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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Januari 2016 merupakan awal kemunculan Tinkerlust sebagai sebuah 

start-up fashion yang bertujuan memudahkan konsumen untuk membeli dan 

menjual barang pre-loved atau pre-loved yang berkualitas dengan produk – 

produk yang bermerek. Tinkerlust didirikan oleh 2 founder, yaitu Samira dan 

Aliya. Tinkerlust muncul dikarenakan salah satu Founder-nya, yaitu Samira yang 

sebelumnya menetap di Amerika merasa kesulitan menemukan tempat  untuk 

membeli barang pre-loved atau pre-loved saat kembali ke Indonesia 6 bulan 

sebelum Tinkerlust didirikan. Selain itu, mereka juga kebingungan terkait barang 

– barang yang sudah tidak terpakai dilemari. Hal ini berbanding terbalik ketika 

dirinya menetap di Amerika yang dengan sangat mudah menemukan tempat – 

tempat yang menjual barang pre-loved atau pre-loved. Hanya beberapa tempat 

yang ditemukan menjual barang – barang pre-loved ketika berada di Indonesia 

dengan kualitas yang bisa dibilang tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Samira 

yang telah berpengalaman dalam bidang investasi dan start up mengajak Aliya 

yang pada saat itu menjabat sebagai Senior Sales Leader di salah satu Bank di 

Jakarta dan telah berkecimpung di industri perbankan selama 10 tahun untuk 

mendirikan Tinkerlust. 
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Sumber: google.com/tinkerlust 

Gambar 3. 1  Logo Tinkerlust 

Tinkerlust pada awalnya terbentuk dengan beranggotakan 6 orang (termasuk 

Aliya dan Samira). Di Tahun 2017 jumlah karyawan Tinkerlust telah mencapai 20 

karyawan. 

 

 Sumber: Tinkerlust.com 

Gambar 3. 2 Tampilan awal Website Tinkerlust 
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 Tinkerlust merupakan marketplace pre-loved atau pre-loved fashion items 

yang berbasis website. Gambaran diatas merupakan tampilan awal ketika anda 

mengunjungi website www.Tinkerlust.com. Tinkerlust memiliki visi, yaitu  “To 

Create a data driven e-commerce website that provides a stylish social 

marketplace where users can connect with other fashion seekers, sell and buy pre-

loved items”. Faktor yang membedakan Tinkerlust dibandingkan dengan 

marketplace atau kompetitor lainnya ialah adanya sistem kurasi yang ketat 

terhadap barang – barang yang akan dijual di Tinkerlust untuk memastikan 

kualitas dan keaslian suatu barang yang akan dijual oleh konsumen di Tinkerlust. 

Sistem kurasi ini selain untuk memastikan kualitas dan keaslian barang pre-loved 

yang dijual, juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keluhan 

terkait kecacatan dan ketidaksesuaian produk yang dipesan mengingat barang 

yang dijual merupakan barang pre-loved atau pre-loved. 

 

Sumber: tinkerlust.com 

Gambar 3. 3Fashion blogger yang menjual barang di Tinkerlust 
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Sumber: tinkerlust.com 

Gambar 3. 4 Kategori Barang yang dijual di Tinkerlust 

 Tinkerlust tidak hanya menjual beberapa barang fashion seperti, tas, 

pakaian sepatu dan  aksesoris, tetapi juga ada make up. Barang – barang yang 

dijual di Tinkerlust terbagi kedalam 3 kategori, yaitu good, perfect, dan brand 

new. Good merupakan kualitas barang pre-loved yang paling rendah diantara 

kedua kategori lainnya. Ciri – cirinya barang ini secara kasat mata sudah terlihat 

bahwa barang tersebut merupakan barang bekas namun masih layak pakai. Perfect 

merupakan kualitas barang pre-loved yang msaih sangat bagus seperti barang 

baru. Ciri – cirinya barang ini masih terlihat seperti baru dikarenakan barang 

tersebut hanya dipakai satu sampai dua kali dan merupakan barang endorse. Yang 

terakhir adalah Brand new, yaitu kualitas barang yang dijual adalah barang baru 

(bukan pre-loved). Ciri – ciri barang ini yaitu masih ada tag price dan labelnya, 

ada juga yang tidak ada dimana terdapat keterangannya pada produk dengan 

kategori brand new tersebut. 
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Sumber: tinkerlust.com 

Gambar 3. 5 Kategori Tas kelas A (luxury) di Tinkerlust 

 Target market Tinkerlust terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kelas A, B, 

dan C. Target market tersebut dibagi berdasarkan klasifikasi Barang yang dijual di 

Tinkerlust, yaitu fast fashion (C), middle level (B), dan luxury (A). Kelas C 

merupakan mahasiswa berusia 18 – 22 tahun dimana barang yang dijual adalah 

Fastfashion itu seperti local brand, H&M, Zara, forever 21, dan lain sebagainya 

dengan rentang harga Rp 50.000 – Rp 500.000. Sedangkan untuk kelas B 

merupakan orang – orang yang sudah mulai bekerja dengan rentang usia 22 – 35 

tahun. Jenis barang yang dijual middle level, seperti Kate Spade, Moschino, 

Alexander Wang, dan lain sebagainya dengan rentang harga Rp 500.000 – Rp 

4.000.000. Serta untuk kelas C untuk professional workers (top level manager) 

dengan rentang usia diatas 35 tahun. kategori luxury seperti lanvin, Balenciaga, 

dan hermes dengan rentang harga diatas Rp. 4.000.000. 
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 Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi minat pembelian Terhadap tas second-hand yang dijual 

di Tinkerlust. Target responden peneliti ingin meneliti kelas A dan B yang 

merupakan target market dari Tinkerlust, yaitu wanita yang memiliki penghasilan 

sendiri dan berusia 22-46 tahun.  

 

Sumber: tinkerlust.com 

Gambar 3. 6 Pembagian Komisi di Tinkerlust 

 Cara menjual barang di Tinkerlust adalah melakukan pendaftaran akun di 

Tinkerlust, kemudian anda dapat menjual barang anda dengan minimal 10 pcs 

untuk setiap kali ingin menjual barang. Barang yang akan anda jual kemudian 

akan dikirimkan ke kantor Tinkerlust yang berlokasi di Menteng, Jakarta. Bagi 
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anda yang berdomisili di Jakarta memiliki 1 pilihan tambahan, yaitu penjemputan 

barang yang dilakukan oleh pihak Tinkerlust ke tempat anda. Nantinya barang 

yang sudah siap anda jual akan dikurasi atau seleksi terlebih dahulu oleh pihak 

Tinkerlust sebelum dijual. Jika terdapat barang yang palsu, kualitas tidak sesuai 

dengan standar Tinkerlust, maka barang tersebut tidak dapat dijual dan 

dikembalikan kepada pihak penjual. Sistem pembagian komisi tertera seperti 

gambar di atas. Barang yang telah lolos kurasi kemudian akan diberikan suggest 

price kepada penjual dan nantinya penjual berhak untuk menerima atau menolak 

suggest price yang diberikan. Barang yang dijual di Tinkerlust memiliki batas 

waktu paling lama 3 bulan, yaitu pada bulan pertama akan ditetapkan harga 

normal yang telah disetujui oleh penjual dan Tinkerlust. Kemudian, jika barang 

tak kunjung laku maka pada bulan kedua dan bulan ketiga barang tersebut akan 

diberikan potongan harga. Jika tak kunjung laku maka barang akan dikembalikan 

ke penjual dan barang tersebut tidak dijual lagi di Tinkerlust. 

3.2 Jenis dan Design Penelitian 

 Menurut Malhotra (2010) Desain Penelitian merupakan sebuah kerangka 

kerja yang bertujuan untuk membangun riset penelitian dengan prosedur khusus 

yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah pada 

riset penelitian.  
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Sumber: Malhotra, 2010 

Gambar 3. 7 Research Design 

Design penelitian terdiri dari dua jenis yaitu Exploratory Research Design dan 

Conclusive Research Design (Malhotra, 2010): 

1. Exploratory Research Design adalah penelitian yang tujuan utamanya 

untuk mencari sebuah gagasan dan pemahaman terhadap suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi.  

2. Conclusive Research Design adalah penelitian yang digunakan untuk 

membantu para pengambil keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, 

dan memilih pilihan tindakan pada suatu kasus tertentu. Tujuan yang ingin 

dicapai melalui design penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap 

sebuah hipotesis serta hubungan-hubungan antara variable yang terdapat 

di dalamnya. 
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Conclusive Research Design terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Descriptive Research adalah penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Metode 

pengambilan data dapat dilakukan dengan survey, panel, observasi, atau 

data sekunder kuantitatif. 

2. Causal Research adalah penelitian yang dibuat untuk membuktikan 

hubungan sebab akibat antar variabel dengan metode pengambilan data 

eksperimen. 

 Menurut Maholtra (2010), Conclusive Research Design terbagi kedalam 2 

hal mengenai pengambilan data, yaitu cross sectional design dan longitudinal 

design. Penelitian ini menggunakan Descriptive Research yang merupakan bagian 

dari Conclusive Research Design. Kemudian, Descriptive research terbagi 

menjadi dua yaitu Cross-sectional design dan longitudinal design. Cross-sectional 

design sendiri terdiri dari dua teknik yaitu, single cross-sectional (pengambilan 

data hanya dalam satu kelompok) dan multiple cross sectional design 

(pengambilan data dalam beberapa kelompok).  

 Dari kedua teknik tersebut, peneliti menggunakan teknik single cross-

sectional. Hal ini dikarenakan peneliti mengambil data dalam satu kelompok saja 

yaitu calon konsumen Tinkerlust. 

Penelitian ini secara umum akan meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian konsumen terhadap barang pre-loved atau pre-

loved, khususnya tas di Tinkerlust. Dimana variabel yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah subjective norm, need for status, bargain hunting, product 

risk, financial risk, perceived value dan purchase intention. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 

 Target populasi terbagi kedalam 4 aspek, yaitu element, sampling unit, 

extent, dan time frame (Maholtra, 2010). Menurut Maholtra (2010) element 

merupakan objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti. Element 

dalam penelitian ini merupakan responden yang telah membantu peneliti 

mengumpulkan informasi. Sampling unit adalah unit dasar yang berisi unsur-

unsur populasi yang akhirnya akan menjadi sample (Maholtra, 2010). Sampling  

unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah wanita yang berusia 22-46 tahun 

yang telah berpenghasilan dengan cara bekerja maupun memiliki usaha, 

mengetahui situs Tinkerlust, pernah mengunjungi situs Tinkerlust tetapi belum 

pernah membeli barang di Tinkerlust, dan pernah berbelanja tas pre-loved, serta 

orang disekitarnya pernah membeli barang pre-loved. Extent atau batas geografis 

dari penelitian ini adalah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi. Pembatasan extent hanya  untuk negara Indonesia  saja dengan tujuan 

untuk mengambil scope atau cakupan yang tidak terlalu luas. Selain itu, 

Tinkerlust sendiri baru muncul pada bulan januari 2016 dan didirikan di 

Indonesia, oleh sebab itu penelitian ini mencakup negara Indonesia. 
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3.3.2 Sampling Techniques 

Menurut Maholtra (2010) sampling techniques terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Probability Sampling 

Suatu prosedur sampling dimana setiap elemen populasi memiliki 

probabilitas / kesempatan tetap pada sample sudah ditetapkan / sudah 

dipilih. 

2. Non-probability Sampling 

Sebuah teknik sampling dimana tidak semua orang memiliki peluang 

yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian tersebut. 

Dalam Maholtra (2010), terdapat 4 teknik non-probability sampling yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1. Convenience Sampling 

Convenience Sampling merupakan sebuah teknik non-probability 

sampling yang dapat mengambil sampel dengan cara lebih mudah 

karena responden ditentukan pada waktu dan tempat itu juga tanpa 

adanya kualifikasi responden terlebih dahulu. 

2. Judgemental Sampling 

Judgemental Sampling merupakan sebuah bentuk convenience 

sampling dengan elemen populasi tertentu yang telah dipilih 

berdasarkan pertimbangan peneliti. Elemen yang telah dipilih dianggap 

dapat mempresentasikan populasi. 

3. Quota Sampling 

Quota Sampling merupakan non-probability sampling yang memiliki 

dua tahap. Tahap pertama adalah menentukan kuota masing-masing 
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elemen populasi. Tahap kedua adalah mengambil sampel berdasarkan 

teknik convenience maupun judgemental. 

4. Snowball Sampling 

Snowball Sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

referensi para responden. Mereka diminta untuk  mereferensikan orang 

lain yang memenuhi kriteria sebagai responden. Proses ini terus 

berlanjut sehingga menimbulkan efek snowball/meluas. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu non-probability 

sampling, dengan teknik sampling yaitu judgemental sampling. Peneliti 

menggunakan judgemental sampling dikarenakan peneliti mencari responden 

berdasarkan screening yang digunakan oleh peneliti, yaitu .perempuan yang 

berusia 22-46 tahun yang telah berpenghasilan baik bekerja maupun memiliki 

usaha, mengetahui situs Tinkerlust, pernah mengunjungi situs Tinkerlust tetapi 

belum pernah membeli barang di Tinkerlust, dan pernah berbelanja tas pre-loved, 

serta orang disekitarnya pernah membeli barang pre-loved. Extent atau batas 

geografis dari penelitian ini adalah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi. 

3.3.3 Sampling Frame 

Menurut Maholtra (2010) sampling frame adalah sebuah representasi dari elemen 

populasi sasaran yang terdiri dari serangkaian responden yang dimana peneliti 

telah memiliki data mengenai anggota populasi yang akan dijadikan responden 

untuk peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability 

sampling, dikarenakan peneliti tidak memiliki data mengenai anggota populasi 

yang akan dijadikan responden untuk diteliti atau yang disebut sampling frame. 
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Sampling frame hanya dapat digunakan pada teknik probability sampling, dimana 

responden terpilih melalui proses randomisasi dalam suatu populasi. Hal ini 

dikarenakan adanya kesempatan yang sama untuk setiap orang dalam suatu 

populasi untuk menjadi responden. 

3.3.4 Sample Size 

 Menurut Maholtra (2010), sample size merupakan jumlah elemen yang 

akan diikut sertakan didalam sebuah penelitian. 

 Menurut Hair et al., (2010), landasan untuk menentukan sample size 

dalam sebuah penelitian meliputi: 

1. Sampel harus lebih banyak dari jumlah variabel 

2. Jumlah minimum sampel untuk diteliti atau observasi adalah n=50 

observasi. 

3. Jumlah sampel minimum untuk sebuah variabel adalah 5 observasi 

Dalam penelitian ini terdapat 39 indikator x 5 observasi = 195 sampel. 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebesar 200 sampel. 

3.3.5 Sampling Process 

3.3.5.1 Sumber dan Cara pengumpulan Data 

Berdasarkan Maholtra (2010), terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan dalam 

sebuah penelitian: 

a. Primary Data 

Primary Data merupakan data asli yang diperoleh peneliti dari suatu 

penelitian yang dilakukan dan biasanya memiliki tujuan untuk 

menyelesaikan sebuah masalah. 
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b. Secondary Data 

Secondary Data merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai studi 

kasus dan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan dan biasanya 

bukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer 

atau primary data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang telah disebar 

menggunakan teknik non-probability sampling dan didapatkan datanya 

dari responden yang sesuai. Peneliti juga menggunakan secondary data 

yang diperoleh dari literatur – literatur terdahulu dan teori – teori dari buku 

yang digunakan. 

3.4 Prosedur Penelitian 

1.   Mengumpulkan berbagai jurnal dan literatur pendukung untuk mendukung 

penelitian ini dan memodifikasi model tersebut serta menyusun kerangka 

penelitian. 

2.   Menyusun draft kuisioner dengan melakukan wording kuisioner. Pemilihan 

kata yang tepat pada kuisioner bertujuan agar responden lebih mudah 

memahami pernyataan sehingga hasilnya dapat relevan dengan tujuan 

penelitian.   

3.    Melakukan pre-test dengan menyebar kuisioner kepada 30 responden terlebih 

dahulu secara online, sebelum melakukan pengumpulan kuisioner dalam 

jumlah yang lebih besar. 
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4.   Hasil data dari pre-test 30 responden tersebut dianalisis menggunakan 

perangkat lunak SPSS version 23. Jika hasil pre-test tersebut memenuhi 

syarat, maka kuisioner dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu 

pengambilan data besar yang sudah ditentukan n x 5 observasi (Hair et 

al.,2010). 

5. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan perangkat lunak Lisrel Version 8.50. 

3.5 Periode Penelitian 

Penelitian ini memiliki periode sekitar 5 bulan, berawal dari bulan Maret 2017 

sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dimulai dari perancangan latar belakang 

dan rumusan masalah, lalu dihubungkan dengan penelitian terdahulu dan beberapa 

teori yang bersangkutan, perancangan kuisioner penelitian dan pengumpulan data- 

data pendukung penelitian, penyebaran kuisioner dan mengumpulkan data dari 

responden, olah data dan menganalisa hasil dari olah dan membuat kesimpulan 

serta saran. 

3.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Eksogen 

Variabel Eksogen memiliki sifat laten dan merupakan variabel yang selalu 

muncul sebagai variabel bebas. Variabel Eksogen memiliki tolak ukur yang 

menggambarkan sebuah model yang bersifat bebas atau independent dalam 

sebuah model. Variabel eksogen dapat terlihat dari bentuknya tidak memiliki 

garis panah menuju variabel eksogen melainkan memiliki garis panah yang 

berasal dari variabel (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini, yang termasuk 
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variabel eksogen adalah subjective norm, need for status, bargain hunting, 

product risk, financial risk, dan perceived value. 

Berikut adalah gambar variabel eksogen: 

 

 

 

Sumber : Hair et al.,2010 

Gambar 3.8 Variabel Eksogen 

3.6.2 Variable Endogen 

 Variabel endogen merupakan variabel yang terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model atau dipengaruhi oleh variabel lain 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 variabel tersebut. Dalam penelitian ini, yang 

termasuk variabel endogen adalah purchase intention.  

Berikut adalah gambar variabel endogen:  

 

 

 

 

Sumber : Hair et al., 2010 

    Gambar 3. 9 Variabel Endogen 

Eksogen 

( ξ ) 

 

Endogen 

( η ) 
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3.6.3 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 kuisioner 

mewakili sebuah variabel teramati. Simbol dari variabel teramati adalah bujur 

sangkar/kotak atau persegi panjang (Hair et al., 2010) 

Pada penelitian ini, terdapat total 39 pertanyaan pada kuisioner, sehingga 

jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 39 indikator. 

3.7 Operasionalisasi Variabel 

 Untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka 

dibuatlah indikator yang sesuai agar dapat mengukur variable secara akurat. 

Penggunaan indikator juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan 

menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel yang dianalisis. 

Definisi operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori yang mendasari 

dengan indikator pertanyaan seperti pada tabel 3.1. Skala pengukuran variabel 

yang digunakan adalah likert scale 7 (tujuh) poin. Seluruh variabel diukur dengan 

skala likert 1-7, dengan angka satu menunjukkan sangat tidak setuju hingga angka 

lima menunjukkan sangat setuju. 

Peneliti menggunakan skala likert 7 dikarenakan responden pada penelitian ini 

merupakan orang-orang yang harus mengetahui mengenai objek yang diteliti, 

sehingga dapat membedakan perbedaan jarak antara makna 1 angka ke angka 

lainnya, misalnya responden mengetahui perbedaan antara makna angka 5 dan 6, 

sehingga informasi yang didapatkan tidak bias. (Aaker, 2013)
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Subjective 
Morm 

As the degree to which an 
individual perceives that 
important others believe he or 
she should use the new system 

(Venkatesh et al., 2012) 

sejauh mana konsumen 
merasa bahwa orang lain yang 
dianggap penting percaya 
bahwa mereka harus 
menggunakan produk atau 
jasa tersebut (Venkatesh et al., 
2012) 

        People who influence my   
      behavior think that I should use     
      mobile internet 

1. Orang yang berpengaruh bagi saya 
berpendapat bahwa sebaiknya saya 
membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust 

Venkatesh et 
al., (2012) 

1-7 

Before purchasing a luxury 
branded Product, it is important to 
know what others think of people 
who use certain brands 

2. Sebelum membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, saya akan bertanya 
terlebih dahulu pendapat orang 
yang berpengaruh terhadap saya 
mengenai merek tas yang bagus 

Chen et al., 
(2011) 

1-7 

 

 

 

 

 

3. Fashion blogger mempengaruhi 
saya untuk membeli tas second-
hand di Tinkerlust 

 

Peneliti 1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Subjective 
Norm 

 

 

  4. Media mempengaruhi saya untuk 
membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust 

  

Need For 
Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The motivational process by 
which individuals strive to 
improve their social standing 
through the conspicuous 
consumption of consumer 
Products that confer and 
symbolize status both for the 
individual and surrounding 
significant others 

Proses motivasi dimana individu 
berusaha untuk meningkatkan 
status sosial mereka melalui 
konsumsi produk yang dapat 
memberikan dan melambangkan 
status baik bagi individu maupun 
orang terdekatnya. 

(Eastman et al., 1999) 

 

   I would  buy a Product just   because 
it has status. 

1. Saya akan membeli sebuah  
tas dikarenakan  
tas tersebut memiliki  
merek  

 

Eastman et 
al., (1999) 

 

1-7 

The status of a Product is irrelevant to 
me (negatively worded) 

2. Merek dari sebuah tas  
merupakan hal yang penting  
bagi saya  

 

Eastman et 
al., (1999) 

 

1-7 

A Product is more valuable to me if it 
has some snob appeal 

3. Tas akan lebih bernilai bagi saya 
jika produk tersebut dapat 
dipamerkan 

 

Eastman et 
al., (2011) 

 

1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Need For 
Status 

   I am interested in new products 
with status  

4. Saya tertarik untuk membeli 
sebuah tas jika tas tersebut 
bermerek 

Bock et 
al.,(2014) 

1-7 

Bargain 
Hunting 

 The shopping motivation to find 
the lowest prices or to come 
across a piece with an 
unbeatable price  should be an 
antecedent to second-hand 
shopping 

motivasi berbelanja untuk 
mendapatkan harga terendah atau 
potongan harga yang besar untuk 
berbelanja barang pre-loved 

(Cervellon et al., 2012) 

  What I like about buying second-
hand is obtaining the lowest price 
whatever item 

1. Saya merasa akan suka berbelanja 
tas pre-loved di Tinkerlust karena 
saya mendapatkan tas dengan 
harga yang rendah 

Roux dan 
Guiot, 
(2008) 

 

1-7 

There are some Products I buy 
mainly because of their unbeatabel 
price 

2. Terdapat beberapa tas pre-loved di 
Tinkerlust yang akan saya beli 
karena harganya paling murah 
dibandingkan tempat lain 

 
 

Roux dan 
Guiot, 
(2008) 

 

1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Bargain 
Hunting 

   If I come across a bargain, I take it 

3. Jika terdapat penawaran 
harga/diskon di Tinkerlust, saya 
akan memanfaatkannya 

Roux dan 
Guiot, 
(2008) 

1-7 

What I like is having the feeling of 
finding rock-bottom prices, prices I 
won’t find anywhere in new channels 
for this type of object. 

4. Yang saya sukai dari berbelanja di 
Tinkerlust adalah perasaan ketika 
mendapat tas pre-loved dengan 
harga yang lebih murah 
dibandingkan dengan tempat lain 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guiot dan 
Roux, 
(2010) 

 

1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Product 
Risk 

Product Risk is the perception 
that a Product purchased may 
fail to function as originally 
expected 

(Kim et al., 2008) 

Menurut Kim et al., (2008) 
mengartikan Product Risk 
sebagai kekhawatiran yang 
berkaitan dengan produk itu 
sendiri, contohnya produk 
tersebut ternyata memiliki 
kecacatan 

  Inability to touch the item 
 

1. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, saya akan khawatir 
dengan kualitas tas karena saya 
tidak dapat menyentuh tas tersebut 
secara langsung 

Forsythe et 
al.,(2006) 

1-7 

       Inability to feel the item 

2. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, saya akan khawatir 
dengan kualitas tas karena saya 
tidak dapat menilai tas tersebut 
secara langsung 

Forsythe et al., 
(2006) 

1-7 

The thought of purchase private 
label brand for use, I worry about 
whether the Product will really 
perform as well as it is supposed to 

3. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, saya akan merasa 
khawatir jika kualitas tas tersebut 
tidak sesuai dengan keterangan 
yang ada di website 

Wu et al., 
(2011) 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Product 
Risk 

   4. Saya khawatir kualitas tas pre-
loved di Tinkerlust akan cepat 
rusak  

Peneliti 1-7 

FinancialR
isk 

 

The Product is not worth the 
financial price 

suatu persepsi bahwa terdapat 
kemungkinan barang yang dibeli 
tidak sebanding dengan jumlah 
uang yang telah dikeluarkan 

(Tsiros, 2005) 

        If I bought private label brand 
      for myself for use, I would be  
     concerned that I really would  
     not get my money’s worth from  
     this Product 

1. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, Saya akan khawatir 
bahwa uang yang saya keluarkan 
tidak sesuai dengan tas yang saya 
dapatkan 

Wu et al.. 
(2011) 

1-7 

If I bought private label brand for 
myself for use, I would be 
concerned that the financial 
investment I would make would not 
be wise 

2. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, Saya  khawatir bahwa 
pengeluaran tersebut adalah 
keputusan finansial yang tidak 
bijak 

  

  

Analisis Pengaruh Subjective..., Sonni Sitanala, FIB UMN, 207



Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Financial 
Risk 

   My purchasing private label brand 
for use would be a bad way to 
spend my money 

3. Menurut saya, membeli tas pre-
loved di Tinkerlust merupakan 
cara yang buruk untuk 
membelanjakan uang 

Wu et al., 
(2011) 

1-7 

 

 

 

 

 

If I bought private label brand for 
myself for use, I would be 
concerned that the financial 
investment I would make would not 
be wise 

4. Jika saya membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust, Saya  khawatir bahwa 
pengeluaran tersebut adalah 
keputusan finansial yang tidak 
bijak 

 
 
 
 
 
 
 

Wu et 
al.,(2014) 

 

1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Perceived 
Value 

 

 

 

 

 

The consumer’s overall 
assesstment of the utility of a 
Product based on perceptions of 
what is received and what is 
given 

Penilaian keseluruhan konsumen 
tentang kegunaan suatu produk 
berdasarkan persepsi tentang apa 
yang diterima dan apa yang 
diberikan 

(Zeithaml, 1988) 

Price Value 

 

 

 

 

 

 

What is given up or 
sacrifice to obtain a 
Product 

sesuatu yang harus 
dikorbankan untuk 
mendapatkan sebuah produk 

(Zeithaml, 1988) 

 

 

 

 

Is reasonably priced 
1. Menurut saya, tas pre-loved di 

Tinkerlust cukup murah 

Chi dan 
Kinduff, 
2011 

1-7 

Offers value for money 

2. Menurut saya, tas pre-loved di 
Tinkerlust memberikan nilai yang 
sesuai berdasarkan harga yang 
ditawarkan 

 

Chi dan 
Kinduff, 
2011 

 

1-7 

Is a good Product for the price 
3. Menurut saya, tas pre-loved di 

Tinkerlust merupakan tas yang 
bagus sesuai dengan harga yang 
ditawarkan 

Sweeney dan 
Soutar, (2001) 

1-7 

Would be economical 

4. Menurut saya, membeli tas pre-
loved di Tinkerlust merupakan 
tindakan yang ekonomis 
 
 
 
 
 
 

Sweeney 
dan Soutar, 
(2001) 

1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Value 

 

 

 

 

 

The utility derived from 
perceived quality and 
expected performance of the 
Product 

kinerja atau nilai kualitas 
menyangkut kualitas yang 
dirasakan dan kinerja yang 
diharapkan dari produk 

(Sweeney dan Soutar, 2001) 

 

 

 

Has consistent quality 
1. Menurut saya, tas pre-loved di 

Tinkerlust memiliki kualitas yang 
bagus 

Sweeney 
dan Soutar, 
(2001) 

1-7 

Is well made 
2. Menurut saya, tas pre-loved di 

Tinkerlust memiliki standar 
kualitas yang dapat diterima 

Sweeney 
dan Soutar, 
(2001) 

1-7 

3. Menurut saya, tas pre-loved di 
Tinkerlust telah melalui seleksi 
yang ketat sehingga kualitas 
barang tidak diragukan lagi 

Peneliti 1-7 

4. Menurut saya, tas pre-loveddi 
Tinkerlust memiliki kualitas yang 
baik dikarenakan barang – barang 
yang dijual barang bermerek 

Peneliti 1-7 

Social Value fokus pada kemampuan 
sebuah produk untuk 
memberikan konsep sosial 
terhadap orang yang 
menggunakan produk  

(Sweeney & Soutar, 2001) 

Would help me to feel acceptable 

1. Menurut saya, membeli tas pre-
loved di Tinkerlust akan membuat 
saya merasa diterima oleh 
lingkungan sosial saya 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 
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Social Value fokus pada kemampuan 
sebuah produk untuk 
memberikan konsep sosial 
terhadap orang yang 
menggunakan produk  

(Sweeney & Soutar, 2001) 

     Would improve the way I’m    
     perceived 
2. Menurut saya, membeli tas pre-

loved di Tinkerlust akan 
meningkatkan kepercayaan diri 
saya 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 

Would make a good impression on 
other people 

3. Menurut saya, membeli tas pre-
loved di Tinkerlust akan 
memberikan kesan yang bagus 
pada orang lain 

 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 

Emotional 
Value 

 

suatu sifat dari konsumen 
yang dipengaruhi sebuah 
produk 

(Sweeney & Soutar, 2001) 

      Is one that I woud enjoy 
1. Saya akan menikmati membeli tas 

pre-loved di Tinkerlust 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 

Would make me want to use it 
2. Saya ingin menggunakan tas pre-

loved yang saya beli di Tinkerlust 
 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 

Would make me feel good 
3. Saya akan merasa senang dengan 

membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust 

Sweeney & 
Soutar (2001) 

1-7 

4. Saya akan merasa senang dengan 
membeli tas pre-loved milik 
Fashion blogger di Tinkerlust 

 

Peneliti 1-7 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi 
Variabel 

Definisi Dimensi Variabel Indikator Sumber 
Indikator 

Likert 
Scales 

Purchase 
Intention 

 

Consumer’s intentions to make  
an initialize online purchase from 
a firm, despite their online 
purchase history with other firm 

niat konsumen untuk melakukan 
pembelian awal secara online 
pada suatu perusahaan meskipun 
sudah pernah melakukan 
pembelian online sebelumnya 
dengan perusahaan lain 

(Schlosser et al., 2006) 

 

 

 I intend to buy this brand 
frequently 

1. Saya berniat untuk membeli tas 
pre-loved di Tinkerlust 

Kumar et 
al., (2011) 

 

1-7 

Possible 

2. Saya mungkin akan berbelanja tas 
pre-loved secara online di 
Tinkerlust dalam waktu dekat 

Schlosser 
et al., 
(2006) 

1-7 

    I plan to buy this brand more 
often  

3. Saya berencana untuk  membeli 
tas pre-loved di Tinkerlust dalam 
waktu dekat 

 

Kumar et 
al.,(2011) 

1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saya sedang mempertimbangkan 
untuk membeli tas pre-loved di 
Tinkerlust 

 

 

Peneliti 

1-7 
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3.8 Teknik Analisis 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif menurut Zikmund et al.,(2013) adalah proses transformasi data 

mentah dengan cara yang menggambarkan karakteristik dasar seperti 

kecenderungan, distribusi, dan variabilitas sentral. Dalam penilitian ini, peneliti 

menggunakan analisis deskriptif untuk mengelompokkan semua jawaban 

responden. Zikmund et al. (2013) berpendapat bahwa proses transformasi data 

mentah dengan cara yang menggambarkan karakteristik dasar seperti 

kecenderungan, distribusi, dan variabilitas sentral. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala interval untuk mengukur opini dan perilaku konsumen. 

3.8.2  Analisis Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik terstruktur untuk melakukan pengumpulan 

data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau lisan yang dijawab oleh 

responden. Setiap kuisioner memiliki tujuan spesifik. Pertama, kuisioner harus 

dapat menggambarkan informasi yang diwakili oleh pertanyaan yang jelas 

sehingga responden mampu menjawab dengan baik. Kedua, kuisioner harus dapat 

mengajak dan melibatkan responden untuk menjadi bagian yang terlibat dalam 

pengisian kuisioner. Ketiga, sebuah kuisioner harus meminimalisir kesalahan agar 

tidak mendapatkan informasi yang bias. 

Tahapan dalam pembuatan kuisioner adalah menentukan informasi yang 

dibutuhkan. Kemudian peneliti harus menentukan metode pengumpulan data. 

Selanjutnya peneliti harus dapat menentukan isi pertanyaan yang akan diberikan 

kepada responden. Peneliti juga harus dapat membuat pertanyaan yang mudah 
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dimengerti oleh responden. Lalu peneliti harus menentukan struktur pertanyaan 

yang akan digunakan. Peneliti juga harus memperhatikan kata yang akan 

digunakan dalam kuisioner. Selain itu, peneliti juga harus mengatur urutan 

pertanyaan dengan benar serta mengidentifikasi penempatan tata letak pertanyaan. 

Pada penelitian ini sebelum peneliti menyebarkan kuisioner, peneliti mencari 

indikator yang sesuai dengan model penelitian yang akan diteliti. Setelah itu, 

peneliti melakukan seleksi terhadap respoden penelitian. Kemudian peneliti 

menyebarkan kuisioner secara offline dan online. 

3.8.3 Uji Pre-test 

  Menurut Maholtra (2010) uji pre-test merupakan survei yang cenderung 

tidak terstruktur dibandingkan dengan survey skala besar yang secara umum 

berisikan pertanyaan terbuka dan jumlah sample yang lebih sedikit. Dalam uji 

pre-test pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan 30 responden untuk diuji 

dengan cara menyebarkan kuisioner secara online dimana data hasil kuisioner 

diolah menggunakan software SPSS versi 23. Dalam uji pre-test pada penelitian 

ini, peneliti mengumpulkan data sebanyak 30 responden untuk diuji dengan cara 

menyebar kuisioner,  dimana hasil data kuisioner kemudian diolah menggunakan 

software SPSS versi 23 untuk menguji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan 

kuisioner sehingga saat melakukan survei skala besar hasil yang didapatkan dapat 

diandalkan dan konsisten. 
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3.8.3.1 Uji Validitas 

Menurut Malhotra (2010) sebuah indikator dapat diketahui valid setelah 

melalui sebuah uji validitas. Skala validitas dapat diartikan sebagai nilai dari 

sebuah skala observasi yang mencerminkan karakteristik dan objek yang sedang 

di teliti. Semakin tinggi validitas akan menunjukan semakin sah atau valid sebuah 

penelitian. Jadi, validitas mengukur pernyataan dalam kuisioner yang sudah 

dibuat apakah benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menilai 

indikator dapat menggunakan 3 cara, yaitu content validity, criterion validity, dan 

construct validity. Content validity adalah peneliti menguji validitas dengan 

menilai konten secara keseluruhan (indikator) berdasarkan pemahaman peneliti, 

sehingga hal tersebut dapat menyebabkan hasil penilaian menjadi subjektif. 

Criterion Validity adalah penelitian yang dilakukan dengan berekspektasi pada 

hasil akhir, dimana penelitian dilakukan sampai tahap pembelian (harus 

terjadi/actual). Construct validity adalah tipe validitas yang membahas pertanyaan 

dengan menggunakan skala ukuran yang dinamakan faktor analisis. Pada 

penelitian ini menggunakan Construct Validity, dengan Syarat-syarat dalam factor 

analysis terdapat pada table 3.2. 

Tabel 3. 2Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

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 dalam hal 
jumlah sample, sedangkan  nilai 
KMO < 0,5 mengindikasikan 
analisis faktor tidak memadai 
dalam hal jumlah sample 
(Malhotra, 2010). 
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2 Barlett’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 bersifat related (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. 

 

 

 

 

Memperlihatkan 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. 

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 

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 diatas 0.50 (Malhotra, 
2010). 

Sumber: Malhotra, 2010 
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3.8.3.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Malhotra (2010) sebuah penelitian dapat mengetahui tingkat 

kehandalan melalui sebuah uji reliabilitas. Tingkat kehandalan dapat dilihat dari 

jawaban Terhadap sebuah pernyataan yang konsisten dan stabil. Menurut 

Malhotra (2010) cronbach alpha merupakan ukuran dalam mengukur korelasi 

antar jawaban pernyataan dari suatu konstruk atau variabel dinilai reliabel jika 

cronbach alpha nilainya ≥ 0.6 

3.8.4 Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model 

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). Structural Equation Model (SEM) merupakan 

teknik statistic multivariate yang menggabungkan beberapa 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 (Hair et al., 2010). 

Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural Equation 

Modeling). Software yang digunakan adalah Lisrel versi 8.5 untuk melakukan uji 

validitas, relialibilitas, hingga uji hipotesis penelitian.  

Struktural model (structural model), disebut juga Latent variable 

relationship. Persamaan umumnya adalah: 

  Ƞ = γ ζ + ζ 

  Ƞ = Bƞ + Γζ + ζ 
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Confirmatory Factor Analysis (CFA) sebagai model pengukuran 

(measurement model) terdiri dari dua jenis pengukuran, yaitu: 

a. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas).  

Menurut Hair et al.,  (2010), Persamaan umumnya: 

X = Λxξ +  ζ 

b. Model pengukuran untuk variabel endogen (variabel tak 

bebas). 

 Persamaan umumnya:  

Y = Λy  η +  ζ 

Persamaan diatas digunakan dengan asumsi: 

1. ζ tidak berkorelasi dengan ξ. 

2. ε tidak berkorelasi dengan η. 

3. δtidak berkorelasi dengan ξ. 

4. ζ, ε, dan δ tidak saling berkorelasi (mutually correlated). 

5. γ – β bersifat non singular. 

Dimana notasi-notasi diatas memiliki arti sebagai berikut: 

y = vektor variabel endogen yang dapat diamati. 

x = vektor variabel eksogen yang dapat diamati. 

ƞ (eta) = vektor random dari variabel laten endogen. 

ζ (ksi) = vektor random dari variabel laten eksogen. 
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ε (epsilon) = vektor kekeliruan pengukuran dalam y. 

δ (delta)= vektor kekeliruan pengukuran dalam x. 

λy  (lambda y) = matrik koefisien regresi y atas ƞ. 

λx  (lambda x) = matrik koefisien regresi y atas ζ. 

γ (gamma) = matrik koefisien variabel ζ dalam persamaan struktural.  

β (beta) = matrik koefisien variabel ƞ dalam persamaan struktural. 

ζ (zeta) = vektor kekeliruan persamaan dalam hubungan struktural 

antara ƞdan ζ. 

Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup 

pemeriksaan terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. Menurut Hair 

et al., (2010), terdapat tujuh tahapan prosedur pembentukan dan analisis 

SEM, yaitu: 

1. Membentuk model teori sebagai dasar model SEM yang 

mempunyai justifikasi yang kuat. Merupakan suatu model kausal 

atau sebab akibat yang menyatakan hubungan antar dimensi atau 

variabel. 

2. Membangun path diagram dari hubungan kausal yang dibentuk 

berdasarkan dasar teori. Path diagram tersebut memudahkan 

peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang diujinya.  
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3. Membagi path diagram tersebut menjadi satu set model 

pengukuran (measurement model) dan model struktural (structural 

model). 

4. Pemilihan matrik data input dan mengestimasi model yang 

diajukan. Perbedaan SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah 

dalam input data yang akan digunakan dalam pemodelan dan 

estimasinya. SEM hanya menggunakan matrik varian/kovarian 

atau matrik korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi 

yang dilakukan. 

5. Menentukan the identification of  the structural model. Langkah ini 

untuk menentukan model yang dispesifikasi, bukan model yang 

underidentified atau unidentified. Problem identifikasi dapat 

muncul melalui gejala-gejala berikut: 

a. Standard Error untuk salah satu atau beberapa koefisien adalah 

sangat besar. 

b. Program ini mampu menghasilkan matrik informasi yang 

seharusnya disajikan. 

c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya error varian 

yang negatif.  

d. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang 

didapat (misalnya lebih dari 0.9). 

6. Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit atau uji kecocokan. Pada 

tahap ini kesesuaian model dievaluasi melalui telaah Terhadap 

berbagai kriteria goodness of fit sebagai berikut: 
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a. Ukuran sampel minimal 100-150 dan dengan perbandingan 5 

observasi untuk setiap parameter estimate.  

b. Normalitas dan linearitas. 

c. Outliers. 

d. Multicolinierity dan singularity.  

      7.  Menginterpretasikan hasil yang didapat dan mengubah model jika  

 diperlukan. 

3.8.4.1 Kecocokan keseluruhan model  

Menurut Hair et al., (2010) Goodness-of-fit (GOF) mengukur 

seberapa baiknya model yang oleh dan mengolah matriks kovarian melalui 

item yang berada pada indikator. Hair et al., (2010) mengelompokkan 

GOF menjadi tiga bagian yaitu absolute fit measure (ukuran kecocokan 

mutlak), incremental fit measure (ukuran kecocokan incremental), dan 

parsimonius fit measure (ukuran kecocokan parsimoni). Absolute fit 

measure (ukuran kecocokan mutlak) berfungsi untuk menentukan derajat 

prediksi model keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap 

matriks korelasi dan kovarian, lalu incremental fit measure (ukuran 

kecocokan incremental) digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut null 

model (model dengan semua korelasi di antara variabel nol). Sedangkan 

ukuran parsimonius fit measure (kecocokan parsimoni) adalah model 

dengan parameter relatif sedikit dan degree of freedom relative banyak. 

Adapun hal penting yang perlu diperhatikan dalam uji kecocokan dan 

pemeriksaan kecocokan, secara lebih rinci ditunjukan 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 et al., (2010) 
 
Penelitian saat ini menunjukkan serangkaian indeks yang cukup banyak dilakukan secara memadai di berbagai situasi dan peneliti tidak perlu melaporkan semua indeks GOF 
karena seringkali berlebihan. Beberapa indeks kecocokan harus digunakan untuk menilai kebaikan model yang sesuai dan harus mencakup: 
Nilai χ² dan DF yang terkait 
Satu indeks kecocokan absolut (yaitu, GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi-Square) 
Satu indeks kecocokan inkremental (yaitu, CFI atau TLI) 
Satu indeks goodness-of-fit (yaitu, GFI, CFI, TLI, dll.) 
Satu indeks badness of fit (RMSEA, SRMR, dll.) 
Source: Hair et al., (2010)
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3.8.4.2 Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan Terhadap setiap construct 

atau model pengukuran (hubungan antara suatu variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui evaluasi Terhadap validitas 

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

a. Evaluasi Terhadap validitas (Validity) 

  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 SLF dan t-value  ≥1.96.  

 Menurut Malhotra (2010) average variance extracted (AVE) merupakan ukuran 

 yang digunakan untuk menilai validitas konvergen dan diskrimian yang 

 didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau variabel diamati yang 

 dijelaskan oleh konstruksi laten. 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas 

Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Dalam penelitian ini menggunakan 7 model pengukuran yang berasarkan 

variabel yang diukur , yaitu Pada tahap ini dilakukan analisis validitas model 

pengukurang dengan memeriksa apakah t-value dari standardized loading factor (λ) dari 

variabel-variabel termati pada model ≥ 1,96(Hair et al., 2010). Selain itu juga peneliti 

melakukan pemeriksaan terhadap standardized loading factor (λ), apakah telah 

memenuhi standar yang ditentukan yaitu harus ≥ 0,50.  Pada penelitian ini terdapat  

(tujuh) model pengukuran berdasarkan variabel yang diukur, antara lain: 

1. Subjective norm 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

subjective norm. Variabel laten ζ1 mewakili subjective norm dan memiliki 

empat indikator pernyataan.  

Berdasarkan gambar 3.7, maka dibuat model pengukuran subjective norm 

sebagai berikut: 
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  Gambar 3. 10 Model Pengukuran Subjective Norm 

2. Need For Status 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1st

 

 CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

need for status. Variabel laten ζ2 mewakili need for status dan memiliki empat 

indikator pernyataan.  

    

 

 

 

 

Gambar 3. 11 Model Pengukuran Need For Status 

3. Bargain Hunting 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1st CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

δ 1 
λX11 X1 

X2 
δ 2 

λX21 Subjective 
norm 

δ 3 λX31 X3 

λX41 δ 4 X4 

δ 5 
λX52 X5 

X6 
λX62 Need For 

Status δ 6 

λX72 X7 
δ 7 

δ 8 

λX82 
X8 
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Bargain Hunting. Variabel laten ζ3 mewakili Bargain Hunting dan memiliki 

empat indikator pernyataan.  

  

    

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Model Pengukuran Bargain Hunting 

4. Product Risk 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1st

  

 CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

Product Risk. 

Variabel laten ζ4 mewakili Product Risk dan memiliki empat indikator 

pernyataan.  

    

 

 

 

 

  Gambar 3. 13 Model Pengukuran Product Risk 

λX93 

δ 9 
X9 

λX103 

X10 Bargain 
Hunting δ10 

λX113 
δ 11 

X11 

δ 12 
λX123 X12 

δ 13 

λX134 
X13 

λX144 

δ14 Product Risk X14 

λX154 δ 15 X15 

δ 16 
λX164 X16 
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5. Financial Risk 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1st

  

 CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

financial risk.  

Variabel laten ζ5 mewakili Financial Risk dan memiliki empat indikator 

pernyataan.  

    

 

 

 

 

   

   Gambar 3. 14 Model Pengukuran Financial Risk 

6. Perceived Value 

Model ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang merupakan second order 

confimartory factor analysis ( 2nd CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

Perceived Value. Variabel laten ξ1 mewakili perceived valuedan memiliki 4 

dimensi meliputi price value, quality value, social value, dan purchase intention. 

Berdasarkan hal tersebut maka dibuat model pengukuran perceived value 

sebagai berikut: 

 

 

δ 17 λX175 X17 

λX185 
X18 Financial Risk 

δ18 
λX195 

δ 19 
X19 

δ 20 
λX205 X20 
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   Gambar 3. 15 Model Pengukuran Perceived Value 

6.1.Price Value 

Berikut merupakan model pengukuran dari dimensi Price Value 

  

    

 

 

 

 

   Gambar 3. 16 Model Pengukuran Price Value 
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Quality Value Perceived 
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Social Value 

Emotional Value 

δ 21 

λX216 
X21 

λX226 

δ22 
X22 Price Value 
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δ 23 
X23 

λX246 δ 24 X24 
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6.2.Quality value 

Berikut merupakan model pengukuran dari dimensi quality value 

  

    

 

 

 

 

   Gambar 3. 17Model Pengukuran Quality value 

6.3.Social Value 

Berikut merupakan model pengukuran dari dimensi Social Value 

  

    

 

 

 

 

   Gambar 3. 18 Model Pengukuran Social Value 

 

 

 

 

 

δ 25 

λX256 
X25 

λX266 

δ26 
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δ 27 
X27 

δ 28 λX286 X28 

δ 29 
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X29 

λX306 

δ30 
X30 Social Value 
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6.4. Emotional Value 

Berikut merupakan model pengukuran dari dimensi Emotional Value 

  

    

 

 

 

 

   Gambar 3. 19 Model Pengukuran Emotional Value 

7. Purchase Intention 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1stCFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu Purchase Intention. Variabel laten ƞ1 mewakili Purchase 

Intention dan memiliki empat indikator pernyataan. Berdasarkan gambar 

3.11, maka dibuat model pengukuran purchase intention sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

δ 32 
λX326 X32 

λX336 
X33 Emotional 

Value δ33 

λX346 

δ 34 
X34 

δ 35 
λX356 X35 
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   Gambar 3. 20 Model Pengukuran Purchase Intention 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first 

order confirmatory factor analysis (1st

3.8.4.3 Second Order Confrimatory Factor Analysis (2nd CFA) 

CFA) yang mewakili satu variabel 

laten yaitu purchase intention. Variabel laten ƞ1 mewakili Purchase 

Intention dan memiliki empat indikator pernyataan. 

 Menurut Hair et al., (2010) Second order confirmatory factor analysis 

(2nd CFA) adalah sebuah model penelitian yang terdiri dari 2 tingkat. Tingkat 

pertama untuk menghubungkan variabel-variabel teramati yang berfungsi 

sebagai indikator dari variabel laten terkait. Tingkat kedua untuk menunjukkan 

adanya hubungan antara variabel laten pada tingkat pertama sebagai indikator-

indikator dari sebuah variabel lain tingkat kedua. Pada penelitian ini, variabel 

perceived value yang menggunakan second order confirmatory analysis. 

ε1 
λy11 

XY1 

λy21 

ε2 

 

XY2 
Purchase 
Intention 

λy31 

ε3 
XY3 
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3.8.4.4 Model Strukural 

3.8.4.4.1 Analisis hubungan kausal 

 Uji hipotesis adalah sebuah prosedur yang berdasarkan bukti sample dan teori 

probability untuk menentukan apakah hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang 

masuk akal dan hipotesis sendiri merupakan sebuah pernyataan tentang populasi 

(Lind et al, 2012). Menurut Lind et al., (2012), ada 5 langkah untuk melakukan uji 

hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1) (State Null and Alternative 

Hypothesis) 

Langkah awal adalah menyatakan hipotesis nol atau H0, yang dimana “H” 

merupakan singkatan dari hipotesis dan angka 0 yang berarti “no difference”. Null 

Hypothesis atau H0 merupakan sebuah pernyataan tentang nilai parameter sebuah 

populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. H0 ditolak apabila data sampel 

dapat memberikan bukti yang menyakinkan bahwa itu salah. Sedangkan pernyataan 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) atau H1, diterima jika data sampel 

memberikan buktu yang cukup bahwa hipotesis nol itu salah.Pada penelitian ini 

digunakan sebanyak 6 hipotesis. 

2. Pilih Tingkat Signifikansi (Select a Level of Significance) 

Setelah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, langkah selanjutnya adalah 

menyatakan tingkat signifikansi. Level of Significance (α) merupakan probabilitas 

untuk menolak hipotesis nol jika benar. Pada level of significance terdapat 2 jenis 

error, yaitu: 
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a. Type I error (α) 

Tipe error terjadi ketika hasil sampel menolak H0. Tipe error ini juga 

dikenal sebagai level of significant. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tingkat toleransi sebesar 5% atau 0.05 

b. Type II error (β) 

Tipe error terjadi ketika hasil sampel tidak menunjukan penolakan H0. 

 3. Pilih Statistik Uji (Select The Test Statistic) 

 Test statistic merupakan sebuah nilai yang ditentukan dari informasi sampel dan 

digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol akan ditolak. dalam 

menentukan t-value diterima atau ditolak berdasarkan hasil dari perhitungan, 

apabila hasil t-value lebih besar sama dengan nilai critical maka H0 ditolak. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan acuan t-table atau critical value ≥ (±)1.96.  

4. Merumuskan Aturan Keputusan (Formulate The Decision Rule) 

Decision rule atau aturan keputusan adalah pernyataan dari kondisi khusus 

dimana H0 ditolak. Daerah atau area penolakan mendefinisikan semua lokasi yang 

nilainya sangat besar atau sangat kecil sehingga  probabilitas yang muncul 

dibawah H0. Pada penelitian ini peneliti menggunakan level confidence sebesar 

95% atau 0.95. 

5. Membuat keputusan (Make Decision) 

Tahap terakhir dalam pengujian hipotesis adalah menghitung uji statistik. Pada 

tahap ini akan membandingkannya dengan nilai kritis dan membuat keputusan 

apakah akan menolak atau tidak menolak H0. Pada penelitian akan 

membandingkan nilai t-value hasil output software LISREL versi 8.5 dengan nilai 
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kritis ≥(+)1.96 atau ≥(-)1.96 untuk membuat keputusan apakah H0 akan ditolak 

atau tidak ditolak. 

 

 

 

 

 Sumber: Lind et al., (2012) 

Gambar 3. 21 Two Tailed Test 

3.8.4.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Hair et al., (2010) mengatakan bahwa koefisien determinasi 

(R2) mengukur proporsi dari sebuah variabel dependen. Dalam hal ini 

kita harus menggunakan data dari hasil pengolahan data pada software 

LISREL versi 8.5 pada bagian structural form equation. 
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