2008). 

 

3.6.2.2 Tahapan prosedur SEM 

Tahapan-tahapan prosedur untuk melakukan structural equation modeling (SEM) 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.10 Tahap-tahap melakukan SEM 

Sumber : Hair, Black, & Anderson (2010) 

 

Tahap pertama adalah mendefinisikan masing-masing construct dan indikator-

indikator untuk mengukurnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat 

diagram measurement model atau model pengukuran. Tahap selanjutnya adalah 

menentukan kecukupan dari sample size dan memilih metode estimasi dan 

pendekatan untuk menangani missing data. Selanjutya adalah mengukur validitas 

atau kecocokan model pengukuran. Jika model pengukuran dapat dikatakan valid, 
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maka dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. Adapun model pengukuran pada 

penelitian ini digambarkan pada Gambar 4.10 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.11 Model Pengukuran 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 

 

Tahap kelima adalah mengubah model pengukuran menjadi model struktural. 

Kemudian tahap terakhir adalah menilai validitas atau kecocokan model struktural. 

Jika model struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka selanjutnya 
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dapat diambil kesimpulan penelitian. Adapun model struktural pada penelitian ini 

digambarkan pada Gambar 4.11 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.12 Model Struktural 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 

 

3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

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

reliabilitas dari model pengukuran (Wijanto, 2008). 

 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya, jika : 

a. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai kritis (≥ 

1.96) 

b. Muatan faktor standarnya (standardized factor loading) ≥ 0.70. 

 

2. Evaluasi terhadap realibilitas (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., (1998) dalam Wijanto 

(2008) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika : 

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

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50 

Berdasarkan Wijanto (2008) ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕 𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 =  
(∑ 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)

𝟐

(∑ 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)
𝟐

+  ∑ 𝒆
 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒅 =  
∑ 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈

𝟐

∑ 𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈
𝟐

+ ∑ 𝒆
 

 

3.6.2.4 Kecocokan Model Struktural 

Menilai goodness of fit (GOF) suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti pada teknik multivariat yang lain. SEM tidak 
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mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan “kekuatan” prediksi 

model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran 

GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi (Wijanto, 2008). 

 

Hair et al., (1998) dalam Wijanto (2008) 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, sedangkan parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur 

kehematan model, yaitu model yang mempunyai degree of fit setinggi-tingginya 

untuk setiap degree of freedom. 

 

Adapun ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci 

ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 Perbandingan ukuran-ukuran GOF 

Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 

Kriteria Uji 

Absolute Fit Measure 

Statistic Chi –Square 

(X2) 

P 

Nilai yang kecil 

p > 0.05 
Good Fit 

Non-Centraly Parameter (NCP) Nilai yang kecil 

Interval yang sempit 
Good Fit 

Goodness-of-Fit Index (GFI) GFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ GFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Standardized Root Mean Square 

Residual(SRMR) 

SRMR ≤ 0.05 Good Fit 

SRMR ≥ 0.05 Poor Fit 
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Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 

Kriteria Uji 

   

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

RMSEA ≤ 0.08 Good Fit 

0.08 ≤ RMSEA ≤ 0.10 Marginal Fit 

RMSEA ≥ 0.10 Poor Fit 

Expected Cross-Validation Index 

(ECVI) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai ECVI saturated 
Good Fit 

Incremental Fit Measure 

Tucker- Lewis Index atau Non-

Normsed Fit Index (TLI atau 

NNFI) 

NNFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ NNFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

NNFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Normsed Fit Index (NFI) 

NFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ NFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

NFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Adjusted Goodness-of-Fit Index 

(AGFI) 

AGFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ AGFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

AGFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Relative Fit Index (RFI) 

RFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ RFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

RFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Incremental Fit Index (IFI) 

IFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ IFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

IFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Comperative Fit Index (CFI) 

CFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

CFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Parsimonius Fit Measure 

Parsimonius Goodness of Fit Index 

(PGFI) 
PGVI ≥ 0.50 Good Fit 
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Ukuran Goodness of Fit (GOF) Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 

Kriteria Uji 

Akaike Information Criterion (AIC) 
Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai AIC saturated 
Good Fit 

Consistent Akaike Information 

Criterion (CAIC) 

Nilai yang kecil dan dekat 

dengan nilai CAIC saturated 
Good Fit 

Sumber : Wijanto (2008) 
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