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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

MatahariMall.com adalah perusahaan E-Commerce Indonesia yang didirikan 

oleh PT. Solusi Ecommerce Global yang merupakan salah satu bisnis milik 

jaringan Grup Lippo, yang merupakan pemain ritel lokal terbesar di Indonesia. 

MatahariMall.com memulai bisnisnya dengan dukungan dana investasi dari Grup 

Lippo sebesar US$ 500 juta dalam jangka waktu 2 – 3 tahun kedepan (Marketeers, 

2015). Grup Lippo bekerjasama dengan Credit Suisse dan Bank of America 

Merrill Lynch untuk melakukan pendanaan tahap awal sebesar US$ 200 juta yang 

merupakan bagian dari nilai investasi Grup Lippo sebesar US$ 500 juta untuk 

MatahariMall.com (Techinasia, 2015).  

MatahariMall.com resmi diluncurkan pada bulan september 2015. Peluncuruan ini 

di ikuti dengan Mega Kampanye bertajuk SuperSeptember yang merupakan 

kampanye tunggal terbesar dalam sejarah online retailer di Indonesia. 

SuperSeptember menyajikan promo – promo seperti Super Prizes, Super Surprise 

Deals, dan Super Cicilan (Marketplus. 2015). Promo SuperSeptember dapat 

dilihati pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Promo SuperSeptember MatahariMall.com 

Sumber: www.facebook.com/mataharimallcom 
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Konsumen yang membeli produk selama masa kampanye berlangsung akan 

berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah berupa apartemen, tur dengan 

helikopter, mobil mewah, motor premium, dan masih banyak lagi. Super Surprise 

Deals menyajikan diskon hingga 99% untuk barang-barang favorit konsumen. 

Sedangkan Super Cicilan adalah program cicilan 0% tanpa batas minimum 

pemesanan (Marketplus, 2015).  

Menurut alexa ranking, MatahariMall.com berada pada urutan peringkat e-

commerce ke 60 di Indonesia (Majalahmarketing, 2015). Hingga saat ini 

MatahariMall.com sudah memiliki 180 ribu produk dengan jumlah penjual sekitar 

1200-an dan memiliki 200 ribu pelanggan. Pencapaian dalam 1 bulan pertama 

semenjak soft launching MatahariMall.com pada Juli 2015 setara dengan pemain 

e-commerce lain setelah berjalan 2 tahun dari segi banyaknya produk yang dijual 

(Indotelko, 2015). Produk - produk yang disediakan MatahariMall.com juga 

sangat beragam, mulai dari produk gadget, elektronik, komputer, pakaian, 

kesehatan, kecantikan, olahraga, makanan, peralatan rumah tangga, hingga 

otomotif (MatahariMall.com, 2015). Adapun tampilan website MatahariMall.com 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3.2 Website MatahariMall.com 

Sumber: www.MatahariMall.com 
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Salah satu keunggulan MatahariMall.com juga terdapat pada sistem pengiriman 

produk. Selain produk dapat dikirim ke alamat yang di inginkan konsumen, 

produk juga dapat di ambil dan dikembalikan secara offline dengan konsep Online 

to Offline atau O2O. Konsep ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja 

melalui website MatahariMall.com dan membayar, mengambil, dan 

mengembalikan produk mereka di toko Matahari, kios O2O MatahariMall.com 

atau di eLocker yang tersedia (Techinasia, 2015). Saat ini MatahariMall.com 

sudah memiliki 50 kios O2O di Matahari Department Store dan 27 eLocker di 

beberapa mal, perkantoran, stasiun kereta api dan perguruan tinggi 

(SuaraPembaruan, 2015). Berikut ini merupakan tampilan kios O2O 

MatahariMall.com dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.3 pengunjung mencoba fitur O2O di Cilandak Town Square 

Sumber: Ikhwan Yanuar dalam (Viva.co.id, 2015) 
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Gambar 3.4 kios MatahariMall.com di Metropolis Town Square 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Konsumen dapat memiliki akun MatahariMall.com dengan mendaftarkan e-mail 

dan mengisi semua kolom registrasi atau melakukan registrasi melalui akun 

facebook. Setelah terdaftar, konsumen dapat berbelanja di situs 

MatahariMall.com. Berikut ini merupakan cara melakukan pembelian online di 

MatahariMall.com.  

 

 

 

Analisis Pengaruh Website..., Andrew Setiawan Budiman, FB UMN, 2016



 

49 

 

1. Pilih produk dan masukan jumlah produk yang di inginkan, setelah itu 

pilih ikon BELI AJA. 

 

Gambar 3.5 cara melakukan pembelian online di Mataharimall.com 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

2. Pilih metode pengiriman produk yang di inginkan. Terdapat 2 metode 

yaitu dikirim ke alamat konsumen dan ambil di toko atau elocker O2O 

yang tersedia. 

 

Gambar 3.6 metode pengiriman 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3. Masukan data kedalam informasi pengiriman sesuai alamat tujuan 

konsumen. 

 

Gambar 3.7 informasi pengiriman 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

4. Lakukan review untuk memastikan tidak ada kesalahan produk yang dibeli 

dan alamat tujuan pengiriman. 

 

Gambar 3.8 review order 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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5. Terdapat 3 opsi pembayaran yakni cicilan 0%, kartu kredit/debit dan bank 

transfer. Untuk metode O2O atau ambil ditempat, konsumen dapat 

melakukan pembayaran di tempat atau cash on delivery. 

 

Gambar 3.9 opsi pembayaran 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

6. Setelah memilih pembayaran melalui 3 opsi di atas, konsumen akan 

mendapatkan instruksi untuk melakukan pembayaran ke rekening bank 

yang sudah dipilih dalam waktu 1 x 24 jam. 

 

Gambar 3.10 detail pesanan dan petunjuk pembayaran 

Sumber : Dokumentasi peneliti 
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7. Lakukan konfirmasi setelah melakukan pembayaran supaya produk dapat 

diproses ketahap pengiriman. 

 

 

Gambar 3.11 konfirmasi pembayaran 

Sumber : Dokumentasi peneliti 

Pada februari 2016, MatahariMall.com memiliki traffic sekitar kurang lebih 5000 

orang dalam sehari yang mengakses website MatahariMall.com. Untuk 

meningkatkan konfersi dari traffic tersebut, MatahariMall.com memberikan 

voucher belanja sebesar Rp 50.000 kepada setiap calon konsumen 

MatahariMall.com  yang sudah memiliki akun dan memberikan beragam diskon 

menarik. Dalam meningkatkan belanja online, MatahariMall.com juga 

menyediakan beragam metode pembayaran meliputi Cash on delivery (COD), 

transfer bank, kartu debit, kartu kredit, dan sarana cicilan.MatahariMall.com 

Analisis Pengaruh Website..., Andrew Setiawan Budiman, FB UMN, 2016
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menjanjikan setiap produk yang dipesan bisa sampai ke konsumen dengan fokus 

terhadap 2 hal. Hal pertama yaitu ketepatan barang. Sebagian barang diproses oleh 

setiap seller yang dibantu oleh tim seller support dari MatahariMall.com untuk 

memonitor progress dan sisanya diproses langsung oleh MatahariMall.com 

dengan menggunakan system warehouse (order management system). Hal kedua 

yaitu kecepatan pengiriman. Untuk memastikan barang lebih cepat sampai ke 

tangan konsumen, sebagian besar pengiriman dilakukan oleh MatahariMall.com. 

Selain itu juga dijalin kerja sama dengan penyedia jasa logistic yang memiliki 

system tracking yang akurat seperti aCommerce, JNE, REX, Next, SAP dan NCS 

(Majalahmarketing, 2015). 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian didefinisikan sebagai sebuah kerangka untuk melakukan 

suatu projek riset pemasaran, yang membutuhkan prosedur yang spesifik untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalah 

riset pemasaran (Malhotra, 2012). Terdapat 2 jenis desain penelitian yang dapat 

digunakan untuk melakukan sebuah penelitian seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 3.12 Jenis-jenis desain penelitian 

Sumber : Malhotra (2012) 

A. Exploratory Research, merupakan tipe rancangan penelitian yang memiliki 

tujuan utama untuk mencari wawasan dan pemahaman pada suatu masalah 

yang dihadapi oleh peneliti.  

B. Conclusive Research, merupakan tipe rancangan penelitian yang dirancang 

untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi dan 

memilih keputusan yang paling tepat untuk suatu situasi. Sasaran yang 

dicapai pada rancangan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan 

hubungan antar variabel.  

Conclusive Research terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu :  

a. Descriptive Research, adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar. Dalam descriptive research, 

metode pengambilan data dapat dilakukan dengan survey, panel, observasi 

atau data sekunder kuantitatif (Malhotra, 2012). 

Research 

Design 

Exploratory 

Research Design 

Conclusive Research 

Design 

Causal 

Research 

Descriptive 

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

untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel di mana metode 

pengambilan datanya menggunakan eksperimen (Malhotra, 2012) 

Dalam penelitian ini digunakan Descriptive Research Design, yaitu dengan 

metode survey. Dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, 

dimana responden menjawab pertanyaan dengan memberikan nilai antara 1 

sampai 7 skala likert. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi 

Menurut Malhotra (2012) populasi adalah gabungan atau sekumpulan elemen 

yang memiliki serangkaian karakteristik tertentu, yang dicari oleh peneliti lalu 

ditetapkan untuk menjadi objek penelitian. Terdapat 4 aspek yang digunakan 

untuk menjelaskan target population yang dijelaskan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Target Population 

Sumber : Malhotra (2012) 

Element 

Sampling Unit 

Extent 

Time Frame 

Analisis Pengaruh Website..., Andrew Setiawan Budiman, FB UMN, 2016



 

56 

 

Element adalah objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan sesuai 

dengan kebutuhan peneliti (Malhotra, 2012). Element pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

A. Pria dan wanita yang tergolong Net Generation (berumur 17–35 tahun) 

B. Belum pernah melakukan pembelian di website MatahariMall.com. 

C. Sudah pernah mengakses situs MatahariMall.com 

D. Sudah pernah melakukan belanja online. 

Sampling unit adalah orang dengan karakteristik sama dengan element yang akan 

dijadikan sampel pada penelitian (Malhotra, 2012). Sampling unit pada penelitian 

ini adalah Net Generation yang sudah memiliki pengalaman berbelanja online dan 

sudah pernah mengkases website MatahariMall.com dalam kurun waktu 

September sampai Desember 2015 tetapi belum pernah melakukan pembelian di 

website MatahariMall.com. Konsumen diperkirakan masih dapat mengingat 

pengalaman dalam mengakses situs MatahariMall.com pada kurun waktu 3 bulan. 

Extent adalah batas geografis dari penelitian (Malhotra, 2012). Pada penelitian ini 

adalah negara Indonesia. Pembatasan extent untuk negara Indonesia saja 

dimaksudkan untuk mengambil scope yang tidak terlalu luas, sehingga hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan secara optimal dan lebih akurat. 

Time frame mengacu pada jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk 

mengumpulkan data hingga mengolahnya (Malhotra, 2012). Melihat urgensi dari 

penelitian ini, pada kondisi pasar e-commerce yang masih sangat potensial dengan 

fenomena yang menarik, maka ditentukan tahun 2015 sebagai time frame 

penelitian ini. Adapun pengambilan data dan penyebaran kuisioner dilakukan dari 
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bulan November hingga Januari 2016. Sedangkan keseluruhan penelitian 

berlangsung dari bulan September 2015 hingga Januari 2016. 

3.3.2 Sampling Technique 

Sampling technique adalah proses memilih jumlah yang cukup dari elemen 

populasi, sehingga hasil dari analisa sampel dapat digeneralisasikan pada populasi 

(Malhotra, 2012).  

Menurut Malhotra (2012), metode sampling yang dapat digunakan ada 2 jenis, 

yaitu:  

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

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih (Malhotra, 2012). 

B. Non-Probability sampling, merupakan teknik sampling yang prosedurnya 

tidak menggunakan peluang, melainkan berdasarkan pada penilaian pribadi 

peneliti dan atau kemudahan peneliti dalam mengambil sampel (Malhotra, 

2012). 

Menurut Malhotra (2012) Ada 4 teknik non-probability sampling yang dapat 

digunakan. Keempat teknik tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.14 Non Probability Sampling Techniques 

Sumber : Malhotra (2012) 

Analisis Pengaruh Website..., Andrew Setiawan Budiman, FB UMN, 2016



 

58 

 

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 

(Malhotra, 2012). 

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 (Malhotra, 2012). 

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 (Malhotra, 2012).  

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 (Malhotra, 2012). 

Pada penelitian ini digunakan metode non-probability sampling dengan teknik 

yang digunakan adalah judgemental sampling. Peneliti menerapkan beberapa 

elemen screening yang dianggap dapat mempresentasikan populasi dengan 

kriteria yang dicari oleh peneliti. Elemen-elemen screening yang peneliti terapkan 

dalam memilih responden dapat dilihat pada bagian element sampling yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 
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3.3.3 Sampling Size 

Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan teori (Hair, Black, & 

Andreson, 2010) bahwa penentuan banyaknya sampel sesuai dengan banyaknya 

jumlah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner tersebut, dimana dengan 

mengasumsikan n x 5 observasi sampai n x 10 observasi. 

Maka, dengan jumlah indikator sebanyak 29 buah, dapat ditentukan bahwa jumlah 

sampel minimum yang akan diambil pada penelitian ini adalah sebanyak :  

29 x 5 = 145 responden. 

3.3.4 Sampling process 

3.3.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data  

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti 

untuk tujuan spesifik yang mengarah pada objek penelitian (Malhotra, 2012). 

Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari survei kepada responden 

yang termasuk ke dalam target population. Pada penelitian ini, data primer 

didapat langsung dari responden yang merupakan konsumen MatahariMall.com. 

Data sekunder yaitu data yang sudah ada sebelumnya, yang telah dikumpulkan 

untuk beberapa tujuan selain dari tujuan sekarang yang sangat relevan dengan 

penelitian saat ini (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013). Pada penelitian ini 

data sekunder yang digunakan adalah data-data dari jurnal penelitian terdahulu, 

berbagai hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

Indonesian e-Commerce Association (iDEA), GoGlobe, dan lembaga survei 

lainnya disertai artikel dari majalah dan website seperti marketeers, marketplus, 

Techinasia.com, Rancahpost.com, Indotelko.com, Majalah Marketing untuk 
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merancang model penelitian serta memperkuat landasan teori untuk masing-

masing variabel penelitian. Selain itu data sekunder juga digunakan untuk 

mendukung urgensi dan fenomena penelitian. 

3.3.4.2 Prosedur Pengumpulan data 

Pengumpulan data primer dilakukan baik secara online maupun offline. 

Secara offline, peneliti meminta secara personal kepada setiap responden dengan 

menanyakan pertanyaan–pertanyaan screening terlebih dahulu untuk memastikan 

calon reponden tergolong target populasi penelitian. Responden yang telah 

memenuhi kualifikasi akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai petunjuk 

pengisian dan diminta untuk mengisi kuisioner. 

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

Google Docs. Link tersebut akan disebar melalui aplikasi instant messaging 

maupun dibagikan pada grup dan komunitas virtual. 

Adapun link kuisioner yang akan disebar oleh peneliti adalah 

http://goo.gl/forms/F4AzvItyio 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Eksogen 

Variabel Eksogen adalah variabel yang selalu muncul sebagai variabel 

bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. Notasi matematik dari 

variabel laten eksogen adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) Hair et al., (2010). Variabel 

eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan semua anak panah menuju keluar. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen adalah website quality dan 

website awareness. Berikut adalah gambar variabel eksogen : 
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Gambar 3.15 Variabel Eksogen 

Sumber : Hair et al., (2010) 

3.4.2 Variabel Endogen 

Variabel Endogen merupakan variabel terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut 

adalah variabel bebas. Notasi matematik dari variabel laten endogen adalah η 

(“eta”) 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 technical 

adequacy, content quality, specific content, appearance, trust, perceived dan 

purchase intention. Berikut adalah gambar variabel endogen : 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Variabel Endogen 

Sumber : Hair et al., (2010) 
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(ξ ) 

Endogen 
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Analisis Pengaruh Website..., Andrew Setiawan Budiman, FB UMN, 2016



 

62 

 

3.4.3 Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

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

sering disebut indikator. Pada metode survei menggunakan kuesioner, setiap 

pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. Simbol diagram 

dari variabel teramati adalah bujur sangkar / kotak atau persegi empat panjang 

(Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, terdapat total 29 pertanyaan pada 

kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 29 

indikator. 

3.5 Definisi Operasional 

Variabel-variabel pada penelitian memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. 

Untuk itu diperlukan indikator-indikator yang sesuai untuk mengukur variabel 

tersebut. Penggunaan indikator juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi 

dan menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel-variabel yang 

dianalisis. Definisi operasional disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

1 Website 

Quality 

 

 

merupakan 

evaluasi 

konsumen 

terhadap fitur 

di dalam 

website yang 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumen dan 

memberikan 

gambaran 

mengenai 

keunggulan 

dalam website 

tersebut 

(Aladwani & 

Palvia, 2002). 

Technical 

Adequacy 

Web retailer sudah 

menggunakan 

teknologi yang tepat 

didalam situsnya 

seperti, mudah 

digunakan, 

kecepatan loading 

halaman, links yang 

benar dan 

sebagainya 

(Aladwani & Palvia, 

2002). 

Website MatahariMall.com 

terlihat mudah digunakan 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Likert 1-7 

Saya dapat menemukan produk 

yang saya inginkan dengan 

menggunakan fasilitas “search” 

MatahariMall.com 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Saya yakin melalui fitur ”Live 

Chat” saya dapat berinteraksi 

langsung dengan customer 

service MatahariMall.com 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Loading halaman pada 

MatahariMall.com cepat 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Content 

Quality 

Konten di dalam 

website seperti 

informasi yang 

berguna, 

kelengkapan 

informasi, akurasi 

dan sebagainya 

(Aladwani & Palvia, 

Informasi di dalam 

MatahariMall.com cukup 

membantu 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Likert 1-7 

Informasi di dalam 

MatahariMall.com cukup 

lengkap 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 
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No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

2002). Informasi di dalam 

MatahariMall.com selalu 

mengikuti perkembangan yang 

terbaru 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Specific 

Content 

Konten yang 

digunakan untuk 

mencari detail 

tertentu mengenai 

produk/jasa, layanan 

pelanggan, syarat & 

ketentuan dan 

informasi penting 

lainnya (Aladwani & 

Palvia, 2002). 

Saya dapat menemukan 

informasi mengenai metode 

pembayaran di 

MatahariMall.com 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Likert 1-7 

Saya dapat menemukan rincian 

mengenai produk di dalam 

MatahariMall.com 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Saya dapat menemukan 

informasi mengenai 

pengambilan / pengiriman 

barang 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Appearance Daya tarik visual di 

dalam website 

seperti warna, jenis 

tulisan dan fitur 

multimedia 

(Aladwani & Palvia, 

2002). 

Website MatahariMall.com 

terlihat menarik 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

Likert 1-7 

Website MatahariMall.com 

terlihat terorganisir 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 
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No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

Website MatahariMall.com 

menggunakan perpaduan 

warna yang menarik 

(Aladwani & 

Palvia, 2002) 

(Chang & 

Chen, 2008). 

2 Website 

Awareness 

 

 

Kemampuan 

konsumen 

untuk 

mengingat dan 

mengenali 

sebuah website 

yang sudah 

pernah dibuka. 

(Chang & 

Chen, 2008). 

  
Bagi saya MatahariMall.com 

lebih mudah di ingat dibanding 

website sejenis lainnya 

Davis et al., 

(2007) 

Chang & 

Chen,( 2008) 

Likert 1-7 

Mudah bagi saya untuk 

mengenali MatahariMall.com 

di antara website lain yang 

sejenis 

Davis et al., 

(2007) 

Chang & 

Chen,( 2008) 

Sekarang MatahariMall.com 

terdengar tidak asing bagi saya 

 

3 Trust 

 

 

Keyakinan 

konsumen 

bahwa pihak 

penjual akan 

  
Saya yakin website 

MatahariMall.com memiliki 

keunggulan tertentu di antara 

website lain yang sejenis 

Gefen & 

Straub, 

(2004) 

(Kim et al., 

2007). 

Likert 1-7 

Saya yakin website 

MatahariMall.com memiliki 

Gefen & 

Straub, 
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No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

memenuhi 

kewajiban 

transaksionalny

a sebagai mana 

yang sudah 

dijanjikan 

(Kim et al., 

2007). 

layanan yang baik (2004) 

(Kim et al., 

2007). 

Janji yang diberikan website 

MatahariMall.com dapat di 

percaya 

Gefen & 

Straub, 

(2004) 

(Kim et al., 

2007). 

Menurut saya website 

MatahariMall.com 

menjalankan bisnisnya dengan 

sepenuh hati 

Gefen & 

Straub, 

(2004) 

(Kim et al., 

2007). 

4 Perceived 

Risk 

 

 

Keyakinan 

konsumen 

terhadap hasil 

yang negatif 

dari 

ketidakpastian 

dalam 

melakukan 

transaksi online 

  Saya merasa pembelian online 

dari website MatahariMall.com 

berisiko karena produk yang 

diberikan mungkin tidak sesuai 

dengan harapan saya 

 

Kim et al. 

(2007) 

Corbitt et al. 

(2003) 

Likert 1-7 

Saya percaya bahwa pembelian 

online dari website 

MatahariMall.com berisiko 

karena produk yang diberikan 

mungkin memiliki kualitas 

yang lebih rendah dari yang 

ditawarkan 

Kim et al. 

(2007) 

Corbitt et al. 

(2003) 
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No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

(Kim et al,. 

2007). 

Saya percaya bahwa pembelian 

online dari website 

MatahariMall.com berisiko 

karena produk yang diberikan 

mungkin rusak dalam proses 

pengiriman 

Kim et al. 

(2007) 

Corbitt et al. 

(2003) 

Saya percaya bahwa pembelian 

online dari website 

MatahariMall.com memiliki 

resiko karena produk yang 

diberikan mungkin tidak sesuai 

dengan selera saya 

Kim et al. 

(2007) 

Corbitt et al. 

(2003) 

Saya percaya jika saya 

melakukan pembelian online di 

website 

MatahariMall.com,waktu saya 

akan terbuang sia-sia. 

Kim et al. 

(2007) 

Corbitt et al. 

(2003) 

5 Purchase 

Intention 

 

 

Kemungkinan 

bahwa 

konsumen akan 

merencanakan 

atau bersedia 

  
Saya berniat untuk membeli 

sebuah produk di 

MatahariMall.com jika produk 

yang saya inginkan tersedia 

Wu et al., 

(2011) 

Pavlou, 

(2003) 

 

Likert 1-7 

Saya akan mencoba berbelanja 

di MatahariMall.com dalam 

waktu dekat 
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No Variable Dimensi Definisi Dimensi Measurement Reference 
Scaling 

Technique 

untuk membeli 

suatu produk di 

masa yang 

akan datang 

(Wu et al., 

2011).  

 

Saya akan segera berbelanja di 

MatahariMall.com untuk 

memanfaatkan voucher 

potongan harga 

 

Ketika saya ingin berbelanja 

online, saya akan memilih 

MatahariMall.com dibanding 

website sejenis lainnya 
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3.6 Teknik Analisis  

3.6.1 Uji Instrumen  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner. 

Sehingga kuisioner sebagai alat ukur utama pada penelitian ini merupakan kunci 

dari keabsahan dan keberhasilan penelitian ini, maka diperlukan alat ukur yang 

mengukur dengan tepat, dapat diandalkan dan konsisten. Untuk itu perlu 

dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas terhadap kuisioner.  

3.6.1.1 Uji Validitas  

Dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (measurement) yang digunakan 

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

Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilakukan dengan melakukan metode 

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

ketika syarat-syarat berikut terpenuhi :  

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

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

(Malhotra, 2010)  

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

mengindikasikan adanya korelasi yang cukup antar variabel (Hair et al., 2010).  

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

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

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

variabel dengan nilai terendah (Hair et al., 2010).  
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d. Factor loadings atau hasil Component Matrixa memiliki nilai lebih dari 0.5 

(Hair et al.,2010). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa konsisten hasil 

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

(Malhotra, 2010).  

(George & Mallery, 2003) dalam (Gliem & Gliem, 2003) memberikan rules of 

thumb sebagai berikut untuk pengukuran realibilitas :  

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

.5 – Poor, and_ < .5 – Unacceptable”, dapat diartikan bahwa sekurang-kurangnya 

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

Cronbach Alpha lebih besar daripada 0.7.  

3.6.2 Structural Equation Modeling (SEM)  

SEM adalah sebuah teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek factor 

analysis dan multiple regression yang memungkinkan peneliti untuk secara 

simultan menguji suatu rangkaian dependence relationship yang saling berkaitan 

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

antara beberapa latent constructs (Hair et al., 2010).  

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

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

analysis of covariance structure, dan model persamaan struktural (Hair et al ., 

2010).  

Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural Equation 

Modeling) karena model penelitian ini memiliki lebih dari 1 variabel endogen. 
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Software yang digunakan adalah AMOS (Analysis Of Moment Structure) versi 22 

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

3.6.2.1 Variabel-variabel dalam SEM  

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

variabel terukur (measured variables) atau disebut juga variabel teramati 

(observed variables). Variabel laten atau konstruk laten merupakan konsep 

abstrak yang menjadi kunci perhatian pada SEM. Sedangkan variabel terukur 

adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering 

disebut sebagai indikator (Hair et al., 2010).  

Ada dua jenis variabel laten, yaitu eksogen dan endogen. Variabel eksogen yang 

memiliki notasi matematik ξ (“ksi”) merupakan variabel yang selalu muncul 

sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. Sedangkan 

variabel endogen yang memiliki notasi matematik η (“eta”) merupakan variabel 

yang terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun di semua 

persamaan sisanya adalah variabel bebas (Hair et al ., 2010).  

3.6.2.2 Tahapan prosedur SEM  

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

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.17 Tahap-tahap melakukan SEM 

Sumber : Hair, Black & Anderson (2010) 

Tahap pertama adalah mendefinisikan masing-masing construct dan indikator-

indikator untuk mengukurnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat 

diagram measurement model atau model pengukuran. Tahap selanjutnya adalah 

menentukan kecukupan dari sample size dan memilih metode estimasi dan 
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pendekatan untuk menangani missing data. Selanjutya adalah mengukur validitas 

atau kecocokan model pengukuran. Jika model pengukuran dapat dikatakan valid, 

maka dapat dilanjutkan ke tahap 5 dan 6. Adapun model pengukuran pada 

penelitian ini digambarkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.18 Model Pengukuran 

Sumber: Pengolahan data primer, 2016 

Tahap kelima adalah mengubah model pengukuran menjadi model struktural. 

Kemudian tahap terakhir adalah menilai validitas atau kecocokan model 
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struktural. Jika model struktural memiliki tingkat kecocokan yang baik, maka 

selanjutnya dapat diambil kesimpulan penelitian. Adapun model struktural pada 

penelitian ini digambarkan pada Gambar 4.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.19 Model Struktural 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016 

3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

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

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

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

konstruk atau variabel latennya, jika :  

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

1.96)  

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

2. Evaluasi terhadap realibilitas (reliability) dari model pengukuran  

Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika :  

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

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50  

Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut :  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕 𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 =   
(𝜮𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈) 𝟐

(𝜮𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 +𝜮𝒆
 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒅 = 
𝜮𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐

𝜮𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 +𝜮𝒆
 

3.6.2.4 Kecocokan Model Struktural  

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

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

model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran 

GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi (Hair et al., 

2010). 

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

ukuran GOF menjadi 3 bagian, yaitu absolute fit measures (ukuran kecocokan 

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

parsimonious fit measures (ukuran kecocokan parsimoni). Absolute fit measure 

digunakan untuk menentukan derajat prediksi model keseluruhan (model 

struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. Incremental fit 

measures digunakan untuk membandingkan model yang diusulkan dengan model 

dasar yang disebut sebagai null model atau independence model, sedangkan 

parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur kehematan model, yaitu 

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

freedom. Berikut ini adalah uji structural model yang dapat dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan nilai berdasarkan 

teori Hair et al., (2010). 

1. Nilai X
2 

dengan DF
 
 

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

Square)  

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

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

5. Satu kriteria badness-of-fit index (RMSEA, SRMR) 
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Adapun ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci 

ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini.  
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Tabel 3.2 Ukuran – Ukuran Goodness Of Fits 

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, 2 ≤ (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 

Sumber : Hair et al., (2010)
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