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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

	

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Dengan berkembangnya permintaan dari konsumen untuk berlibur dan 

mencari tempat untuk menginap saat berlibur, peneliti memfokuskan penelitian ini 

kepada sebuah perusahaan yang berfokus pada jasa penyediaan tempat menginap 

dengan basis e-commerce. Peneliti akan menjabarkan gambara umum perusahaan 

yang diteliti pada pembahasan yang ada pada bab 3 ini. 

3.1.1 Sejarah Airbnb 

	

	

Gambar 3.1 Logo Airbnb 

AirBnb adalah sebuah layanan online di mana kita bisa menyewa sebuah 

tempat menginap, atau menyewakan rumah kita untuk tempat menginap bagi 

orang lain. Tempat yang disewakan bisa berbagai macam bentuk, mulai dari 

rumah biasa hingga kastil, mulai dari rumah pohon hingga sebuah tenda di 

pekarangan rumah. Konsep seperti ini sebenarnya pernah dijalankan oleh sebuah 

Analisis Pengaruh Persepsi..., Florencia Agustina Hartono, FB UMN, 2017



35	

tenda di pekarangan rumah. Konsep seperti ini sebenarnya pernah dijalankan oleh 

sebuah komunitas traveller, saat itu mereka menyebutnya Couchsurfing. 

Couchsurfing adalah sebuah jaringan non-profit internasional yang 

menghubungkan wisatawan dengan penduduk setempat di lebih dari 230 negara 

dan teritori di seluruh dunia. CouchSurfing merupakan komunitas traveler global 

yang anggotanya menyediakan tempat tinggal sementara secara gratis bagi 

traveler yang berkunjung ke suatu daerah dan berfokus pada cultural exchange 

dan juga membangun networking service bagi para anggotanya. 

Gambar 3.2 Tampilan Utama Airbnb 

 Saat ini, di Airbnb sudah ada 550.000 tempat menginap yang tersebar di 

34.000 kota. Awal mula terciptanya Airbnb berawal dari kesulitan keuangan yang 

dialami oleh Brian Chesky dan Joe Gebbia pada tahun 2007. Saat itu, mereka 

hampir tidak bisa membayar sewa tempat tinggal mereka, akhirnya mereka 

memutuskan untuk membuat website, menawarkan tempat tinggal mereka untuk 

disewakan kepada orang lain. Saat ini Airbnb begitu terkenal dan mendapat 

pendanaan yang mencapai hampir 800 juta dollar. Saat ini Airbnb menjadi sebuah 
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budaya. Berbagai macam startup serupa pun bermunculan, dan siap untuk 

menantang kejayaan Airbnb. Saat ini, Airbnb memiliki lebih dari 1.500.000 

listing di 34.000 kota dan 190 negara. Perusahaan ini didirikan pada bulan 

Agustus 2008 dan berkantor pusat di	SanFrancisco,	California. Airbnb 

mengakuisisi pesaingnya yang berada di Jerman, Accoleo.	Akuisisi ini	menjadi 

kantor Airbnb internasional pertama di	Hamburg	. Kemudian pada Oktober 2011, 

Airbnb mendirikan kantor internasional kedua di	London.				

Airbnb tidak membuka pendapatannya, tapi pertumbuhannya terlihat 

berkembang dari semua indikator yang ada. Airbnb mengatakan bahwa sekarang 

transaksi sewa yang ada sekarang lebih dari 2 juta, sebuah angka yang telah 

berkembang dua kali lipat dalam 4 bulan terakhir, dan menerima lebih dari 30 juta 

page view perbulannya. Airbnb mengambil biaya host sebesar 3% dari daftar 

harga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Data Traffic dan Rank Airbnb.com per November 2016 
Sumber : http://www.airbnb.com/siteinfo/airbnb.com 
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3.1.2 Cara Bertansaksi di Airbnb 

Gambar 3.4 Promosi Airbnb 

Bagaimana cara memesan tempat di Airbnb? 

Memesan tempat di Airbnb berarti Anda mengatur rencana untuk 

menginap di rumah seseorang. Setiap tuan rumah memiliki gaya 

keramahtamahannya sendiri, dimulai dari cara yang mereka sukai untuk mengenal 

tamunya. Sebagian tuan rumah ingin menyetujui reservasi terlebih dahulu, 

sementara sebagian lagi merasa cukup nyaman membiarkan Anda memesan 

tempat mereka secara instan tanpa harus menunggu persetujuan. 

1. Lengkapi Profil Anda 

Apa pun cara yang diterapkan tuan rumah, Anda telah mengetahui bahwa 

Airbnb adalah komunitas yang mengandalkan kepercayaan. Lengkapi profil Anda 

sebelum mengajukan reservasi kepada tuan rumah, sehingga mereka bisa 

mengenal tentang Anda saat memberikan konfirmasi. Profil Anda sebaiknya 

menyertakan foto dan verifikasi, khususnya karena sebagian tuan rumah 
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mewajibkan tamu untuk memiliki foto profil atau Identitas Terverifikasi agar 

dapat memesan tempat mereka. 

2. Temukan Tempat yang Tepat 

Dengan pilihan lebih dari 800.000 tempat menginap unik di seluruh dunia, 

Anda bisa memastikan agar tempat pilihan Anda memiliki segalanya yang Anda 

butuhkan demi memperoleh pengalaman perjalanan yang nyaman dan berkesan. 

Saat mencari tempat, pastikan untuk menyertakan tanggal dan jumlah tamu Anda 

guna mendapatkan harga yang paling akurat. Baca semua ulasan, deskripsi, 

peraturan rumah, dan fasilitas di setiap tempat untuk menentukan apakah tempat 

tersebut memang cocok untuk perjalanan Anda. Anda selalu bisa menghubungi 

tuan rumah jika Anda memiliki pertanyaan mengenai tempat mereka.  

 

3. Pesan Sekarang 

Anda telah menemukan tempat yang sempurna, kini saatnya melakukan 

pemesanan resmi. Di sini, cara pemesanan yang diinginkan tuan rumah akan 

menentukan cara anda mengonfirmasikan reservasi.Pertama, pemesanan instan. 

Untuk tuan rumah yang tidak ingin menyetujui reservasi satu per satu, Anda akan 

melihat tombol Pemesanan Instan di iklan mereka. Seperti namanya, tombol 

tersebut memungkinkan Anda untuk mengonfirmasikan pemesanan seketika Anda 

di tempat-tempat ini. Pelajari lebih lanjut mengenai Pemesanan Instan. Kedua, 

pengajuan pemesanan. Kebanyakan tuan rumah lebih suka menyetujui reservasi 

terlebih dahulu sebelum memberi keputusan. Bila demikian, Anda akan melihat 
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tombol Ajukan Pemesanan pada iklan mereka. Untuk mengajukan permohonan 

pemesanan, Anda harus memasukkan detail pembayaran Anda. Tuan rumah 

memiliki waktu 24 jam untuk menyetujui permohonan Anda dan reservasi Anda 

akan otomatis terkonfirmasi begitu disetujui. Pelajari lebih lanjut 

mengenai mengirimkan permohonan reservasi. 

 

 

 

 

 

	 	   Gambar 3.5 Logo Airbnb 

3.2. Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk melihat 

pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel penelitian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dapat digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sample pada 

umumnya dilakukan secara random atau acak. Pengambilan informasi dari sample 

dilakukan hanya sekali, penelitian dilakukan  menggunakan desain cross sectional 

yang lebih sering digunakan oleh penelitian deskriptif dibanding desain 

longitudinal (Malhotra, 2010) 
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Berdasarkan tujuan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

individu. Dan ditinjau dari metode yang akan peneliti gunakan, penelitian ini 

adalah penelitian survei.  

 Pengujian hipotesis akan didasarkan pada analisis data primer sebagai data 

yang dihimpun secara khusus untuk tujuan penelitian yang meneliti analisis 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi brand trust dan brand commitment pada 

Airbnb. 

 Dilihat dari permasalahan yang ada pada penelitian ini, permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini bersifat asosiatif , dimana pertanyaan yang ada pada 

penelitian bersifat berhubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2004: 

29). Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah disusun 

pada awal penelitian. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti 

ini menggunakan metode survei dengan mengajukan pertanyaan yang telah 

tersusun dalam kuesioner, dan penyebaran kuesioner dilakukan kepada konsumen 

yang pernah menggunakan jasa Airbnb. 
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3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1. Population 

Populasi adalah semua elemen yang memiliki karakteristik yang serupa 

yang dapat dikelompokkan untuk tujuan tertentu (Malhotra 2010). Populasi yang 

hendak digunakan dalam penelitian ini, adalah konsumen yang pernah 

menggunakan jasa Airbnb baik melalui aplikasi mobile dan website. 

Subjek penelitian atau unit analisis yang paling umum dipelajari dalam 

penelitian sosial adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi, struktur 

informal dan struktur sosial formal. Pada umumnya, yang merupakan unit analisis 

dalam penelitian survei adalah individu. 

3.3.2. Sampling Technique 
	

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2004 : 73). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa Airbnb.  

Menurut Malhotra (2013), metode sampling yang dapat digunakan ada 2 

jenis, yaitu : 

a. Probability Sampling, yaitu teknik sampling yang 

menggunakan metode peluang, di mana seluruh elemen pada 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. 

b. Non-Probability Sampling, yaitu teknik sampling dimana 

prosedur pengambilan sampelnya tidak menggunakan peluang, 
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melainkan berdasarkan pada penilaian pribadi peneliti dan atau 

kemudahan peneliti dalam mengambil sampel.  

 Gambar 3.6 Sampling Technique 

Peneliti menggunakan metode non-probability sampling dalam penelitian 

ini, dengan teknik yang digunakan adalah judgemental sampling. Judgemental 

sampling adalah suatu bentuk convenience sampling yang terdiri elemen populasi 

tertentu. Elemen ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, dimana elemen 

yang telah dipilih dianggap oleh peneliti dapat mempresentasikan populasi 

(Malhotra 2013). Peneliti memilih menggunakan metode non-probability 

sampling karena peneliti tidak mengetahui jumlah seluruh populasi dari konsumen 

Airbnb yang tersebar di Indonesia. Peneliti memilih menggunakan judgemental 

sampling, karena peneliti memiliki pertimbangan dan karakteristik tersendiri yang 

diperlukan untuk menentukan pengambilan sampel dari target populasi yang telah 

ditentukan. 
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3.4 Sampling Process  

3.4.1 Data Riset 

	 Data riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Malhotra (2010), data primer merupakan data yang berasal 

dari peneliti untuk tujuan yang spesifik yang ditujukan untuk melakukan 

penelitian atas suatu masalah. Terdapat 3 cara dalam pengumpulan data primer, 

yaitu: 

a. Observational methods, adalah cara pengumpulan data dengan 

mengumpulkan pola perilaku orang, objek, dan event dengan cara yang 

sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena yang 

menarik. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu 

objek atau orang-orang disekitar. Dengan menggunakan observational 

methods, peneliti membutuhkan waktu yang sangat banyak. 

b. Survey methods, adalah kuisioner terstruktur yang diberikan kepada 

sampel dari populasi dan dibuat dengan informasi yang jelas dari 

responden. 

c. Experimental design terbagi menjadi 4 bagian, yaitu preexperimental 

design, adalah desain yang tidak mengontrol faktor eksternal yang 

terbentuk secara acak. True experimental design, dijelaskan dengan fakta 

dimana peneliti dapat melakukan serangkaian unit tes secara acak kepada 

experimental group, serta melakukan treatmen secara acak kepada 

experimental group. Quasi-experimental design, adalah suatu desain 

penelitian yang menjalankan beberapa bagian dari penelitian yang 

Analisis Pengaruh Persepsi..., Florencia Agustina Hartono, FB UMN, 2017



44	

sebenarnya tetapi tidak mendapat kontrol penelitian secara penuh. dan 

Statistical design, adalah desain penelitian yang mengizinkan adanya 

control statistic dan analisis atas faktor-faktor eksternal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan survey method untuk memperoleh 

data primer secara langsung dari responden, yaitu dengan menyebarkan 

kuesioner.  

3.4.2 Cara Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini 

dikumpulkan melalui survei yang dilakukan kepada responden berdasarkan target 

populasi yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan non-pronabability 

sampling, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara acak. Sebelumnya 

peneliti melakukan pre-test terlebih dahulu yang disebarkan kepada 30 responden. 

 

Pre-test dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas measurement pada 

kuesioner. Kuesioner yang sudah melewati uji validitas dan reliabilitas kemudian 

disebarkan secara online maupun offline. Penyebaran kuesioner secara online 

dilakukan melalui google form.  
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3.4.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Cross sectional. 

Menurut Malhotra (2010), terdapat proses pengumpulan data menggunakan cross 

sectional. Single cross sectional adalah pengumpulan data dari sampel tertentu 

yang hanya dilakukan satu kali. Multiple cross sectional adalah pengumpulan data 

sampel yang dilakukan lebih dari satu kali. Dalam penelitian ini, pengumpulan 

data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. Pengumpulan data 

primer dilakukan baik secara online maupun offline. Pengumpulan data secara 

offline dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara acak kepada responden. 

Pengumpulan data primer yang dilakukan secara online dilakukan dengan 

mengirimkan link formulir kuesioner yang dibuat pada google docs. Link 

kuesioner tersebut disebarkan peneliti melalui personal chat maupun dibagikan 

pada group di social media. Group tersebut terdiri dari, group pada media chat 

Line, grup facebook Backpaker Internasional, Grup Backpaker Indonesia, Grup 

Komunitas Jalan-Jalan Indonesia, Grup Travelling Hemat, Grup Backpaker 

Nusantara, Grup Travelmate Backpaker, Grup Kampoeng Traveller, Grup 

Whatsapp Kaskus Traveller. Selain melalui pengenalan, yang dilakukan oleh 

peneliti, responden atau calon responden dapat membaca kata pengantar yang 

terdapat pada halaman pertama kuesioner. Hanya responden yang memenuhi 

kualifikasi yang akan digunakan datanya. Adapun link kuesioner yang disebar 

oleh peneliti adalah 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdao7dbWnWpFn_iwEgPR0tQsUfO

rbfNIynxnXIGh9Besx-O_A/viewform?c=0&w=1 . 
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3.5 Definisi Operasional 

	 Dalam mengukur penelitian ini, variabel yang digunakan dalam penelitian 

diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk mengukur sebuah variabel 

tersebut secara akurat. Indikator tersebut juga digunakan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel yang digunakan. Definisi 

operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori yang mendasari dengan 

indikator pertanyaan seperti pada tabel 3.1. Skala pengukuran variabel yang 

digunakan adalah skala likert scale 7. Seluruh variabel diukur dengan skala likert 

1 sampai dengan 7, dengan angka 1 yang menunjukkan sangat tidak setuju hingga 

angka tujuh menunjukkan sangat setuju. 
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Tabel 3.1 Tabel Operasional 

No  Variabel Definisi 

operasional 

Indikator/Measurement Referensi Scale 

1 
Security 

Security adalah 

tata cara 

mengamankan 

website yang 

dikelola 

(Salisbury et al, 

2001) 

a. Airbnb menjaga 

keamanan informasi 

yang saya berikan 

selama bertransaksi 

dengan tidak 

membagikan 

informasi tersebut 

pada pihak lain 

b. Airbnb melindungi 

informasi terkait data 

kartu kredit yang saya 

gunakan untuk 

bertransaksi 

c. Menurut saya, website 

Airbnb memiliki 

fasilitas pengamanan 

yang baik untuk 

melindungi keamanan 

data yang saya 

berikan 

Ha (2004), 

Salisbury et 

al, 2001, 

Syed and 

Norjaya 

(2010) 

Likert 1-7 
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d. Airbnb menjamin 

keamanan 

bertransaksi dengan 

menyediakan fasilitas 

untuk berkomunikasi 

dengan host melalui 

ruang chatting yang 

diberikan oleh Airbnb. 

e. Airbnb menjamin 

keamanan bagi calon 

konsumen dengan 

memilih host yang 

sudah diverifikasi 

oleh Airbnb. 

f. Airbnb memberikan 

pedoman yang 

lengkap tentang cara 

bertransaksi yang 

aman di Airbnb 

2 
Perceive 

Risk 

Perceive Risk 

merupakan 

pandangan 

individu 

a. Saya memiliki 

potensi kerugian 

keuangan pada saat 

bertransaksi Airbnb 

Syed and 

Norjaya 

(2010) 

Skala 1-7 
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mengenai risiko 

dan manfaat dari 

perilaku yang 

dilakukannya 

(Rhodes , 2010) 

b. Uang saya tidak 

kembali jika saya 

membatalkan 

transaksi di Airbnb 

c. Saya memiliki 

potensi kerugian 

informasi yang 

dicantumkan tidak 

sesuai dengan apa 

yang saya dapatkan 

d.  Saya pikir tidak 

aman untuk mencari 

penginapan melalui 

Airbnb 

3 
Positive 

WOM 

WOM adalah 

komunikasi 

informal tentang 

karakteristik dari 

bisnis atau produk 

yang terjadi 

antara konsumen 

(Martin dan Ha, 

2002) 

a. Saya mendapatkan 

informasi yang 

positif tentang 

Airbnb 

b. Orang yang saya 

kenal 

merekomendasikan 

Airbnb saat mencari 

tempat menginap 

Ha (2004), 

Syed and 

Norjaya 

(2010) 

Skala 1-7 
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online 

c. Saya mempercayai 

informasi yang 

diberikan oleh teman 

saya tentan Airbnb 

d. Saya mendapatkan 

informasi yang 

terpercaya tentang 

Airbnb. 

e. Saya senang 

memesan tempat 

menginap melalui 

Airbnb karena 

fasilitas pembayaran 

yang dimiliki 

memudahkan untuk 

bertransaksi.  

 

4 

 

Informati

veness 

 

Informativeness 

adalah 

kemampuan dari 

sebuah media 

dalam 

 

a. Aplikasi Airbnb 

memberikan 

informasi lengkap 

tentang harga. 

b. Aplikasi Airbnb 

 

Syed and 

Norjaya 

(2010) 

 

Skala 1-7 
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menyampaikan 

informasi kepada 

konsumen dalam 

rangka 

mencukupi 

kebutuhan 

mereka.  

(Lee dan Hong, 

2016) 

memberikan 

informasi yang 

lengkap tentang 

tempat penginapan 

c. Aplikasi Airbnb 

memiliki informasi 

lengkap tentang 

penyewa penginapan 

atau tempat tinggal 

d. Aplikasi Airbnb 

memiliki informasi 

yang lengkap tentang 

lokasi penginapan. 

5 
Brand 

Trust 

Brand trust adalah 

tingkat 

kepercayaan 

konsumen 

terhadap merek 

(Delgado dan 

Munuera, 2001) 

a. Saya merasa nyaman 

menggunakan jasa 

Airbnb untuk 

pemesanan hotel, 

apartemen, rumah 

tinggal saat 

travelling. 

b. Saya pernah 

menggunakan jasa 

Airbnb lebih dari satu 

Ha (2004), 

Delgado 

dan 

Munuera, 

2001, Syed 

and Norjaya 

(2010) 

Skala 1-7 
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kali. 

c. Saat mempersiapkan 

travelling, Airbnb 

menjadi website 

pilihan utama saya 

untuk mencari 

apartemen atau 

tempat tinggal atau 

hotel di tempat tujuan 

saya. 

d. Airbnb selalu bekerja 

sama dengan host 

yang dapat dipercaya. 

e. Bertransaksi dengan 

Airbnb melalui host 

yang saya pilih, saya 

mendapatkan fasilitas 

menginap sesuai 

dengan yang 

dijanjikan. 

6 
Brand 

Commitm

Brand 

commitment 

adalah persepsi 

a. Saya berniat untuk 

loyal menggunkan 

jasa Airbnb. 

Ha (2004), 

Syed and 

Norjaya 

Skala 1-7 
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ent konsumen 

terhadap seberapa 

komit terhadap 

suatu merek  (Ha, 

2004) 

b. Ketika saya harus 

mencari tempat 

menginap secara 

online, maka Airbnb 

akan selalu menjadi 

pilihan saya. 

c. Saya bangga 

mengatakan bahwa 

saya adalah pengguna 

Airbnb. 

d. Saya merasa 

memiliki keterikatan 

dengan Airbnb. 

(2010) 
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3.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Eksogen 

 Variabel eksogen adalah variabel  yang selalu muncul sebagai variabel 

bebas pada semua persamaan yang ada dalam suatu model.   Variabel laten 

eksogen digambarkan dengan notasi matematik dengan huruf yunani ξ (“ksi”) 

(Hair et al., 2010). Variabel eksogen  digambarkan dengan lingkaran yang disertai 

anak panah   keluar (Gambar 3.1) . 

 

Gambar 3.7 Variabel Eksogen 

Sumber: Hair et al., 2010 

 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel eksogen adalah  security, 

perceive risk, positive e-WOM, informativeness 

3.6.2 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 variabel laten endogen 

digambarkan dengan bahasa yunani η (“eta”) (Hair et al., 2010). Variabel 

endogen digambarkan sebagai lingkaran dengan setidaknya memiliki satu anak 

panah yang mengarah pada variabel tersebut (Gambar 3.2).  
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Gambar 3.8 Variabel Endogen 

Sumber: Hair et al., 2010 

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel endogen adalah brand trust dan 

band commitment. 

3.6.3 Uji Validitas 

Menurut Malhotra (2010), sebuah indikator dapat diketahui sah atau valid 

tidaknya melalui sebuah uji validitas. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui 

dan membuktikan kebenaran data apakah data tersebut dapat dipercaya. Validitas 

adalah alat ukur sama pentingnya dengan reabilitas alat ukur itu sendiri, artinya 

alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut 

digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang 

diinginkan peneliti.  

Pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ukuran 

yang akan menunjukan jumlah instrumen yang digunakan mengukur apa yang 

diukur. Suatu instrument akan dianggap valid untuk diteliti apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Variabel pengujian validitas dalam penelitian ini 

adalah dengan mengkorelasikan anatara skor butir pernyataan dengan total skor 

variabel yang ada. Menurut Hair, pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisa faktor terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti-
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image Matrix, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component 

Matrix. 

3.2 Tabel Ukur Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 

1. KMO (Kaiser-Meyner-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy) adalah 

statistik yang mengindikasikan 

proporsi variansi dalam variabel yang 

merupakan variansi umum (common 

variance), variansi yang disebabkan 

oleh faktor-faktor dalam penelitian. 

Nilai KMO > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat 

digunakan. 

Malhotra (2010) 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated. 

Nilai yang kurang dari 0.05 

mengindikasikan adanya korelasi 

yang cukup antar variabel 

Hair et al (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 corellation. 

Nilai MSA berkisaran antara 0 

sampai dengan 1 dengan kriteria : 

 

Nilai MSA = 1, menandakan bahwa 
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variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

 

Nilai MSA  ≥ 0.50 menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis lebih 

lanjut. 

 

Nilai MSA ≤ 0.50 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis 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 besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya untuk 

menentukan validitas setiap indikator 

Dikatakan valid membentuk suatu 

faktor, jika memiliki factor loading 

sebesar 0.50. 

Malhotra (2010) 

Analisis Pengaruh Persepsi..., Florencia Agustina Hartono, FB UMN, 2017



58	

dalam mengkonstruk setiap variabel. 

 

3.6.4 Pengujian Reliabilitas 

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan kebenarannya. Bila alat ukur yang telah 

digunakan dinyatakan valid, selanjutnya reliabilitas alat ukur tersebut akan diuji. 

Suatu alat ukur yang reliabel adalah bila alat ukur yang digunakan itu stabil, dapat 

diandalkan, dan dapat diramalkan. Sedangkan alat ukur yang tidak reliabel adalah 

bila alat ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah – ubah dan bila alat ukur 

tersebut dipakai berkali – kali akan memberikan hasil yang tidak sama (tidak 

konsisten). 

Pengukuran reliabilitas yang tinggi menyediakan dasar bagi peneliti untuk 

tingkat kepercayaan bahwa masing-masing indikator bersifat konsisten dalam 

pengukuran. Menurut Malhotra (2010) cronbach alpha merupakan alat ukur 

untuk korelasi antar jawaban pernyataan dari suatu konstruk atau variabel dinilai 

reliabel jika cronbach alpha nilainya ≥ 0.6. 

3.6.5 Metode Analisis Data Dengan Structural Equation Model (SEM) 

	 Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). SEM adalah sebuah teknik multivariate yang 

menggabungkan beberapa 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 
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serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi secara bersamaan ( 

Hair et al., 2010).  

Menurut Hair, Black, & Anderson (2010), structural equation modeling  

merupakan sebuah teknik statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek 

dalam regresi berganda dengan tujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi 

yang digunakan untuk memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang 

saling mempengaruhi secara bersamaan. 

Analisis hasil penelitian menggunakan model SEM (Structural Equation 

Modeling). Software yang digunakan untuk mengolah data adalah Lisrel versi 

8.80 untuk melakukan uji validitas , reabilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

3.6.5.1 Kecocokan Model Pengukuran  

	 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

construct atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui evaluasi terhadap 

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

1. Evaluasi terhadap validitas 

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 

Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 
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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:  

 

 

 

3.6.5.2 Kecocokan Model Struktural 

	 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of fit (GOF) antara data dengan model.  

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

ukuran-ukuran GOF menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. absolute fit measure (ukuran kecocokan mutlak) digunakan untuk 

menentukan derajat prediksi model keseluruhan terhadap matriks korelasi 

dan kovarian. 

b. incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental) digunakan 

untuk membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar yang 

sering disebut null model. 
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c.  parsimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni) yaitu model 

dengan parameter relatif sedikit dan  degree of freedom relatif banyak. 

Menurut Hair, Black, dan Anderson (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 Perbandingan Ukuran-ukuran Goodness Of Fit (GOF) 

Ukuran Goodness of Fit  

(GOF) 

Tingkat Kecocokan yang 

Bisa Diterima 
Kriteria Uji 

Absolute Fit Measure 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

RMSEA ≤ 0.08 Good Fit 

0.08 ≤ RMSEA ≤ 0.10 Marginal Fit 

RMSEA ≥ 0.10 Poor Fit 

Incremental Fit Measure 

Comparative Fit Index (CFI) 

CFI ≥ 0.90 Good Fit 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 Marginal Fit 

CFI ≤ 0.80 Poor Fit 

Parsimonius Fit Measure 

Parsimonius Normed Fit 

Index (PNFI) 
0 ≤ NFI ≤ 1 Good Fit 

Sumber : Hair et al (2010) 
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