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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Althea merupakan portal belanja online yang memungkinkan pembelinya 

untuk mendapatkan produk K-beauty yang dikirim langsung dari Korea. Website e-

commerce ini menjual lebih dari 100 brand K-beauty product yang terdiri dari 

beberapa kategori yaitu kategori make up, skin care, hair and body care asli dari 

Korea. Brand-brand produk kecantikan terkenal Korea seperti Etude House, Tony 

Moly, Leneige, dan The Face Shop yang sudah mempunyai official store di 

Indonesia pun juga dijual di website Althea. 

Althea didirikan oleh Frank Kang pada bulan Juni 2015. Sebelum hadir di 

Indonesia, Althea sudah me-launching website-nya ke beberapa negara lain di Asia 

seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Selain di Asia, website Althea 

juga telah di-launching di Amerika. Althea melakukan grand launching di 

Indonesia pada tanggal 20 April 2016. Disetiap negara, website Althea mempunyai 

domain yang berbeda. Hal ini dilakukan Althea agar dapat memudahkan para 

konsumen saat berbelanja sehingga para konsumen tidak perlu khawatir lagi 

mengenai bahasa dan konversi kurs mata uang. Dalam website id.althea.kr pun 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dengan mata uang rupiah. 

Althea didirkan untuk menjembatani kencatikan ala wanita Korea dengan wanita 

Asia lainnya. Althea mempunyai visi untuk menyebarkan kecantikan Korea pada 

dunia. Hal ini juga sejalan dengan slogan Althea yaitu ‘kecantikan berpadu Korea’. 
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Althea menawarkan keaslian produk-produk kecantikan Korea dengan harga yang 

terjangkau, sehingga konsumen di Indonesia bisa mendapatkan hal yang sama 

dengan apa yang didapatkan oleh konsumen di Korea. Althea menginovasi saluran 

pendistribusian untuk menghubungkan penyedia produk-produk kecantikan asal 

Korea langsung dengan konsumen wanita di Asia. Althea berusaha untuk menjadi 

pintu gerbang kecantikan ala Korea yang disukai oleh wanita-wanita di dunia. 

 

Sumber : id.althea.kr  

Gambar 3. 1 Tampilan Website Althea 

Althea mempunyai beberapa kompetitor di Indonesia seperti papuros.co.id, 

koreabuys.co.kr, hermo.co.id, chic-princessa.com dan koreanmall.com. Yang 

membedakan Althea dengan kompetitornya adalah Althea mempunyai website 

yang mudah digunakan, selalu memberikan penawaran serta diskon yang menarik 

kepada konsumennya, sehingga konsumen bisa mendapatkan produk kecantikan 

original dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Althea juga memberikan 

Analisis Pengaruh Perceived..., Windi, FIB UMN, 2017



97 
 

penawaran lain seperti free shopping credit sebesar Rp 100.000 bagi konsumen 

yang baru mendaftar, weekly giveaway yang hadiahnya berupa produk K-beauty, 

serta memberikan deposit Rp 50.000 ketika konsumen mensubscribe email-nya ke 

dalam website untuk mendapatkan promo-promo terbaru.  

 

Sumber : id.althea.kr 

Gambar 3. 2 Penawaran Menarik yang Diberikan oleh Althea 

 

Selain itu, Althea juga memberikan free shipping dari Korea untuk pembelanjaan 

minimal Rp 300.000. Produk-produk yang dijual di website Althea adalah produk-

produk yang dikirim langsung dari gudang Althea di Korea. Mayoritas orang 

Indonesia yang berbelanja di website luar negeri merasa khawatir akan masalah bea 

cukai saat masuk di Indonesia. Tetapi dengan berbelanja di Althea maka kita tidak 

perlu khawatir oleh masalah bea cukai. Hal ini dikarenakan Althea memiliki kantor 

perwakilan di Indonesia yang berlokasi di Kelapa Gading. Ini dapat dilihat dari 
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produk yang dikirim menggunakan jasa pengiriman internasional seperti Ecargo 

atau Ricos, dan ketika sampai di Indonesia akan diteruskan dengan menggunakan 

jasa pengiriman TIKI atau Pos Indonesia untuk dikirim ke rumah konsumen. 

Keberadaan Althea Indonesia ini juga berfungsi sebagai importir sehingga mereka 

yang bertanggung jawab atas pengeluran barang serta pembayaran bea dan cukai. 

Althea juga memberikan tracking number kepada konsumen agar konsumen bisa 

mengecek dimana keberadaan barang pesanannya, mulai dari proses pick up di 

Korea sampai mendarat di Indonesia, hingga ke tangan konsumen. Pengiriman 

produk dilakukan dengan estimasi selama 10 – 15 hari. 

 

Sumber : www.safiranys.com 

Gambar 3. 3 Tracking Order 

Pengiriman produk yang dilakukan oleh Althea juga dapat dikatakan aman, karena 

setiap produk akan dilapisi dengan bubble wrap, kemudian produk-produk tersebut 

akan dimasukkan ke dalam box pink khas Althea yang cukup kuat. Kemudian box 
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pink tersebut akan dilindungi dengan bubble wrap lagi, dan yang terakhir akan 

dibungkus menggunakan plastik berwarna pink yang sangat cantik, sesuai dengan 

ciri khas Althea. 

 

Sumber : www.ivabeautyjourney.com 

Gambar 3. 4 Box Althea 

Selain itu, Althea memberikan garansi keaslian produk-produk yang dijual. Althea 

berkerjasama dengan membeli produk kecantikan langsung dari pemilik brand 

yang memiliki reputasi. Sebelum dikirim ke tangan konsumen, Althea melakukan 

3 kali pengecekan. Pertama, ketika menerima pesanan. Kedua, ketika 

mengumpulkan produk untuk dikemas. Dan yang terakhir adalah sebelum 

menyegel paket yang akan dikirim. Althea bersedia memberikan jaminan akan 

mengembalikan uang konsumen sebesar 200% apabila terbukti ada barangnya yang 

tidak asli atau tiruan. 
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Althea juga memberikan kebijakan harga terbaik. Harga jual produk kecantikan di 

website Althea sama seperti harga jual produk di Korea. Harga produk yang dijual 

di website Althea pun jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual produk di 

offline store ataupun di K-beauty Webstore lainnya. Harga produk di website Althea 

murah karena Althea bekerja sama secara langsung dengan pemilik brand. Produk 

yang dikirim dari Althea juga langsung dikirim ke rumah konsumen, tidak ada 

pihak lain sebagai perantara, sehingga menghemat biaya dibandingkan pengecer 

lainnya. Selain itu, Althea juga selalu memberikan penawaran menarik dengan 

memberikan diskon bagi produk-produk keluaran terbaru serta produk-produk 

lainnya. Diskon yang ditawarkan juga sangat fantastik hingga mencapai 90%. 

 

Sumber : id.althea.kr 

Gambar 3. 5 Diskon yang Diberikan Althea 

Althea memberikan garansi 30 hari pengembalian barang apabila ada kerusakan 

atau kesalahan dalam pengiriman barang yang menyebabkan konsumen tidak puas. 
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Pengembalian barang harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari tanggal 

pengerimaan barang, dilengkapi dengan faktur dan nota asli.  

Althea juga memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Beberapa 

pilihan metode pembayaran yang ada di Althea antara lain kartu kredit (Master Card 

dan VISA) dan DOKU (Alfamart via DOKU, DOKU wallet, ATM Permata VA 

LITE via DOKU, DOKU dompet, dan Mandiri ClickPay via DOKU). Metode 

pembayaran Alfamart via DOKU meruapakan metode pembayaran yang paling 

sering digunakan oleh konsumen karena konsumen hanya perlu pergi ke gerai 

Alfamart terdekat dan memberikan kode pembayaran ke kasir untuk pembayaran 

dengan sistem doku payment. Setelah itu, kasir akan menyebutkan nama konsumen, 

detail pesananan, serta total tagihan, dan konsumen bisa langsung membayarnya 

secara tunai. 

Produk-produk yang dijual dalam website Althea mayoritas belum beredar di pasar 

Indonesia, sehingga produk-produk tersebut banyak diminati oleh para wanita di 

Indonesia. Setiap produk yang dijual di website Althea merupakan produk yang 

telah memenuhi kualifikasi para ahli kecantikan. Althea juga memberikan 

kemudahan bagi para konsumen yang ingin berbelanja di Althea. Althea 

memberikan rekomendasi produk trendi Korea, penjualan terbaik, dan produk yang 

dilihat terbanyak. Konsumen juga bisa mencari produk terbaru, serta produk 

berdasarkan merek. Althea melabeli beberapa produk terbaiknya dengan label 

‘editors pick’, untuk membantu konsumen dalam memilih. Di dalam website pun 

diberikan informasi cukup detail mengenai produk yang dijual. Althea 

menampilkan deskripsi produk, bahan-bahan yang terkandung didalam produk, 
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serta review konsumen lain yang sudah membeli produk. Hal ini berguna untuk 

meyakinkan keputusan pembelian bagi konsumen baru. 

 

Sumber : id.althea.kr 

Gambar 3. 6 Review Online yang Diberikan Konsumen 

Sebelum Althea Indonesia diluncurkan, Althea mengajak para blogger dibidang 

kecantikan atau beauty influencer Indonesia untuk menjadi beta tester. Mereka 

akan diberikan voucher sebesar Rp 600.000 untuk mencoba feature-feature yang 

tersedia di website Althea serta diberikan kesempatan untuk berbelanja produk-

produk kecantikan Korea di website Althea. Kemudian mereka akan melakukan 

unboxing serta melakukan review pada produk-produk kecantikan Korea tersebut, 

yang nantinya review mengenai website Althea akan dibahas didalam channel 

youtube para beauty influencer masing-masing. Review positif yang diberikan oleh 

para beauty influencer tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada 

keputusan pembelian konsumen.  
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja untuk melakukan sebuah 

proyek riset pemasaran, desain penelitian akan menjelaskan secara spesifik 

prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

membangun struktur atau memcahkan masalah riset pemasaran. Dengan kata lain 

desain penelitian akan menjadi dasar dalam melakukan sebuah proyek, desain 

penelitian yang baik akan memastikan proyek riset marketing dilakukan dengan 

efektif dan efisien (Malhotra, 2010). Dalam melakukan sebuah penelitian, terdapat 

2 jenis rancangan penelitian yang dapat digunakan yaitu 

1. Exploratory Research 

Merupakan tipe desain penelitian yang memiliki tujuan utama untuk 

memberikan wawasan dan penjelasan mengenai suatu masalah, digunakan 

pada saat peneliti harus mendefinisikan masalah lebih tepat, mengidentifikasi 

tindakan yang relevan atau memberikan wawasan tambahan sebelum 

mengembangkan pendekatan. 

2. Conclusive Research 

Merupakan tipe desain penelitian yang dirancang untuk membantu membuat 

keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih keputusan yang 

paling tepat pada sebuah situasi tertentu. Sasaran yang ingin dicapai pada 

rancangan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan pengaruh antar 

variabel. Conclusive research terbagi menjadi dua jenis, yaitu 
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a) Causal Research 

Merupakan salah satu tipe Conclusive Research yang memiliki tujuan 

utama untuk mencari dan membuktikan hubungan sebab akibat antar 

variabel, dimana metode pengambilnya datanya menggunakan 

eksperimen. 

b) Descriptive Research  

Merupakan salah satu tipe Conclusive Research yang memiliki tujuan 

utama untuk mendeskripsikan sesuatu dalam pemasaran, biasanya 

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar. Pada 

penelitian deskriptif biasanya peneliti sudah memiliki pengetahuan 

terlebih dahulu mengenai situasi permasalahan, hal ini terlihat dari 

pemakaian hipotesis terdahulu yang perlu didefinisikan kembali secara 

jelas. Sehingga penelitian deskriptif sudah direncanakan dan 

distrukturkan. Metode pengambilan data dapat dilakukan dengan survei, 

panel, observasi, atau data sekunder kuantitatif. Penelitian ini menjabarkan 

deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau 

objek tertentu. Penelitian ini menggambarkan realitas yang terjadi tanpa 

menjelaskan hubungan antar variabel. Descriptive research terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu 

1) Longitudinal Design 

Merupakan desain penelitian dimana data diambil selama interval 

waktu tertentu dari kelompok responden yang sama. Tujuannya 

adalah untuk mempelajari fenomena pada dua periode atau lebih 

dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Riset ini bertujuan 
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untuk melihat apakah ada perubahan perilaku responden selama 

jangka waktu tertentu.  

2) Cross-Sectional Design 

Merupakan desain penelitian dimana data diambil hanya sekali 

dikumpulkan dalam satu periode atau satu waktu tertentu dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian. Cross sectional design 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

a. Single Cross-Sectional Design 

 Data yang diambil berasal dari satu kelompok responden atau 

narasumber. 

b. Multiple Cross-Sectional Design 

 Data yang diambil berasal dari beberapa kelompok responden 

atau narasumber yang berbeda. 

 

Skema tipe-tipe desain penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Sumber : Malhotra (2010) 

Gambar 3. 7 Jenis Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Conclusive Research Design dengan 

jenis Descriptive Research¸ yaitu dengan menggunakan metode survei. Survei 

merupakan metode untuk memperoleh informasi dari responden. Survei dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang masuk ke dalam target 

populasi. Kuesioner merupakan alat yang paling tepat karena karena peneliti ingin 

mengukur sikap, opini dan kepercayaan konsumen terhadap objek penelitian. 

Responden memberikan penilaian antara 1 sampai 7 skala likert terhadap 

pernyataan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional design 

yang artinya pengambilan informasi dan sampel dilakukan hanya sekali dalam satu 

periode dan penelitian ini lebih spesifiknya menggunakan single cross-sectional 

design yang artinya data yang diambil berasal dari satu kelompok responden. 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Sampling design process terdiri dari 5 tahap yang setiap tahapnya saling 

berhubungan dengan seluruh aspek. Tahap tersebut mencakup mendefinisikan 

target populasi yang akan diteliti, menentukan sampling frame, memilih teknik 

pengambilan sampel, menentukan sample size, dan sampling process (Malhotra, 

2010). Berikut adalah alur dalam sampling design process : 

 

Sumber : Malhotra (2010) 

Gambar 3. 8 Sampling Design Process 

3.3.1 Target Populasi 

 Target populasi merupakan sekumpulan element yang memiliki 

karakteristik sama dan menjadi suatu lingkup untuk keperluan riset marketing, yang 

dimaksud dengan element sendiri merupakan objek yang mengandung informasi 

yang dicari oleh peneliti. Element merupakan satu dari empat aspek yang digunakan 

untuk menjelaskan target populasi yaitu element, sampling unit, extent, dan time 
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frame. Dalam penelitian ini, peneliti harus menetapkan target population yang 

mengacu pada kumpulan element atau objek yang memiliki informasi yang 

diperlukan oleh peneliti (Malhotra, 2010). Untuk menjelaskan target populasi maka 

digunakan 4 aspek, yaitu element, sampling unit, extent, dan time frame. 

3.3.1.1 Element 

 Element merupakan objek yang memiliki sumber informasi yang dicari oleh 

peneliti, yaitu responden yang sesuai dengan kebutuhan peneliti (Malhotra, 2010). 

Element dalam penelitian ini adalah 

1. Wanita 

2. Berusia diatas 17 tahun 

3. Mempunyai budget untuk membeli produk kecantikan lebih dari Rp 300.000 

dalam satu bulan (baik berbelanja secara online maupun offline) 

4. Pernah 1 kali melakukan pembelian di website Althea dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir 

5. Pernah melihat informasi mengenai website Althea di media online  

3.3.1.2 Sampling Unit 

 Sampling unit adalah orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan element yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Sampling unit  harus 

memenuhi syarat element yang dibuat oleh peneliti (Malhotra, 2010). Sampling unit 

yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah wanita yang berusia lebih dari 17 tahun, 

mempunyai budget untuk membeli produk kecantikan lebih dari Rp 300.000 dalam 

satu bulan (baik secara online maupun offline), pernah 1 kali melakukan pembelian 
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di website Althea dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, serta pernah melihat 

informasi mengenai website Althea di media online (seperti melihat di youtube 

channel, beauty blog, social media, forum kecantikan, artikel online, atau saat 

googling produk kecantikan).  

3.3.1.3 Extent 

Extent merupakan ruang lingkup, tempat, atau wilayah dimana peneliti 

mengumpulkan data atau melakukan survei (Malhotra, 2010). Batas geografis dari 

penelitian ini adalah negara Indonesia. Batas penelitian dipilih mengingat objek dari 

penelitian ini adalah website Alhea (id.althea.kr), yang merupakan cabang dari 

website yang berasal dari Korea, tetapi juga beroperasi khusus untuk wilayah 

Indonesia dan beberapa negara di Asia lainnya (Malaysia, Singapura, Filipina, dan 

Thailand). Extent dibatasi untuk negara Indonesia saja, dimaksudkan agar 

penelitian tidak mengambil scope yang terlalu luas, sehingga hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan secara optimal dan lebih akurat. Pengambilan extent untuk 

masyarkat Indonesia juga dipertimbangkan karena Althea beroperasi secara online 

dan cakupan wilayahnya tidak terbatas secara geografis di Indonesia.  

3.3.1.4 Time Frame 

Time frame adalah jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga pengolahan data (Malhotra, 2010). Peneliti mulai 

melakukan penyebaran pre-test pada tanggal 1 Mei hingga 7 mei 2017. Setelah hasil 

pre-test valid dan reliabel, peneliti memulai penyebaran kuesioner untuk 
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pengambilan data pada tanggal 25 Mei hingga 18 Juni 2017. Sedangkan 

keseluruhan penelitian berlangsung dari bulan Februari hingga Juli 2017. 

3.3.2 Sampling Frame 

 Sampling Frame adalah perwakilan atau representasi elemen dari target 

populasi yang terdiri dari sekumpulan directions untuk mengidentifikasi target 

populasi (Malhotra, 2010). Sampling frame juga dapat disebut sebagai sebuah 

daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat 

pada target populasi. 

3.3.3 Sampling Technique 

 Teknik sampling merupakan proses memilih jumlah yang cukup dari 

elemen populasi, sehingga hasil dari analisa sampel dapat digenerelisasikan pada 

populasi. Menurut Malhotra (2010), terdapat 2 teknik dalam pengambilan metode 

sampling yaitu 

1. Probability Sampling 

Merupakan suatu teknik sampling dimana seluruh elemen pada populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari 

penelitian. 

2. Non-Probability Sampling 

Merupakan suatu teknik sampling yang prosedurnya tidak menggunakan 

peluang, melainkan berdasarkan pada penilaian pribadi peneliti, atau 

berdasarkan kemudahan peneliti dalam mengambil sampel, sehingga tidak 
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semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dalam 

penelitian. 

 

Malhotra (2010) juga menyebutkan bahwa terdapat 4 teknik dari non-

probability sampling  yang dapat digunakan. Keempat teknik tersebut dapat  

dijelaskan sebagai berikut : 

a) 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.  

b) 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. 

c) 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.  

d) 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.  

Skema sampling technique dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Sumber : Malhotra (2010) 

Gambar 3. 9 Sampling Technique 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah tipe non-probability 

sampling technique, yang berarti tidak semua orang memiliki peluang yang sama 

untuk menjadi sampel dalam penelitian. Pemilihan responden akan berdasarkan 

kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk melakukan penelitian ini. 

Peneliti membagikan kuesioner secara acak kepada responden yang dianggap cocok 

dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Malhotra, 2010). Pada penelitian 

ini tipe non probability sampling technique yang digunakan adalah tipe 

judgemental sampling. Judgmental sampling adalah salah satu sampling 

berdasarkan penilaian dari peneliti dimana peneliti yakin bahwa sampel tersebut 

dapat mewakili populasi yang ada (Malhotra, 2010). Responden yang didapatkan 

dari judgemental sampling harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah 

wanita yang berusia lebih dari 17 tahun, mempunyai budget untuk membeli produk 

kecantikan lebih dari Rp 300.000 dalam sebulan (baik secara online maupun 

offline), pernah 1 kali melakukan pembelian di website Althea dalam kurun waktu 

6 bulan terakhir, serta pernah melihat informasi mengenai website Althea di media 
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online (seperti melihat di youtube channel, beauty blog, social media, forum 

kecantikan, artikel online, atau saat googling produk kecantikan).  

3.3.4 Sampling Size 

 Sampling size merupakan jumlah elemen yang diikutsertakan didalam 

penelitian (Malhotra, 2010). Landasan untuk menentukan ukuran minimal sampel 

penelitian mengacu kepada Hair et al. (2010), yang menyatakan bahwa penentuan 

banyaknya sampel disesuaikan dengan banyaknya jumlah indikator pertanyaan 

yang digunakan dalam kuesioner dan diasumsikan n x 5. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan 44 indikator pertanyaan untuk mengukur 5 variabel beserta 

dimensinya. Dengan jumlah 44 indikator measurement, kemudian dikali 5, maka 

jumlah minimal responden dalam penelitian ini adalah 220 responden. Peneliti 

berhasil mendapatkan 272 responden, tetapi hanya 246 responden yang berhasil 

lolos screening dan datanya akan diolah dalam penelitian ini. 

3.3.5 Sampling Process 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data 

adalah single cross sectional. Peneliti mengumpulkan data dan mengambil 

informasi dari sampel dilakukan hanya satu kali. Sehingga kegiatan pengumpulan 

data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja (Malhotra, 2010). 

3.3.5.1 Sumber Data 

Dalam research data, data yang dikumpulkan akan diolah untuk 

memperoleh hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Data penelitian ini akan 

memperkuat argument yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait objek 
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penelitian. Menurut Malhotra (2010) terdapat dua jenis data yang dapat digunakan 

untuk melakukan penelitian, yaitu 

1. Primary Data 

 Merupakan data yang dikumpulkan dan berasal dari pengamatan serta 

pencarian informasi dengan tujuan untuk menangani masalah penelitian.  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan primary data, yaitu survei. 

Survei dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada orang yang pernah 

mengunjungi, berbelanja, serta melakukan transaksi satu kali di website Althea. 

2. Secondary Data 

 Merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan diperoleh melalui sumber lain 

yang terpercaya, data tersebut dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah 

penelitian. Ada beberapa teknik untuk mengumpulkan secondary data 

diantaranya adalah mencari data pendukung seperti teori melalui buku-buku 

ilmu pengetahuan, pencarian jurnal yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan, dan mencari data spesifik melalui internet seperti website-website 

terpercaya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Pada penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah primary data. 

Primary data dikumpulkan melalui survei menggunakan media kuesioner, dan 

diberikan kepada responden yang termasuk ke dalam target populasi dan sampling 

unit. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang disebarkan 

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

dahulu dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas measurement pada 
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kuesioner. Sebanyak 30 kuisioner disebar secara personal untuk kepentingan pre-

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

disebarkan secara online menggunakan Google Form. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan secondary data. Secondary data berasal dari buku-buku ilmu 

pengetahuan untuk mencari teori, jurnal, serta artikel dari website tertentu untuk 

merancang model penelitian dan memperkuat landasan teori serta mendukung 

fenomena penelitian. 

3.3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Berikut merupakan prosedur yang peneliti lakukan dalam pengumpulan 

data baik data primer maupun sekunder. 

1. Mengumpulkan data sekunder yang berupa informasi melalui berbagai sumber 

seperti jurnal, buku, artikel dan website. Informasi tersebut akan mendukung 

landasan teori, pengembangan hipotesis dan pembuatan model penelitian.  

2. Memilih jurnal yang telah dikumpulkan untuk dijadikan dasar indikator 

pertanyaan kuesioner. Indikator akan disusun menjadi draft kuesioner dan 

dilakukan wording atau penyusunan kata, sehingga pertanyaan pada kuesioner 

yang akan disebar dapat lebih mudah dipahami oleh responden. 

3. Kuesioner yang telah disusun rapih akan disebarkan kepada 30 responden 

dengan tujuan melakukan pre-test. Pre-test dilakukan sebelum peneliti 

menyebar kuesioner dengan jumlah yang lebih banyak atau main test. 

Penyebaran kuesioner untuk pre-test dilakukan secara offline. Berikut 

merupakan langkah dalam penyebaran kuesioner pre-test. 
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1) Penyebaran kuesioner dilakukan secara manual atau offline yaitu dengan 

meminta secara personal kepada responden yang memenuhi kualifikasi 

untuk mengisi kuisioner. Sebelumnya peneliti akan memperkenalkan diri 

dan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai penelitian yang 

sedang dilakukan. Setelah itu, peneliti akan bertanya mengenai 

pertanyaan-pertanyaan screening terlebih dahulu untuk memastikan 

bahwa calon responden tergolong sampling unit penelitian yang telah 

ditentukan oleh penulis. 

2) Responden yang memenuhi kualifikasi dan cocok dengan kriteria 

penelitian akan diberikan kuesioner fisik dan diminta untuk mengisi 

kuisioner tersebut. Sebelumnya peneliti juga akan menjelaskan terlebih 

dahulu mengenai petunjuk pengisian.  

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

menggunakan software SPSS versi 23 untuk uji validitas dan uji realibilitas. 

Jika hasilnya memenuhi syarat yang telah ditentukan maka penelitian ini dapat 

dilanjutkan dengan menyebarkan kuesioner dalam jumlah yang lebih banyak.  

5. Penyebaran kuesioner untuk main test dilakukan secara online. Berikut 

merupakan langkah dalam penyebaran kuesioner main-test : 

1) Peneliti membuat kuesioner di google form 

2) Peneliti menyebar link kuesioner yang telah dibuat melalui personal chat 

di instant mesangger seperti line dan whatsapp dan dibagikan pada grup 

serta komunitas virtual. Komunitas tersebut meliputi forum-forum 

wanita dan kecantikan seperti forum female daily. Selain itu, penulis juga 

menghubungi para beauty influencer yang sebelumnya pernah berbelanja 
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di website Althea atau orang-orang yang pernah me-review website 

Althea dengan melalui e-mail atau kolom komentar di blog atau channel 

youtube mereka. Adapun link kuisioner yang telah disebar oleh peneliti 

adalah https://goo.gl/forms/hNxM6McZ6iRrCmyF2 

3) Calon responden akan diberikan penjelasan mengenai penelitian yang 

dilakukan pada bagian kata pengantar serta petunjuk pengisian kuesioner 

pada bagian isi. 

4) Responden yang berhasil memenuhi kualifikasi maka akan diolah 

datanya pada penelitian ini. Untuk menarik responden agar mau 

berpartisipasi pada penelitian, maka setiap responden yang mengisi 

kuisioner akan memperoleh kesempatan untuk memenangkan hadiah 

pulsa senilai Rp 50.000 bagi 4 orang responden yang beruntung 

6. Data yang telah terkumpul di input ke dalam software SPSS versi 23. Setelah 

itu, dilakukan uji validitas dan uji realibitas dengan menggunakan software 

AMOS versi 21. Jika semua data telah siap, langkah selanjutnya yaitu menguji 

kecocokan model dan menguji hubungan hipotesis antar variabel. 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Ekosgen 

Variabel eksogen adalah variabel yang muncul sebagai variabel bebas pada 

semua persamaan yang ada dalam model. Variabel eksogen dianggap memiliki 

pengaruh terhadap variabel yang lain, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain 

didalam model. Variabel eksogen selalu menjadi variabel yang independen atau 

mandiri. Notasi matematik dari variabel laten eksogen adalah huruf Yunani 𝜉 
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(“ksi”) (Hair et al., 2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan 

semua anak panah menuju keluar, tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam variabel eksogen adalah perceived 

website quality dan positive e-WOM. Berikut adalah gambar variabel eksogen : 

 

Sumber : Hair et al. (2010) 

Gambar 3. 10 Variabel Eksogen 

3.4.2 Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan varibel terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut 

adalah variabel bebas. Variabel endogen dianggap sebagai variabel yang 

dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain dalam model. Variabel endogen 

dikenal juga sebagai variabel dependen. 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 

effieciency, fulfillment, system availability, privacy, aesthetics, perceived benefit, 

trust, behavioral intention, repurchase, site revisit, dan recommend to others. 

Berikut adalah gambar dari variabel endogen : 
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Sumber : Hair et al. (2010) 

Gambar 3. 11 Variabel Endogen 

3.4.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

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

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 / persegi empat panjang (Hair et al., 

2010). Pada penelitian ini, terdapat total 44 pertanyaan pada kuesioner, sehingga 

jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 44 indikator. 

3.5 Definisi Operasional 

Setiap variabel yang disajikan pada model akan menjadi faktor penting 

dalam memecahkan masalah penelitian. Oleh karena itu diperlukan indikator-

indikator yang sesuai untuk mengukur variabel penelitian secara akurat. Indikator 
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tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman 

dalam mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan. Penjelasan serta definisi 

disusun berdasarkan teori yang berasal dari berbagai literatur dan jurnal. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah likert scale 7 point. Seluruh variabel diukur 

dengan skala likert 1 sampai 7, dimana angka 1 menunjukan responden sangat tidak 

setuju dan angka 7 menunjukan responden sangat setuju dengan pernyataan yang 

diberikan. Definisi mengenai variabel beserta indikatornya akan disajikan dalam  

tabel definisi operasional berikut :
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

1 Perceived 

Website Quality 

Karakteristik dan 

kemampuan 

sebuah website 

dalam 

memberikan 

fitur-fitur belanja 

online sehingga 

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumen 

(Hsiao et al., 

2010; Al-Debei 

et al., 2015). 

Efficiency 

Kemudahan dan 

kecepatan dalam 

mengakses sebuah 

website 

(Parasuraman et 

al., 2005). 

Kemudahan dalam 

menemukan produk 

Saya dapat dengan mudah menemukan 

produk kecantikan Korea yang saya 

inginkan di website Althea 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Kecepatan 

bertransaksi 

Proses transaksi pembelian di website 

Althea dapat dilakukan dengan cepat  

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Kerapihan penataan 

informasi 

Pilihan informasi yang ada di website Althea 

tertata dengan rapih 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Kemudahan dalam 

menggunakan 

website 

Website Althea mudah untuk digunakan Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

System Availability 

Website dapat 

berfungsi dengan 

baik untuk 

menunjang 

konsumen dalam 

berbelanja online 

(Parasuraman et 

al., 2005). 

Website selalu bisa 

diakses 

Website Althea selalu bisa diakses ketika 

saya butuhkan 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Tidak ditemukan 

kendala dalam 

mengakses website 

Saya tidak pernah menemukan kendala 

ketika mengakses website Althea 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Tidak ditemukan 

error 

Halaman pada website Althea tidak error 

ketika saya sedang mengaksesnya 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Tidak ditemukan 

page not found 

Saya tidak menemukan halaman yang tidak 

bisa diakses (page not found) di website 

Althea  

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

Fulfillment 

Pemenuhan janji-

janji oleh penyedia 

layanan online 

mengenai 

pengiriman 

pesanan dan 

ketersediaan barang 

(Parasuraman et 

al., 2005). 

Pengiriman tepat 

waktu 

Website Althea mengirimkan produk 

pesanan saya sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Kesesuaian produk 

yang dipesan 

Produk yang dikirimkan oleh website Althea 

sesuai dengan yang saya pesan 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Kesesuaian produk 

dengan gambar yang 

dicantumkan 

Produk yang saya dapatkan sesuai dengan 

gambar yang dicantumkan di website Althea 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Memenuhi janji-janji Website Althea selalu memberikan layanan 

sesuai dengan yang telah dijanjikan 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Privacy 

Keamanan sebuah 

website sehingga 

dapat melindungi 

informasi pribadi 

pelanggan 

(Parasuraman et 

al., 2005). 

 

Melindungi 

informasi kegiatan 

berbelanja 

Saya percaya website Althea akan 

melindungi semua informasi kegiatan 

berbelanja saya 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Melindungi 

informasi data 

pribadi 

Saya percaya website Althea tidak akan 

menyebar luaskan data pribadi saya kepada 

pihak lain tanpa sepengetahuan saya 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Melindungi 

informasi transaksi 

pembayaran 

Saya percaya website Althea akan 

melindungi informasi terkait dengan 

transaksi pembayaran 

Parasuraman, Zeithaml 

& Malhotra (2005) 

Likert 1-7 

Hanya menggunakan 

data pribadi untuk 

keperluan transaksi 

Saya percaya website Althea hanya 

menggunakan data pribadi saya untuk 

keperluan bertransaksi 

- 

Likert 1-7 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

Aesthetics 

Penampilan visual 

sebuah website 

yang dapat menarik 

perhatian 

pelanggan 

(Parasuraman et 

al., 2005). 

Kombinasi warna 

yang baik 

Website Althea menggunakan kombinasi 

warna yang tepat 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-7 

Penataan informasi 

yang baik 

Website Althea memiliki penataan informasi 

yang baik 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-7 

Infromasi promo 

ditampilkan menarik 

Website Althea menampilkan informasi 

mengenai promo-promo dengan menarik 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-7 

Produk ditampilkan 

dengan jelas 

Website Althea menampilkan gambar 

produk yang dijual dengan resolusi yang 

baik 

- Likert 1-7 

2 Positive e-WOM 

Komunikasi 

pemasaran yang 

diperoleh 

pelanggan 

berupa 

pernyataan 

positif dari 

pelanggan lain 

tentang suatu 

produk atau jasa 

yang dapat 

dilihat di internet 

(Hennig-Thurau 

et al., 2004). 

 Banyak yang 

merekomendasikan 

Saya memperoleh rekomendasi online untuk 

membeli produk kecantikan Korea di 

website Althea 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 

Di-review secara 

positif oleh banyak 

orang 

Saya melihat ulasan positif dari konsumen 

lainnya tentang produk kecantikan Korea 

yang dijual di website Althea 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 

Di-review secara 

positif oleh para 

beauty influencer 

Saya melihat ulasan positif dari para beauty 

influencer mengenai pengalaman berbelanja 

mereka di website Althea 

- Likert 1-7 

 

Banyak yang 

membagi 

pengalaman belanja 

positif di social 

media 

Saya melihat ulasan positif dari teman-

teman social media saya mengenai 

pengalaman berbelanja mereka di website 

Althea 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

3 Perceived 

Benefit 

Keuntungan 

yang dirasakan 

konsumen ketika 

kegiatan belanja 

online dapat 

memenuhi 

kebutuhan dan 

keinginan 

mereka (Al-

Debei et al., 

2015; Wu, 2003) 

 Dapat berbelanja 

kapan saja 

Saya bisa membeli produk kecantikan Korea 

dari website Althea kapan saja setiap kali 

saya ingin membelinya 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 

Dapat mengehemat 

tenaga 

Dengan membeli produk kecantikan secara 

online di website Althea maka dapat 

menghemat tenaga saya 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 

Dapat berbelanja 

secara privasi  

Dengan menggunakan website Althea, maka 

saya dapat berbelanja secara privasi di 

rumah 

Al-Debei, Akroush & 

Ashouri (2015) 

Likert 1-7 

Dapat meningkatkan 

produktivitas dalam 

berbelanja 

Dengan menggunakan website Althea, maka 

dapat meningkatkan produktivitas saya 

dalam berbelanja  

Kim, Ferrin & Rao 

(2007) 

Likert 1-7 

4 Trust 

Keyakinan 

konsumen bahwa 

penyedia layanan 

online tidak akan 

berperilaku 

oportunis dan 

akan  

memberikan apa 

yang telah 

dijanjikan 

(Gefen et al., 

 Website dapat 

dipercaya 

Saya merasa bahwa website Althea adalah 

website yang dapat dipercaya 

Hassanein & Head 

(2007) 

Likert 1-7 

Memberikan 

informasi yang benar 

Saya percaya bahwa website Althea 

memberikan informasi yang benar mengenai 

produk yang dijual 

Hassanein & Head 

(2007) 

Likert 1-7 

Memberikan 

pelayanan yang baik 

Saya percaya bahwa website Althea akan 

memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumennya 

Hassanein & Head 

(2007) 

Likert 1-7 

Website aman untuk 

bertransaksi 

Saya percaya bahwa website Althea adalah 

website yang aman untuk melakukan 

transaksi  

Mukherjee & Nath 

(2007) 

Likert 1-7 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

2003; Ganesan, 

1994). 

5 Behavioral 

Intentions 

Indikator yang 

mengisyaratkan 

kesetiaan 

konsumen 

terhadap suatu 

website karena 

adanya kualitas 

yang baik dan 

pengalaman 

positif sehingga 

menyebabkan 

perilaku yang 

menguntungkan 

terhadap website 

(Yu et al., 2014) 

Repurchase 

Keinginan 

konsumen untuk 

berbelanja kembali 

di sebuah website 

(Gounaris et al., 

2010) 

Keinginan untuk 

berbelanja kembali 

Saya akan berbelanja lagi di website Althea Gounaris, Dimitriadis  

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-7 

Keinginan untuk 

berbelanja kembali 

dalam waktu dekat 

Kemungkinan besar saya berbelanja lagi di 

website Althea dalam waktu dekat 

Gounaris, Dimitriadis 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-7 

Kesediaan untuk 

terus menggunakan 

website  

Saya akan berbelanja lagi di website Althea 

untuk membeli produk kecantikan Korea 

yang berbeda 

Kassim & Abdullah 

(2010) 

Likert 1-7 

Akan berbelanja 

kembali ke sebuah 

website ketika 

produknya habis 

Ketika produk kecantikan Korea saya habis, 

maka saya akan kembali membelinya di 

website Althea 

- Likert 1-7 

Site Revisit 

Keinginan 

konsumen untuk 

mengunjungi 

kembali sebuah 

website (Gounaris 

et al., 2010) 

Keinginan untuk 

mengunjungi website 

kembali 

Saya akan mengunjungi lagi website Althea  Liu, Marchewka, Lu & 

Yu (2004) 

Likert 1-7 

Keinginan untuk 

mengunjungi website 

kembali dalam 

waktu dekat 

Kemungkinan besar saya akan mengunjungi 

lagi website Althea dalam waktu dekat 

Limbu, Wolf & 

Lunsford (2012) 

Likert 1-7 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Pernyataan Referensi 

Teknik 

Penskalaan 

Rutin melihat update 

terbaru di website  

Saya akan rutin mengunjungi website Althea 

untuk melihat promo-promo terbaru 

- Likert 1-7 

Akan mengunjungi 

website kembali 

ketika ingin mencari 

produk terbaru 

Ketika saya ingin mencari produk 

kecantikan Korea terbaru, saya pasti akan 

mencarinya kembali di website Althea 

Limbu, Wolf & 

Lunsford (2012) 

Likert 1-7 

Recommend to 

Others 

Komunikasi antar 

konsumen yang 

memberikan 

rekomendasi untuk 

mengunjungi 

sebuah website 

(Goyette et al., 

2010). 

Mengatakan hal 

positif tentang 

website kepada 

orang lain  

Saya akan mengatakan hal positif tentang 

website Althea  kepada orang lain 

Liu, Marchewka, Lu & 

Yu (2004) 

 

Likert 1-7 

Merekomendasikan 

website kepada 

orang lain  

Saya akan merekomendasikan website 

Althea kepada orang lain yang ingin 

membeli produk kecantikan Korea 

Gounaris, Dimitriadis 

&  Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-7 

Meyakinkan orang 

lain untuk membeli 

di website 

Saya akan meyakinkan teman-teman saya 

untuk berbelanja di website Althea ketika 

mereka mencari produk kecantikan Korea 

Gounaris, Dimitriadis 

& Stathakopoulos 

(2010) 

Likert 1-7 

Menceritakan 

pengalaman 

berbelanja yang 

positif kepada orang 

lain 

Saya akan menceritakan pengalaman positif 

saat saya berbelanja di website Althea 

kepada teman-teman saya 

Ha (2004) Likert 1-7 
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3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Uji Instrumen 

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada para responden, sehingga pada penelitian ini kuesioner 

merupakan alat ukur utama dan merupakan kunci dari keabsahan dan keberhasilan 

dalam penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur dengan pengukuran yang 

tepat, dapat diandalkan, serta konsisten. Untuk menjamin ketepatan dan konsistensi 

kuesioner, maka didalam penelitian ini diperlukan uji validitas serta uji reabilitas 

terhadap hasil kuesioner yang telah disebar. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) 

yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (Malhotra, 2010). 

Sebuah indikator dapat dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mengukur 

apa yang ingin diukur oleh variabel / dimensi tersebut. Didalam penelitian ini, uji 

validitas dilakukan dengan melakukan metode factor analysis. Suatu alat ukur dapat 

dinyatakan valid ketika syarat-syarat dalam factor analysis terpenuhi. Adapun 

syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam uji validitas antara lain sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 Kaiser Mayer Olkin (KMO) 

Digunakan untuk mengukur kuantitas 

(adequacy) pada sebuah sempling 

Nilai KMO ≥ 0.5. 

Nilai KMO ≥ 0.5 

mengindikasikan bahwa factor 
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No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

(measuring of sampling adequacy). 

Selain itu, KMO juga digunakan 

untuk mengukur tingkat kelayakan 

sebuah data didalam factor analysis. 

(Malhotra, 2010). 

analysis telah memadai dalam hal 

jumlah sampel. Nilai KMO akan 

semakin baik jika mendekati 

angka 1. Perbaikan pada variabel 

perlu dilakukan hanya jika nilai 

KMO kurang dari 0.5 (Malhotra, 

2010). 

2 Bartlett Test of Sphericity 

Merupakan uji statistic yang 

digunakan untuk menguji variabel 

hipotesis yang tidak berkolerasi pada 

populasi (Malhotra, 2010). 

Nilai Signifikan < 0.05 

Nilai significant pada Bartlett’s 

test yang kurang dari 0.05 

menunjukan adanya korelasi yang 

cukup antar variabel (Hair et al., 

2010). 

 

3 Measure Sampling Adequacy (MSA) 

Teknik MSA berfungsi untuk 

mengukur derajat dari interkorelasi 

dari beberapa variabel dan kelayakan 

dari sebuah factor analysis (Hair et 

al., 2010). 

Nilai MSA ≥ 0.5 

Nilai MSA harus lebih dari 0.5, 

baik secara keseluruhan t st 

maupun individual variable. 

Variabel yang memiliki nilai MSA 

kurang dari 0.5 harus dihilangkan 

dari factor analysis satu per satu, 

dimulai dari variabel yang 

memiliki nilai MSA terendah 

(Hair et al., 2010) 

4 Factor loadings of Componet Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya untuk 

Factor loadings of Component 

Matrix > 0.5 (Hair et al., 2010) 
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No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

menentukan validitas setiap indikator 

dalam mengkonstruk setiap variabel 

(Hair et al., 2010). 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukan seberapa konsisten hasil 

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

(Malhotra, 2010). Uji reliabilitas menyajikan tingkat konsistensi dari berbagai 

responden terhadap sebuah point yang diukur, sehingga bersifat lebih akurat dalam 

mengukur sebuah tolak ukur. Variabel / dimensi yang dikatakan reliabel artinya 

variabel / dimensi yang sudah disusun pada model penelitian cukup layak, handal 

dan relevan untuk digunakan pada penelitian ini, serta dapat digunakan pada 

penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam mengukur dan mengidentifikasi 

reliabilitas, maka digunakan cronbach alpha (Hair et al., 2010). George & Mallery 

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

untuk pengukuran reabilitas : 

“ ... > 0.9 – Excellent, ... > 0.8 – Good, ... > 0.7 – Acceptable, ... > 0.6 – Quistionable, 

... > 0.5 – Poor, and ... < 0.5 – Uncceptable”. 

Dari kriteria-kriteria tersebut, dapat diartikan bahwa sekurang-kurangnya nilai 

cronbach alpha tidak boleh kurang dari 0,5 dan tergolong baik jika nilai cronbach 

alpha lebih besar dari 0,7. 
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3.6.2 Structural Equation Modeling (SEM) 

Structure equation modeling (SEM) merupakan teknik multivariat yang 

menggabungkan aspek-aspek dari faktor analisis dan regresi berganda yang 

memungkinkan peneliti untuk menguji serangkaian hubungan dependen terkait 

secara serentak pada variabel terukur, dengan kata lain SEM bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antara beberapa variabel (Hair et al., 2010).  

SEM digunakan karena penelitian ini mempunyai lebih dari 1 variabel endogen, 

sehingga terdapat beberapa variabel yang harus dianalisis sekaligus. Oleh karena 

itu, akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan SEM, karena SEM dapat 

me-running secara simultan atau secara bersamaan. SEM dapat melakukan 

serangkaian factor analysis dan regresi berganda dalam satu tahap. Selain itu, SEM 

juga dapat menggambarkan fenomena dalam dunia nyata. Karena dalam dunia 

nyata, antara satu variabel ke variabel lainnya berpengaruh secara bersamaan dan 

tidak terpisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SEM dapat menjelaskan 

hubungan antara beberapa variabel sekaligus. 

Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran yaitu diantaranya sebagai 

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

analisis of covariance structure, dan structural model (Hair et al., 2010). 

Dalam penelitian ini, analisis hasil penelitian menggunakan metode SEM karena 

model penelitian yang digunakan memiliki lebih dari satu variabel endogen. 

Software yang digunakan adalah AMOS (Analysis of Moment Structure) versi 21 

untuk melakukan uji validitas, reabilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 
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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 dapat disebut juga dengan variabel 

teramati (observed variables). Variabel laten merupakan konsep yang dihipotesisasi 

dan tidak teramati yang dapat direpresentasikan oleh variabel terukur atau teramati. 

Sedangkan variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau dapat 

diukur secara empiris dan sering disebut sebagai manifest variables atau indikator 

yang dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data (Hair et al., 2010).   

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

eksogen merupakan variabel yang selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua 

persamaan yang ada dalam model, vairabel eksogen memiliki notasi matematik 𝜉 

(“ksi”). Sedangkan variabel endogen merupakan variabel yang terikat pada paling 

sedikit satu persamaan dalam model, meskipun disemua persamaan sisanya adalah 

variabel bebas, variabel endogen memiliki notasi matematik 𝜂 (“eta”) (Hair et al., 

2010). 

3.6.2.2 Tahapan prosedur SEM 

Terdapat 6 tahap proses keputusan pada SEM yang harus dilaksanakan 

peneliti untuk mengetahui apakah suatu model valid atau tidak valid, berikut 6 

merupakan tahapan proses keputusan SEM. 
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Sumber : Hair et al. (2010) 

Gambar 3. 12 Tahapan Proses SEM 

 

Pada penelitian ini, peneliti melalui 6 tahapan tersebut untuk melakukan uji 

structural equation modeling dengan prosedur sebagai berikut : 

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

digunakan untuk mengukur masing-masing construct tersebut 

2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran 
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3. Menentukan jumlah sampel yang akan diambil dan memilih metode estimasi 

dan pendekatan untuk menangani missing data 

4. Mengukur validitas atau kecocokan measurement model. Jika measurement 

model telah dinyatakan valid, maka dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. Adapun 

measurement model pada penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini : 

 
Sumber : Hasil pengolahan data primer (2017) 

Gambar 3. 13 Measurement Model SEM 
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5. Mengubah measurement model menjadi structural model 

6. Menilai apakah structural model memiliki validitas atau kecocokan. Jika 

structural model memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka selanjutnya 

dapat diambil kesimpulan penelitian. Adapun structural model pada penelitian 

ini digambarkan pada gambar berikut : 

 

Sumber : Hasil pegolahan data primer (2017) 

Gambar 3. 14 Structural Model SEM 
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3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

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 (Malhotra, 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Construct validity adalah perpanjangan dari item tolak ukur yang 

mencerminkan theoritical latent construct dari item yang dibuat untuk 

mengukur setiap variabel. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang 

baik terhadap construct atau variabel latennya, jika muatan faktor standar atau 

standardized loading factor ≥ 0,50 (Hair et al., 2010). 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Construct Reliabity Value atau yang sering disebut konjungsi dengan SEM 

model merupakan sistem yang mengolah factor loadings dari setiap konstruksi 

dan menyimpulkan error variance dalam sebuah konstruksi (Hair et al., 2010) 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Tingginya construct reliability mengartikan 

bahwa setiap tolak ukur yang konsisten menghasilkan latent constract yang 

sama. Berdasarkan Malhotra (2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

reliabilitas baik jika : 

a) Nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 

b) Nilai variance extracted (AVE) ≥ 0,50 
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Ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hair et al., 2010) : 

 

3.6.2.4 Testing Structural Relationship 

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

mendukung teori structural yang diusulkan. Peneliti juga harus memeriksa estimasi 

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

dianggap valid jika : 

1. Memiliki nilai standardized coefficient ≥ 0 yang berarti memiliki pengaruh 

yang positif dan ≤ 0 yang berarti memiliki pengaruh negatif. 

2. Memiliki nilai p-value ≤ 0,05, karena 95% merupakan tingkat keyakinan 

peneliti, sedangkan 5% adalah tingkat toleransi error. Jika p-value ≤ 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis didukung oleh data yang artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan karena tingkat error yang dimiliki masih 

dibawah 0,05 sehingga masih dapat ditoleransi. Namun jika p-value yang 

diperoleh diatas 0,05 maka hipotesis dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan karena memiliki error yang lebih besar, sehingga data tidak 

mendukung hipotesis yang telah dibuat. 
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3.6.2.5 Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit) 

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

ukuran – ukuran GOF menjadi 3 bagian yaitu absolute fit indices (ukuran 

kecocokan absolut), incremental fit indices (ukuran kecocokan inkremental), dan 

parsimonious fit indices (ukuran kecocokan parsimoni). 

1. Absolute fit indices digunakan untuk menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan (measurement dan structural model) terhadap matriks korelasi dan 

kovarian. 

2. Incremental fit indices digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar yang disebut sebagai null model atau 

independence model. 

3. Parsiminious fit indices digunakan untuk mengukur kehematan model, yaitu 

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

freedom. 

Menurut Hair et al. (2010) uji structural model dapat dilakukan dengan mengukur 

goodness of fit model yang menyertakan dari kecocokan nilai berikut : 

1. Nilai chi-square (𝑥2) dengan degree of freedom (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 berikut ini :
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Tabel 3. 3 Goodness of Fit 

Sumber : Hair et al. (2010)  

 

 

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 
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