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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 FinAccel Pte Ltd 

 FinAccel Pte Ltd merupakan perusahaan berbasis teknologi yang 

memanfaatkan data analisis mendalam pada jejak digital pengguna untuk 

mengotomatisasi penilaian resiko kredit dan akses kredit untuk pembelian pada      

e-commerce di Asia Tenggara. Perusahaan yang berasal dari Singapura ini didirikan 

pada tahun 2015 oleh tiga orang Co-founder yaitu Akshay Garg sebagai CEO, 

Umang Rustagi sebagai COO, dan Alie Tan sebagai Head of Product Engineering. 

FinAccel saat ini bergerak di Asia Tenggara yang merupakan rumah dari 10% 

populasi dunia (FinAccel, 2017). 

 
Sumber: (FinAccel, 2017) 

Gambar 3. 1 Logo FinAccel 

Sebagai perusahaan finansial berbasis teknologi atau fintech, FinAccel mempunyai 

prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat tiga prinsip yang dipegang 

oleh FinAccel yaitu:  
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1. Convenience  

FinAccel ingin membuat porduk yang mudah digunakan dan disukai oleh 

pengguna. 

2. Transparency 

Industri finansial dikenal dengan biaya tersembunyi dan struktur biaya yang 

rumit, FinAccel hadir untuk merubah hal tersebut melalui simple, 

transparent dan harga yang jujur.  

3. Access 

Saat kredit digunakan dengan bertanggung jawab maka akan berdampak 

baik, FinAccel berada pada misi untuk memberikan akses kredit kepada 

orang banyak. 

Pada 1 Juni 2016 FinAccel mendapatkan pendanaan awal senilai tujuh dijit yang 

dipimpin oleh Jungle Ventures diikuti partisipasi GMO Venture Partners, 

AlphaJWC Ventures, 500 Durians dan 500 Tuktuks untuk menemukan kembali 

penilaian kredit dan pinjaman digital di Asia Tenggara. Selain itu beberapa “angel 

investor” juga berpartisipasi dalam pendanaan seperti Amar Goel dari 

Komli/PubMatic, Prashant Kirtane dari TravelMob, Jerry Yeu dan Mathieu 

Harding dari Hawksburn Capital. Banyaknya investor yang memberikan pendanaan 

dikarenakan kepercayaan akan FinAccel mempunyai peluang untuk memecahkan 

salah satu masalah terbesar pada pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara 

(FinAccel, 2017). 
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Saat ini fokus FinAccel ada pada pendanaan e-commerce bagi pembeli atau 

konsumen, tetapi visi perusahaan FinAccel sendiri dikatakan oleh Akshay Garg 

sangat besar yaitu membuka kesempatan yang belum ada sebelumnya untuk 

membuka akses kredit kepada jutaan peminjam yang pantas dengan cara yang 

sepenuhnya otomatis, bukan hanya melalui kami tetapi juga melalui pihak ke tiga 

yang memberikan pinjaman melalui kami. Sehingga hal ini diwujudkan oleh 

FinAccel dengan produk pertamanya yaitu Kredivo yang diluncurkan perdana di 

Indonesia.  

3.1.3  Kredivo 

 
Sumber: (FinAccel, 2017) 

Gambar 3. 2 Logo Kredivo 

 Kredivo adalah solusi kredit instan yang memberikan konsumen 

kemudahan untuk beli sekarang dan bayar nanti dalam 30 hari tanpa bunga atau 

dengan cicilan 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga setara kartu kredit konvensional. 

Sehingga Kredivo memungkinkan konsumen e-commerce untuk mengajukan dan 

memenuhi persyaratan untuk kredit instan dan pembayaran pada waktu yang akan 

datang atau cicilan. Saat ini Kredivo telah bekerjasama dengan lebih dari 80 
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merchant dimana seluruh pembiayaannya ditangani oleh BFI Finance salah satu 

perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia (Kredivo.com, 2017).  

Kredivo saat ini hanya beroperasi di Indonesia pada kota-kota besar seperti 

Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Palembang, dan Denpasar. 

Saat ini Kredivo diunduh di playstore pada sistem operasi android, pengguna juga 

dapat menggunakan Kredivo melalui website Kredivo.com.  

 
Sumber: (Kredivo.com, 2017) 

Gambar 3. 3 Keuntungan memakai Kredivo 

Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dengan mamakai Kredivo: 

1. Proses pengajuan atau pendaftaran yang mudah 

Kredivo menawarkan kemudahan dalam proses pendaftaran atau pengajuan, 

dimana proses pendaftarannya hanya memakan waktu 1 menit dan akan 

mendapat persetujuan dalam kurun waktu 24 jam. Sehingga dengan 

pengajuan yang mudah konsumen bisa mendapatkan kredit instan dalam 
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waktu yang singkat tanpa proses yang rumit dan memakan waktu lama 

seperti kartu kredit konvensional. 

2. Proses belanja yang mudah 

Kredivo memberikan fitur 2 click untuk membeli, dimana pengguna hanya 

perlu melalui dua kali klik untuk membeli barang, meskipun tidak semua 

barang bisa dibeli dengan fitur ini tetapi proses pembelian standar Kredivo 

cukup mudah karena pilihan pembayaran menggunakan Kredivo akan 

terlihat pada pilihan metode pembayaran dan tida.  

3. Fasilitas cicilan 

Kredivo memungkinkan pengguna yang tidak punya kartu kredit untuk 

mendapatkan fasilitas cicilan dengan jangka waktu yang bervariasi dari 30 

hari, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dimana selain jangka waktu 30 hari 

akan dikenakan bunga yang setara dengan bank dan diperlukan uang muka 

untuk pembelian.  

4. Keamanan dan Kenyamanan 

Kredivo memberikan keamanan dan kenyamanan yang setingkat dengan 

bank. Dalam bertransaksi pengguna tidak perlu memberikan informasi 

sensitif seperti akun bank dan kartu kredit serta pengguna akan 

mendapatkan PIN dan kode OTP dalam melakukan transaksi. Dalam 

menangani pembiayaan Kredivo bekerjasama dengan PT BFI Finance Tbk 

yang merupakan perusahaan multifinance yang terkemuka di Indonesia. 

Selain itu Kredivo juga memberikan keamanan tambahan melalui pihak ke 

tiga yaitu Thawte Inc. dan Geotrust Inc. yang merupakan digital certificate 

provider. 
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Seperti aplikasi lain pada umumnya Kredivo mempermudah langkah dan tampilan 

pada aplikasinya, sehingga pada saat pengguna membuka aplikasi Kredivo, ia 

cukup mengikuti alur yang telah diberikan oleh Kredivo. Berikut merupakan 

tampilan dan langkah apabila seseorang ingin mennggunakan aplikasi Kredivo dari 

tahap pendaftaran akun dengan limit 3 juta. Pada tampilan awal aplikasi pengguna 

akan ditanya apakah sudah mempunyai akun atau belum sehingga apabila 

seseorang ingin mendaftar ia dapat menemukan tombol pendaftaran dengan mudah.  

 
Sumber: Aplikasi Kredivo (2017) 

Gambar 3. 4 Tampilan awal aplikasi Kredivo 

Langkah selanjutnya pengguna akan diberikan pilihan akun yang ingin diajukan. 

Pilihan tersebut terbagi menjadi dua, yang pertama mendapat limit 3 juta dengan 

jangka waktu 30 hari. Sedangkan pilihan kedua mendapatkan fasilitas cicilan 

selama 3/ 6/ 12 bulan dengan limit 20 juta. Perbedaan kedua pilihan tersebut ada 
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pada persyaratan dimana dengan pilihan ke dua pengguna diharuskan untuk 

mengunggah bukti pendapatan dan dua buah bukti alamat tempat tinggal seperti 

STNK, Kartu Keluarga, dan lainnya.  

 
Sumber: Aplikasi Kredivo (2017) 

Gambar 3. 5 Tampilan pilihan pendaftaran 

Selanjutnya Kredivo akan menampilkan persyaratan untuk melakukan pendaftaran, 

syarat yang diberikan cukup mudah yaitu berpenghasilan 3 juta perbulan, 

berdomisili di Jabodetabek, Kota Bandung, Surabaya, Kota Semarang, Palembang, 

Medan dan Denpasar serta memiliki akun facebook. Kredivo memerlukan akun 

Facebook pengguna untuk memverifikasi akun pengguna dimana Kredivo hanya 

menggunakan informasi profil pengguna.  
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Sumber: Aplikasi Kredivo (2017) 

Gambar 3. 6 Tampilan syarat pendaftaran 

Kemudian setelah melakukan verifikasi, pengguna harus mengisi dan melengkapi 

formulir pendaftaran yang terdiri dari 3 tahap, yang pertama mengisi informasi 

pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, email, pendidikan terakhir, status 

pernikahan, status pekerjaan. Apabila pengguna memilih status pekerjaan selain 

unemployment maka pengguna akan diminta untuk mengisi total waktu pengalaman 

kerja dan gaji bersih perbulan.  
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Sumber: Aplikasi Kredivo (2017) 

Gambar 3. 7 Tampilan formulir tahap satu 

Setelah mengisi data pribadi pada tahap ke dua pengguna harus mengunggah kartu 

tanda penduduk (KTP) yang asli kemudian memverifikasi dua buah akun digital 

seperti akun gmail, tokopedia, bukalapak, dan lainnya untuk mendapatkan limit 3 

juta rupiah. Apabila hanya memberikan satu akun maka pengguna hanya mendapat 

limit 1,5 juta rupiah. 
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Sumber: Aplikasi Kredivo (2017) 

Gambar 3. 8 Tampilan formulir tahap dua 

Apabila sudah melalui tahap ke dua, pengguna akan diminta memverifikasi alamat 

tempat tinggal, kode pos, serta detail lokasi. Pada tahap terakhir ini pengguna juga 

diminta persetujuan dengan syarat dan ketentuan dari Kredivo. Setelah mengklik 

tombol submit maka pengguna hanya tinggal menunggu proses penyetujuan dalam 

24 jam dan 72 jam untuk pilihan pendaftaran akun dengan cicilan limit 20 juta. 

Proses yang didasari pada kelayakan data yang telah diberikan (Kredivo.com, 

2017). 

3.2  Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan sebuah kerangka atau blueprint untuk 

melakukan 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 
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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). 

3.2.1  Jenis Penelitian 

 Desain penelitian dapat diklasifikasikan menjadi exploratory research 

design atau conclusive research design. Exploratory research merupakan salah satu 

desain penelitian dengan tujuan utama memberikan wawasan dan penjelasan 

mengenai suatu masalah, digunakan pada saat peneliti harus mendefinisikan 

masalah lebih tepat, mengidentifikasi tindakan yang relevan atau memberikan 

wawasann tambahan sebelum mengembangkan pendekatan. Sedangkan conclusive 

research merupakan desain penelitian untuk membantu pengambil keputusan untuk 

menentukan, mengevaluasi dan memilih tindakan yang tepat pada situasi tertentu 

(Malhotra, 2010).  

 
Sumber: (Malhotra, Marketing Research , 2010) 

Gambar 3. 9 Klasifikasi Desain Penelitian 
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Conclusive research sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Descriptive Research 

Penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian conclusive dimana 

tujuan utamanya mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau 

fungsi. 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. 

Penelitian deskriptif menggunakan sampel penelitian yang besar dan 

representative dengan pemilihan sumber informasi dan pengumpulan 

informasi dari sumber tersebut, sehingga penelitian ini memerlukan 

spesifikasi yang jelas terkait siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan 

bagaimana.  

2. Causal Research 

Penelitian kausal merupakan salah satu jenis penelitian conclusive dengan 

tujuan utama mendapatkan bukti mengenai sebab dan akibat dari sebuah 

hubungan atau peristiwa (Malhotra, 2010). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang, jenis 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai 

karakteristik pasar atau fungsi pasar (Malhotra, Marketing Research , 2010). 

Penelitian ini akan meneliti sampling unit menggunakan kuesioner yang disusun 

secara terstruktur yang kemudian akan diisi oleh sampel tersebut. Sampel yang 

peneliti ambil berasal dari populasi yang spesifik sehingga peneliti bisa 
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mendapatkan informas yang diperlukan. Penyebaran kuesioner akan dilakukan 

dalam satu rentang waktu. 

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usage intention dari 

aplikasi Kredivo dengan variabel yang digunakan adalah perceived usefulness, 

perceived ease of use, perceived credibility, the amount of information on mobile 

credit apps, attitude toward mobile credit application dan usage intention.    

3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1  Target Populasi 

 Menurut Malhotra populasi adalah 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 sendiri merupakan satu dari empat aspek yang 

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

dan time 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). Berikut merupakan element pada 

penelitian ini : 

1. Pria dan wanita 

2. Berdomisili di mana layanan Kredivo tersedia (Jabodetabek, Surabaya, 

Semarang, Medan, Palembang, Denpasar, dan Bandung) 

3. Berusia 17-37 tahun (Gurau, 2012) pada tahun 2017 

4. Pernah berbelanja online dalam kurun waktu 6 bulan terakhir 
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5. Mengetahui Kredivo setidaknya di salah satu merchant partner Kredivo 

6. Tidak pernah menggunakan aplikasi Kredivo. 

Sampling unit merupakan objek yang memiliki element sama dengan suatu populasi 

untuk dijadikan sample (Malhotra, Marketing Research , 2010).  Terkait penelitian 

ini maka sampling unit yang peneliti pakai adalah pria dan wanita dengan rentang 

usia 17 sampai 37 tahun bertempat tinggal di Jabodetabek, Surabaya, Semarang, 

Medan, Palembang, Denpasar, dan Bandung kemudian  pernah berbelanja online 

dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan tidak pernah menggunakan Kredivo. 

Extent adalah batas geografis pada suatu penelitian (Malhotra, 2012). Pada 

penelitian ini batas geografis yang peneliti pakai adalah kota-kota dimana layanan 

Kredivo tersedia yaitu Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, 

Denpasar, dan Bandung. 

Time Frame merupakan jangka waktu yang dibutuhkan pada sebuah penelitian, dari 

pengumpulan data hingga pengolahan data (Malhotra, 2012). Penelitian ini 

memiliki time frame mulai dari tanggal Februari 2017 sampai dengan Juni 2017. 

3.3.2  Sampling Technique 

 Dalam mengambil sample terdapat dua macam teknik yang dapa digunakan 

yaitu nonprobability sampling dan probability sampling. Nonprobability sampling 

techniques adalah sampling techniques yang tidak menggunakan prosedur 

pemilihan berdasarkan peluang dengan kata lain setiap elemen tidak memiliki 

peluang yang sama, sehingga keputusan akan bergantung kepada penilaian pribadi 

dari peneliti. Sedangkan probability sampling technique adalah prosedur 
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pengambilan sampel dimana setiap elemen dari populasi memiliki peulang yang 

sama untuk terpilih sebagai sampel (Malhotra, Marketing Research , 2010). 

 
Sumber: (Malhotra, Marketing Research , 2010)  

Gambar 3. 10 Klasifikasi sampling techniques 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non 

probability sampling dimana pada teknik pengambilan sampel ini tidak semua 

populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, pemilihan responden 

akan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penulis untuk 

melakukan penelitian ini. Nonprobability sampling sendiri terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu:  

1. Convenience sampling 

Merupakan salah satu teknik pengambilan sampel nonprobability dimana 

pengambilan sampel didasari pada kemudahan dalam menemukan elemen 

atau responden. Teknik pengambilan sampel ini merupakan teknk yang 

paling murah dan tidak memakan waktu banyak.  
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2. Judgmental sampling 

Bentuk dari convenience sampling dimana elemen populasi dipilih 

berdasarkan penilaian dari peneliti. Peneliti akan menerapkan penilaian dan 

memilih elemen untuk diikutsertakan dalam sampel karena peneliti percaya 

bahwa sampel tersebut akan mewakili populasi yang tepat. 

3. Quota sampling 

Pada teknik pengambilan sampel nonprobability ini terdapat dua tahap, 

tahap pertama terdiri dari pengembangan control kategori atau kuota dari 

elemen populasi, pada tahap kedua elemen akan dipilih berdasarkan 

convenience atau judgment.  

4. Snowball sampling 

Sebuah teknik pengambilan sampel nonprobability dimana pada responden 

awal akan dipilih secara acak, kemudian responden selanjutnya akan dipilih 

berdasarkan arahan atau informasi yang diberikan oleh responden awal. 

Proses ini dapat dilakukan secara berulang dengan arahan-arahan yang 

diberikan agar mendapatkan responden yang tepat (Malhotra, 2010).  

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah Non-

probability sampling dengan metode judgemental sampling. Sehingga elemen 

populasi pada penelitian ini akan dipilih berdasarkan pertimbangan penulis dengan 

tujuan mendapatkan populasi yang tepat untuk melakukan penelitian ini.  

3.3.3  Sampling Size 

  Sample size merupakan jumlah element yang akan diikutsertakan pada 

sebuah penelitian (Malhotra, 2010). Sampling size pada penelitian ini memakai 
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landasan yang mengacu pada pernyataan Hair, Black, & Anderson (2010), dimana 

banyaknya sampel untuk dijadikan responden harus disesuaikan dengan jumlah 

indikator pertanyaan yang digunakan untuk meneliti sebuah variable, dengan syarat 

minimal n x 5 observasi hingga n x 10. Pada penelitian ini memiliki 27 buah 

indikator measurement, maka jumlah sampel minimum yang akan diambil pada 

penelitian ini sebanyak 27 x 5 = 135 responden, peneliti berhasil mendapatkan 176 

responden dimana terdapat 153 responden yang lolos screening  dan responden 

yang akan diolah berjumlah 135 responden.  

3.3.4  Sampling Process 

3.3.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

 Data merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap penelitian, terdapat 

2 jenis data yang dapat digunakan pada sebuah penelitian, yaitu : 

a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari peneliti, dimana data tersebut 

dikumpulkan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian. 

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

untuk menyelesaikan masalah pada penelitian lain (Malhotra, 2010). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder, dimana data 

primer dikumpulkan melalui survey kepada responden yang termasuk kedalam 

target populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan 

secara acak dimana teknik pengambilan data yang dipakai adalah nonprobability 

sampling.  
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Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, dimana data sekunder yang dipakai 

pada penelitian ini berasal dari jurnal, buku, artikel, dan website. Data sekunder 

yang peneliti gunakan bertujuan untuk memperkuat landasan setiap variabel dan 

hipotesis penelitian, serta mendukung fenomena dan urgensi dari penelitian ini.  

3.3.4.2 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, pembuatan model, pengembangan hipotesis dan kerangka 

penelitian.  

2. Memilih jurnal yang telah dikumpulkan untuk dijadikan dasar indikator 

pertanyaan kuesioner. Indikator akan disusun menjadi draft kuesioner dan 

dilakukan penyusunan kata, sehingga pertanyaan pada kuesioner yang akan 

disebar dapat lebih mudah dipahami oleh responden. 

3. Kuesioner yang telah disusun rapih akan dicetak dan disebarkan kepada 30 

responden terlebih dahulu dengan tujuan melakukan pre-test, yang dilakukan 

sebelum peneliti menyebar kuesioner dalam jumlah banyak. Penyebaran 

kuesioner untuk pre-test dilakukan secara offline dimana peneliti menyebarkan 

kuesioner fisik tetapi responden terlebih dahulu mendapat penjelasan mengenai 

Kredivo dan informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. Berikut 

merupakan langkah dalam penyebaran kuesioner pre-test.  
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a. Peneliti mencari responden pada daerah dimana layanan Kredivo telah 

tersedia.  

b. Setelah mendapatkan responden yang cocok dengan kriteria responden 

pada penelitian ini, peneliti akan memberikan informasi kepada 

responden terkait Kredivo melalui video dan aplikasi Kredivo serta 

dengan penjelasan dari peneliti sendiri. Sehingga responden mempunyai 

informasi yang diperlukan untuk menjawab kuesioner tersebut. 

c. Responden yang telah mendapat informasi mengenai Kredivo akan 

diberikan kuesioner dalam bentuk fisik (pre-test). 

4. Setelah peneliti mendapatkan data dari 30 responden, peneliti akan 

menggunakan software SPSS Statistics versi 23 untuk pengujian validitas dan 

uji realibilitas pada pre-test. Apabila telah memenuhi syarat maka peneliti dapat 

menyebar kuesioner dalam jumlah yang lebih banyak. 

5. Pada pengumpulan data test, responden akan mengisi kuesioner online. Tetapi 

sebelum itu responden akan disampaikan mengenai informasi yang diperlukan 

untuk mengisi kuesioner tersebut secara langsung oleh peneliti, dengan kata lain 

penyampaian informasi dilakukan secara tatap muka tetapi responden mengisi 

jawaban menggunakan kuesioner online. Beberapa reponden juga didapat 

melalui penyebaran kuesioner online tanpa tatap muka dengan peneliti, 

responden mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada awal kuesioner online 

sebelum masuk ke bagian pertanyaan. 

6. Setelah data terkumpul kembali, data tersebut akan diolah menggunakan 

software SPSS Statistic versi 23 dan diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Kemudian data yang telah valid dan reliabel akan diuji kembali menggunakan 
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software SPSS Amos versi 21. Apabila indikator memenuhi persyaratan maka 

selanjutnya peneliti akan menguji pengaruh antar variabel. 

3.4  Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1  Variabel Eksogen 

 Variabel Eksogen merupakan variabel yang muncul sebagai variabel bebas 

pada semua persamaan yang ada pada semua model (Hair, Black , Babin, & 

Anderson, 2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan anak 

panah keluar. Pada penelitian ini yang termasuk sebagai variabel eksogen adalah 

variabel perceived ease of use, perceived credibility, dan the amount of information 

on mobile credit apps. 

 
Sumber: (Hair, Black , Babin, & Anderson, 2010) 

Gambar 3. 11 Variabel Eksogen 

3.4.2  Variabel Endogen 

 Variabel Endogen adalah variabel yang muncul sebagai variabel terikat 

dimana terdapat paling sedikit satu persamaan dalam sebuah model. Variabel 

Endogen digambarkan sebagai variabel dengan paling tidak satu anak pana menuju 

kedalam (Hair et al.,2010). Pada penelitian ini yang termasuk sebagai variabel 

endogen adalah variabel perceived usefulness, attitude toward mobile credit 

application, dan usage intention. 
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Sumber: (Hair et al.,2010) 

Gambar 3. 12 Variabel Endogen 

3.4.3  Variabel Teramati 

 Variabel teramati (observed variable) dapat juga disebut sebagai variabel 

terukur (measured variable) yang merupakan variabel yang dapat diukur secara 

empiris dan dipakai sebagai indikator pada sebuah model. Variabel ini didapatkan 

dari respon responden terhadap pertanyaan atau dari observasi (Hair et al., 2010). 

Pada penelitian ini terdapat 30 indikator atau pertanyaan pada kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur variabel perceived usefulness, perceived ease of use, 

perceived credibility, the amount of information on mobile credit apps, attitude 

toward mobile credit application dan usage intention. 

3.5  Definisi Operasional 

 Setiap variabel yang akan menjadi faktor penting dalam memecahkan 

masalah penelitian, untuk itu diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk 

mengukur variabel penelitian secara akurat. Indikator bertujuan untuk menyamakan 

persepsi dan menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel-variabel 

yang digunakan. Penjelasan serta definisi disusun berdasarkan teori yang berasal 
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dari berbagai literatur dan jurnal. Definisi dan penjelasan akan disajikan dalam 

bentuk tabel definisi operasional berikut.  
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional Penelitian 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

1. Perceived 

Usefulness 

Sejauh mana 

seseorang percaya 

dengan 

menggunakan 
mobile credit 

application dapat 

meningkatkan 
kinerjanya dalam 

melakukan 

pembayaran 
transaksi secara 

online (Davis, 

1989). 

 

 Pembayaran 

transaksi cepat 

Dengan memakai 

Kredivo 

pembayaran 

transaksi online 
menjadi cepat 

 

(Amin, 2007) 

Likert 1-7 

Praktis Dengan memakai 
Kredivo 

pembayaran 

transaksi online 

menjadi lebih 
praktis 

 

(Amin, 2007) 

Beli sekarang 
bayar nanti 

Dengan memakai 
Kredivo saya bisa 

membeli barang 

yang saya inginkan 

sekarang juga 
tanpa 

mengeluarkan 

uang cash pada 
saat itu. 

 

- 

Cicilan tanpa 

kartu kredit 

Dengan memakai 

Kredivo saya bisa 
mendapatkan 

fasilitas cicilan 

- 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

tanpa harus punya 

kartu kredit 

Variasi jangka 

waktu 
pembayaran  

Dengan memakai 

Kredivo saya bisa 
mendapatkan 

variasi jangka 

waktu untuk 
melunasi 

pembayaran 

transaksi online 

- 

Proses 
pendaftaran dan 

pengajuan 

mudah 

Kredivo 
memberikan 

kemudahan dalam 

proses pendaftaran 
dan pengajuan 

kredit untuk 

transaksi online 

- 

2. Perceived 
ease of use 

Sejauh mana 
seseorang percaya 

Bahwa penggunaan 

mobile credit 
application akan 

terbebas dari upaya 

yang keras (Davis, 

1989). 
 

 Mudah dipelajari Mudah bagi saya 
untuk belajar 

menggunakan 

Kredivo 
 

(Amin, 2007) 

Likert 1-7 
Mudah 

dimengerti 

Mudah bagi saya 

untuk mengerti 

cara menggunakan  
Kredivo   

 

(Amin, 2007) 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

Dapat digunakan 

tanpa instruksi 
manual 

Saya dapat 

menggunakan 
kredivo tanpa 

bantuan instruksi 

manual 

(Liang & 

Yeh, 2010) 

Mudah 
digunakan 

Kredivo mudah 
untuk digunakan 

(Luarn & Lin, 
2005) 

3. Perceived 

credibility 

Sebuah 

pertimbangan akan 

masalah privacy 
dan security dari 

mobile credit 

application (Amin, 
2007) 

Privacy: 

Kemampuan kredivo 

untuk melindungi dan 
mengelola informasi 

pribadi seseorang 

(Belanger, Hiller, & 
Smith, Trustworthiness in 

electronic commerce: the 

role of privacy, security, 

and site attributes, 2002) 

Kemampuan 

melindungi 

privasi 

Saya percaya pada 

kemampuan 

Kredivo untuk 
melindungi privasi 

saya 

 

(Amin, 2007) 

 

Likert 1-7 

Rasa aman 
memberikan 

informasi pribadi 

Saya merasa aman 
memberikan 

informasi pribadi 

yang sensitif dalam 
proses pendaftaran 

Kredivo 

(Chiu, Lin, & 
Tang, 2006) 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

Security:  

Kemampuan Kredivo 
untuk melindungi 

konsumen dari keadaan 

atau kondisi yang 
berpotensi menyebabkan 

masalah ekonomi, 0data 

atau jaringan yang hancur, 

bocor, dimodifikasi, 
penolakan pelayanan atau 

penipuan, pemborosan, 

dan penyalahgunaan. 
(Belanger, Hiller, & 

Smith, Trustworthiness in 

electronic commerce: the 

role of privacy, security, 
and site attributes, 2002) 

Masalah 

transaksi 
keuangan 

Menurut saya tidak 

akan ada masalah 
pada transaksi 

keuangan saya 

pada saat saya 
menggunakan 

Kredivo 

- 

Keamanan Kredivo aman 

untuk digunakan 
 

 

(Amin, 2007) 

4. Awareness 

on mobile 
credit 

application 

Jumlah informasi 

yang dimiliki 
seseorang 

mengenai mobile 

credit application 

yang meliputi 
keuntungan, 

layanan dan 

informasi lainnya 
mengenai aplikasi 

tersebut (Amin, 

 Informasi cukup Menurut saya 

terdapat cukup 
informasi 

mengenai Kredivo 

pada aplikasi 

Kredivo sendiri 

(Laukkanen & 

Kiviniemi, 
2010) 

Likert 1-7 
Keuntungan Saya mendapat 

cukup informasi 

mengenai 
keuntungan dari 

menggunakan 

Kredivo 

(Amin, 2007) 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

2008; Sathye, 

1999). 

 

Informasi dari 
merchant 

Saya mendapat 
cukup informasi 

mengenai Kredivo 

padamerchant 

partner Kredivo 
(bukalapak/ lazada/  

bhineka) 

 

(Amin, 2007) 

Informasi 

mengenai 

merchant 

Saya mendapat 

cukup informasi 

mengenai siapa 

sajakah merchant 
partner Kredivo 

atau dimana saja 

Kredivo dapat 
digunakan 

- 

    Informasi cara 

penggunaan dan 

pendaftaran 

Saya mendapat 

cukup informasi 

mengenai cara 
penggunaan dan 

pendaftaran 

Kredivo 

-  

5. 

Attitude 

toward 

mobile 

credit 
application 

Perasaan positif 

atau negatif 

terhadap suatu 

sistem atau sebagai 
bentuk keinginan 

 Ide baik Menggunakan 

layanan kredivo 

merupakan ide 

yang baik 
 

(Schierz, 

Schilke, & 

Wirtz, 2010) 

Likert 1-7 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

untuk memakai 

suatu sistem 
informasi (Ayo, 

Oni, Adewoye, & 

Eweoya, 2016). 

Bijaksana Menggunakan 

layanan kredivo 
merupakan sesuatu 

yang bijaksana 

 

(Schierz, 
Schilke, & 

Wirtz, 2010) 

Likert 1-7 

Menguntungkan Menggunakan 
layanan kredivo 

menguntungkan 

 

(Schierz, 

Schilke, & 
Wirtz, 2010) 

Likert 1-7 

Menarik Menggunakan 

layanan kredivo 

menarik 

 

(Schierz, 

Schilke, & 
Wirtz, 2010) 

Likert 1-7 

6. Usage 

Intentions 

Keputusan 

seseorang untuk 

menggunakan atau 
tidak menggunakan 

mobile credit 

application (Liang 

& Yeh, Effect of 
use contexts on the 

continuous use of 

mobile service the 
case of mobile 

games, 2010). 

 Pemakaian 

Kredivo apabila 

tersedian di 
merchant 

Saya akan 

memakai Kredivo 

apabila terdapat 
merchant yang 

memberikan 

pilihan 

pembayaran 
menggunakan 

Kredivo.  

(Aboelamged 

& Gebba, 

2013) (Amin, 
2007) 

Likert 1-7 

Pemakaian pada 
transaksi 

berikutnya 

Ada kemungkinan 
saya akan 

menggunakan 

Kredivo untuk 

transaksi online 
berikutnya 

(Aboelamged 
& Gebba, 

2013) 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Dimension Indicator Measurement Referensi 

Scalling 

Techniques 

Mengalihkan 

sebagian 
transaksi 

Saya akan 

mengalihkan 
sebagian transaksi 

tunai ke pembelian 

kredit 
menggunakan 

Kredivo 

- 

Pemakaian 

teratur 

Secara teratur saya 

akan memakai 
Kredivo di masa 

yang akan datang. 

(Aboelmaged 

& Gebba, 

2013) 
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3.6  Teknik Analisis 

3.6.1  Uji Instrumen 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

kuesioner. Sehingga kuesioner merupakan alat ukur utama pada penelitian ini dan 

merupakan kunci utama keberhasilan dari penelitian ini. Maka dari itu terkait hal 

tersebut, diperlukan alat ukur yang tepat, konsisten, dan dapat diandalkan. Sehingga 

uji validitas terhadap kuesioner perlu dilakukan untuk menjaga standar yang 

diinginkan peneliti agar tercapainya tujuan penelitian ini. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Tujuan dari uji validitas adalah mengetahui apakah alat ukur atau 

measurement yang digunakan dapat mengukur variabel dengan tepat, apabila 

pertanyaan indikator dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang diukur oleh 

indikator tersebut, maka indikator tersebut dapat dikatakan valid (Malhotra, 2010). 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode factor 

analysis. Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu 

pertanyaan indikator dapat dikatakan valid.  

a. Indeks Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), merupakan sebuah indeks yang akan 

menguji kelayakan sebuah faktor analisis. Apabila indeks KMO ≥ 0.5 maka 

faktor analisis dianggap layak dan apabila indeks KMO < 0.5 maka faktor 

analisis dianggap tidak layak (Malhotra, 2010). 

b. Bartlett’s test of sphericity merupakan uji statistic yang digunakan untuk 

menguji variabel hipotesis yang tidak berkolerasi pada populasi. Apabila 

hasil uji nilai signifikan ≤ 0.05 maka menunjukan adanya hubungan 
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signifikan antara variabel atau terdapat korelasi yang cukup antar variabel 

(Malhotra, 2010). 

c. Measure of Sampling Adecuacy (MSA), indeks ini mempuyai rentang 0 

sampai 1, apabila indeks = 1 maka setiap variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain, apabila indeks > 0.50 maka varaibel dapat 

dianalisa lebih lanjut, dan apabila indeks < 0.50 variabel tidak dapat 

dianalisa lebih lanjut dan variabel tersebut harus dihapus hingga memiliki 

nilai keseluruhan 0.5 (Hair et al., 2010). 

d. Factor loadings of Component Matrix, menunjukan korelasi antara variabel 

dan faktor dimana factor loading harus memiliki nilai lebih besar dari 0.5 

(Hair et al., 2010).  

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Merupakan pengujian yang menunjukan seberapa konsisten hasil 

pengukuran sebuah alat ukur ketika digunakan berulang kali (Malhotra, 2010). 

Terdapat rules of thumb yang dikemukakan oleh George & Mallery (2003) dalam 

Gliem & Gliem (2003), dimana rules of thumb berikut digunakan untuk pengukuran 

realibilitas. 

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

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

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

0.5 dan tergolong baik jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.7. 
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3.6.2  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 katalain SEM bertujuan untuk 

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

Beberapa peran SEM yaitu sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal 

linier, analisis lintasan (path analysis), analysis of covariance structure, dan model 

persamaan structural (Hair et al., 2010).  Software yang digunakan untuk 

melakukan uji validitas, realibilitas dan uji hipotesis penelitian adalah Analysis of 

Moment Structure yang seringkali disingkat menjadi AMOS. 

3.6.2.1 Variabel – variabel dalam SEM 

 Pada SEM terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent variables) 

atau dapat disebut juga latent construct dan variabel terukur (measured variables) 

yang dapat disebut sebagai manifest variables atau indikator. 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).   

Variabel laten terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel eksogen atau exogenous 

constructs dan variabel endogen atau endogenous constructs. Variabel eksogen 

sendiri merupakan variabel yang muncul sebagai variabel bebas pada semua 
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persamaan pada semua model dan mempunyai notasi matematik ξ (“ksi”). 

Sedangkan variabel endogen merupakan varaibel yang muncul sebagai variabel 

terikat pada palingsedikit satu persamaan dalam model, meskipun di semua 

persamaan sisanya adalah variabel bebas, variabel ini 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. 13 6 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. Menilai kecukupan jumlah samplei dan menentukan metode estimasi dan 

pendekatan terhadap missing data. 

4. Mengukur validitas atau kecocokan model pengukuran. Apabila model 

pengukuran valid maka proses ini dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. 

Berikut merupakan model pengukuran pada penelitian ini yang disajikan dalam 

gambar 3.14. 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Gambar 3. 14 Model Pengukuran SEM 

5. Mengubah model pengukuran menjadi model structural  
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6. Menilai apakah model structural memiliki validitas dan kecocokan. Apabila 

model struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka selanjutnya 

kesimpulan penelitian dapat diambil. Berikut merupakan model struktural 

pada penelitian ini yang disajikan pada gambar 3.15. 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2017) 

Gambar 3. 15 Model Struktural SEM 

3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap construct 

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

reabilitas dari model pengukuran (Malhotra, 2010). 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Suatu variabel akan dikatakan valid atau mempunyai validitas yang baik 

terhadap construct atau variabel laten apabila muatan faktor standar atau 

standardized loading factor ≥ 0.50. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran, apabila reabilitas tinggi maka 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi yang tinggi 

dalam mengukur construct laten. Suatu variabel akan dikatakan mempunyai 

reabilitas baik apabila : 

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70 

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50  

Menurut Malhotra (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut : 

 

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 

Analisis Pengaruh Perceived..., Yonathan Hosea, FIB UMN, 2017



87 
 

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

dianggap valid jika: 

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

positif dan kurang dari 0 adalah negatif. 

2. Memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Jika p-value ≤ 0.05 maka disimpulkan hipotesis 

didukung oleh data yang artinya terdapat pengaruh signifikan karena tingkat error 

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

p-value yang diperoleh diatas 0.05 maka hipotesis dinyatakan tidak memiliki 

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

tidak mendukung hipotesis yang telah dibuat. 

3.6.2.5 Kecocokan Model Struktural 

 Goodness of fit indices (GOF) mengindikasikan seberapa baik suatu model 

menghasilkan observed covariance matrix pada indikator. GOF atau ukuran GOF 

dapat dikelompokan menjadi 3 bagian (Hair et al., 2010) : 

1. Absolute fit measurement (ukuran kecocokan absolut), digunakan untuk 

menentukan derajat prediksi keseluruhan model (pengukuran dan 

struktural) terhadap matriks korelasi dank ovarian. 

2. Parcimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni), digunakan untuk 

mengukur kehematan model, yaitu model yang mempunyai degree of fit 

setinggi-tingginya untuk setiap degree of freedom.  

3. Incremental fit measurement (ukuran kecocokan incremental) digunakan 

untuk membandingkan null model atau model dasar dengan model yang 

diusulkan.  
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Mengacu pada Hair et al. (2010) uji structural model dapat dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan nilai: 

1. Nilai X2 dengan DF (Degree of Freedom) 

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

Square) 

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

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

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

Berikut merupakan rincian ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan 

yang disajikan dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3. 2 Goodness 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 

Sumber: (Hair et al., 2010)
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