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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Sumber : Techinasia.com 

Gambar 3. 1 Logo Brand Shopback 

Shopback merupakan perusahaan e-commerce asal Singapura yang didirikan 

pada tahun 2014 oleh Henry Chan dan Joel Leong. Shopback sendiri tidak secara 

langsung menjual barang seperti e-commerce kebanyakan seperti Lazada, 

Tokopedia, BliBli dan lain-lain. Shopback sendiri menurut penjelasan dari founder 

nya merupakan suatu platform digital loyalty and discovery platform. Dimana 

pengguna Shopback akan memperoleh cashback dari setiap pembelanjaan daring 

yang dilakukan melalui aplikasi Shopback. Melalui aplikasi Shopback pengguna 

dapat merasakan berbagai benefit. Benefit yang dapat diperoleh jika menggunakan 

aplikasi Shopback antara lain : 
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1. Memperoleh cashback ketika melakukan pembelanjaan daring pada 

merchant-merchant yang ikut berpartisipasi. 

2. Dapat memeriksa secara rutin persentase cashback yang dapat diperoleh 

pada setiap pembelanjaan daring. 

3. Keamanan data pribadi terjaga karena adanya two factor authentication. 

4. Dapat melacak pembelian secara daring. 

5. Adanya notifikasi dari email setiap transaksi yang berhasil terlacak dan 

ketika cashback sudah dapat dicairkan. 

6. Berbagai promosi menarik. 

Shopback menjadi lebih mudah digunakan melalui aplikasi yang tersedia pada 

smartphone. Melalui aplikasi Shopback pengguna dapat memperoleh cashback 

selayaknya dengan penggunaan pada website. Pertama-tama pengguna harus 

mengunduh aplikasi shopback melalui app store maupun google play store yang 

tersedia pada smartphone pengguna. 

 

Sumber : Aplikasi Shopback 

Gambar 3. 2 Menu Sign in Shopback 
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Sumber : Aplikasi Shopback 

Gambar 3. 3 Bagian Home Aplikasi Shopback 

Pada gambar diatas pengguna Shopback dapat memilih ingin melakukan 

pembelanjaan secara daring melalu aplikasi lain dengan cara mengetik nama 

aplikasi e-commerce lain di kolom What are you looking for?.  

Pada gambar 3.2 pengguna dapat melakukan pendafataran akun, setelahnya 

pengguna langsung dapat menggunakan aplikasi Shopback dan mulai memperoleh 

Cashback sesuai persentase yang ada seperti tertera pada gambar 3.4. 
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Sumber : Aplikasi Shopback 

Gambar 3. 4Persentase Cashback yang Dapat Diperoleh 

Kemudian pengguna dapat melacak transaksi yang sudah terjadi dan menunggu 

hasil pelacakan pihak Shopback terkait pembelanjaannya, ketika pembelanjaan 

dinyatakan valid cashback akan mulai diproses untuk dicairkan. Tahap akhir nya 

adalah pencairan cashback ketika sudah terakumulasi hingga Rp. 50.000 dan dapat 

dicairkan ke rekening pengguna maupun di kirimkan via pulsa. 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Malhotra (2010) adalah sebuah desain penelitian 

berupa kerangka yang digunakan untuk melakukan suatu riset atau penelitian 

dimana didalamnya berisi rincian prosedur-prosedur yang diperlukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pada suatu 

penelitian. 

Berikut ini merupakan skema marketing research design: 

 

Sumber: Malhotra, 2010 

Gambar 3. 5Research Design Process 

Pada gambar 3.5 di atas, desain penelitian dikelompokkan menjadi 2 bagian 

(Malhotra, 2010), yaitu: 

1. Exploratory Research Design adalah desain penelitian yang memiliki tujuan 

utama untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh 

peneliti (Malhotra, 2010).   

Research Design

Exploratory Research 
Design

Conclusive Research 
Design

Descriptive 
Research

Cross Sectional 
Desaign

Single Cross 
Sectional Design

Multiple Cross 
Sectional Design

Longitudinal 
Design

Causal 
Research
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2. Conclusive Research Design adalah penelitian yang dirancang untuk 

pengambilan keputusan yang akan berguna dalam menentukan, mengevaluasi 

masalah (Malhotra, 2010). Conclusive Research Design kemudian dibagi lagi 

ke dalam dua jenis, yaitu:  

a. Descriptive Research 

Merupakan desain penelitian conclusive yang memiliki tujuan utama 

untuk mendeskripsikan sesuatu dalam pemasaran, biasanya digunakan 

untuk mendeskripsikan fungsi pasar (Malhotra, 2010). Pada penelitian 

Descriptive Research biasanya peneliti menggunakan rumusan hipotesis 

yang  sudah  ada sebelumnya (Malhotra, 2010). Metode yang dipakai dalam 

Descriptive Research menggunakan data sekunder secara kuantitatif, 

survei, observasi dan data lain (Malhotra, 2010). Dari Decriptive Research 

dibagi lagi kedalam dua jenis penelitian yaitu: 

i. Cross Sectional Design 

Merupakan desain penelitian descriptive yang melibatkan satu kali 

pengumpulan informasi dari sampel populasi tertentu (Malhotra, 

2010). 

1) Single Cross Design, merupakan desain pengambilan 

informasi yang dilakukan satu kali pada suatu periode waktu 

saja, dari satu kelompok responden atau narasumber. 

2) Multiple Cross Design, merupakan desain pengambilan 

informasi di mana ada dua atau lebih sampel responden, dan 

informasi dari setiap sampel diperoleh hanya sekali. 
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ii.  Longitudinal Design 

Merupakan desain penelitian descriptive yang melibatkan sampel 

populasi tetap yang diukur berulang kali terus menerus, dimana 

sampel tetap sama sepanjang waktu yang memberikan serangkaian 

gambar, dan menggambarkan kedua situasi dan perubahan yang 

sedang terjadi (Malhotra, 2010). Penelitian ini dapat dengan mudah 

melacak dan mengetahui suatu perubahan yang terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. 

b. Causal Research  

Desain penelitian conclusive yang memiliki tujuan utama untuk 

memperoleh bukti mengenai hubungan sebab dan akibat (Malhotra, 2010). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan conclusive research design 

dengan jenis descriptive research design (Quantitative) menggunakan metode 

survei. Survei dilakukan karena peneliti ingin mengetahui tanggapan, opini, 

kepercayaan responden terhadap objek penelitian. Survei dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan cross sectional design dengan 

metode pengambilan informasi single cross design yang artinya pengambilan 

sampel hanya dilakukansatu kali dalam satu periode penelitian dan berasal dari satu 

kelompok responden.  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian deskriptif ini bertujuan menguji hipotesis dengan melakukan 

survei yang memerlukan sampel. Sampel harus didesain agar dapat menentukan 

biaya dan waktu sehingga biaya dan waktu dalam penelitian akan lebih hemat. 
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Pengambilan sampel akan lebih hemat ketika sampling dan measurement error 

rendah. Berikut sampling design process rancangan menurut Malhotra (2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Malhotra, (2010) 

Gambar 3. 6 Sampling Design Process 

Tahapan pertama untuk melakukan sampling process dimulai dengan 

menentukan terlebih dahulu target populasi yang akan dijadikan responden dalam 

penelitian. Setelah menentukan target populasi, selanjutnya menentukan sampling 

frame yang ada dalam suatu populasi. Tahap ketiga dilanjutkan dengan memilih 

teknik pengambilan sampling, diikuti oleh penentuan jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Tahapan terakhir adalah dengan mengeksekusi proses 

sampling yang telah dibuat. 

3.3.1 Target Populasi 

Menurut Malhotra (2010), target populasi adalah kumpulan elemen atau 

objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan tentang kesimpulan 

Define the target population 

Determine the sampling frame 

 

 

Define the target population 

Select a sampling technique 

 

 

Define the target population 

Determine the sample size 

 

 

Define the target population 

Execute the sampling process 

 

 

Define the target population 
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mana yang harus dibuat. Target populasi dari penelitian ini adalah orang yang 

pernah berbelanja secara daring di Jabodetabek. Untuk menjelaskan target 

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

3.3.1.1 Element 

Merupakan objek yang memiliki informasi yang dicari dan dibutuhkan oleh 

peneliti (Malhotra, 2010). Element dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Responden berusia 17 tahun sampai di atas 41 tahun.  

2) Responden mencari tahu tentang Shopback. 

3) Responden yang sudah melakukan belanja daring dalam 1 bulan terakhir. 

4) Responden tertarik dengan Cashback. 

3.3.1.2 Sampling Unit 

Merupakan objek yang memiliki karakteristik yang sama dengan element 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian (Malhotra, 2010). Sampling unit dari 

penelitian ini adalah pria dan wanita berusia 17 sampai di atas 41 tahun, berusaha 

mencari tahu tentang Shopback baik dari internet maupun dari media social, dan 

sudah berbelanja daring dalam periode 1 bulan terakhir serta tertarik pada 

Cashback. 

3.3.1.3 Extent 

Extent atau batas geografis dari penelitian ini adalah seluruh Indonesia, yang 

masuk dalam jangkauan internet. Hal ini dikarenakan Shopback dapat tetap melacak 

pembelanjaan secara daring dimanapun selama ada koneksi internet yang 

mendukung. Penelitian ini mengambil ruang lingkup, wilayah dan tempat yang luas 

dengan bertujuan agar hasil yang peneliti dapatkan akan optimal dan lebih akurat.  
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3.3.1.4 Time Frame 

Merupakan jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan 

data hingga mengolahnya (Malhotra, 2010). Time Frame penelitian ini ialah pada 

tahun 2019. Peneliti mulai melakukan penyebaran kuisioner untuk pre-test pada 

tanggal 22 April 2019 sampai 26 April 2019. Setelah itu, jika hasil pre-test 

dinyatakan valid dan reliable, peneliti mulai menyebarkan kuisioner untuk uji 

keseluruhan data pada tanggal 3 Mei 2019 sampai 13 Mei 2019. Sedangkan 

penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2019 sampai Juni 2019.  

3.3.2 Sampling Frame 

Sebuah representasi dari elemen populasi pasar, terdiri dari daftar atau 

kumpulan arah untuk mengidentifikasi populasi pemasaran / pasar (Malhotra, 

2010). Menurut Zikmund et al. (2013) Sampling frame merupakan daftar elemen 

yang menggambarkan sebuah sampel dari sebuah populasi. 

3.3.3 Sampling Technique 

Sampling didefinisikan sebagai proses pengambilan jumlah yang cukup dari 

elemen populasi, sehingga hasil dari analisa pengambilan jumlah tersebut 

menggambarkan keadaan populasi secara garis besar (Malhotra, 2010). Malhotra 

(2010) mengelompokan teknik pengambilan sampel menjadi dua yaitu: 

1) Nonprobability sampling 

Sebuah prosedur sampling dimana tidak setiap elemen populasi memiliki kesempatan 

untuk menjadi sampel dalam penelitian. 
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2) Probability sampling 

Sebuah Teknik sampling dimana semua orang memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi sampel dalam penelitian. 

 

Sumber: Malhotra, 2010 

Gambar 3. 7 Marketing Research Design 

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

dapat digunakan, yaitu: 

1. Convenience sampling adalah teknik sampling yang berdasarkan pada 

kenyamanan dari peneliti dalam mencari dan mengumpulkan sampel. 

2. 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. 

3. Quota sampling yaitu teknik non-probability sampling yang memiliki dua 

tahap. Tahap pertama adalah menentukan kuota dari masing-masing 

elemen populasi. Tahap kedua adalah mengambil sampel berdasarkan 

teknik convenience maupun judgemental.  
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4. Snowball sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada 

referensi para responden, mereka diminta untuk mereferensikan orang lain 

yang memenuhi kriteria sebagai responden.  

Dalam Penelitian ini digunakan metode sampling yaitu non-probability 

sampling karena tidak semua orang memiliki peluang untuk menjadi sampel dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, nonprobability sampling yang digunakan adalah 

judgemental sampling. Judgemental sampling adalah sampling yang ditetapkan 

berdasarkan penilaian dari peneliti untuk mewakili populasi yang ada (Malhotra, 

2010). Berikut sampel penelitian dari metode sampling tersebut yaitu masyarakat 

Indonesia baik pria dan wanita yang berusia di atas 17 tahun yang berencana 

maupun sudah mengunduh aplikasi Shopback namun belum menggunakannya 

untuk melakukan pembelanjaan apapun. 

3.3.4 Sampling Size 

Sampling size merupakan jumlah elemen yang akan diikutsertakan di dalam 

penelitian (Malhotra, 2010). Penentuan jumlah sample ini disesuaikan dengan 

banyaknya item pertanyaan yang ditanyakan dalam kuisioner peneliti. Landasan 

untuk menentukan ukuran minimum sampel penelitian menurut Hair et al. (2010) 

yaitu jumlah sampel harus lebih banyak daripada jumlah variable dan Jumlah 

minimal sampel adalah 5 observasi per variable Jumlah variabel pada penelitian ini 

sebanyak 4 variabel dengan 20 indikator pertanyaan. Maka dari itu, dapat 

ditentukan bahwa jumlah sampel minimum yang akan diambil pada penelitian ini 

adalah sebanyak: 20 x 5 = 100 responden. Peneliti berhasil mendapatkan 175 
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responden, tetapi yang berhasil lolos screening sebesar 150 responden, dari 150 

responden peneliti memilih 150 responden. 

3.3.5 Sampling Process 

Proses pengumpulan data menggunakan metode single cross sectional, yang 

merupakan teknik pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan 

satu kali (Malhotra, 2010). Kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu 

responden hanya untuk satu waktu saja. 

3.3.5.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

3.3.5.1.1 Data Penelitian (Research Data) 

Faktor penting dalam melakukan penelitian adalah mendapatkan data 

penelitian yang sesuai. Maholtra (2010) menyatakan, ada dua kategori data yang 

dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Dua kategori data tersebut adalah: 

1. Primary Data, yakni data yang didapat langsung oleh peneliti dengan tujuan 

untuk menangani masalah penelitian. 

2. Secondary Data, yakni data yang sudah ada sebelumnya, yang telah 

dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian lain (Maholtra, 2010). 

Sumber data utama yang digunakan dalam menentukan hasil penelitian ini 

adalah primary data, yaitu data dikumpulkan oleh penulis melalui survei kepada 

responden yang termasuk ke dalam target populasi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuisioner yang disebarkan menggunakan non-probability sampling dengan 

metode judgemental sampling. Kuesioner didesain melalui google form untuk 

pengambilan data secara online  
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Selain data utama, penelitian ini juga menggunakan secondary data, yaitu 

seluruh data pendukung berasal dari jurnal, artikel, website, dan textbook 

perkuliahan untuk membuat penelitian ini berbasis ilmiah dan sistematis (Maholtra, 

2010). Dari hasil data pendukung dari jurnal, artikel, website, dan textbook 

perkuliahan, penulis selanjutnya menyusun kuisioner yang akan dibagikan. 

1. Mengumpulkan berbagai informasi melalui jurnal, jurnal internasional dan 

literatur pendukung untuk mendukung penelitian ini dan membuat model 

tersebut serta menyusun kerangka penelitian. 

2. Menyusun draft kuesioner dengan memasukkan pertanyaan profiling, 

screening dan semua variabel untuk setiap sesi pertanyaan. Setelah itu 

dilakukan wording atau memilih kata yang tepat pada pertanyaan yang 

terdapat di dalam kuesioner agar responden lebih mudah untuk memahami 

pertanyaan yang diberikan. 

3. Melakukan pre-test dengan menyebar kuesioner kepada 32 responden 

terlebih dahulu, dan memasukan uji validitas dan reliabilitas melalui SPSS 

untuk di tes valid dan reliable. 

4. Setelah melalui pre-test dan memenuhi syarat, maka kuesioner dapat 

dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu dengan pengambilan data besar 

yang sudah ditentukan n x 5 observasi sesuai ketentuan dari Hair et al., 

(2010) dengan menyebar kuesioner secara online. 

5. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan software AMOS Graphics version 23 untuk pengujian main 

data atau data besar dan menganalisa validitas dan reabilitas serta 
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measurement dan strukturalnya. 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Eksogen 

Variabel eksogen adalah variabel yang dianggap sebagai variabel bebas yang 

terdapat pada semua persamaan yang ada di dalam model penelitian (Hair et al, 

2010). Notasi matematik dari variabel eksogen adalah huruf Yunani ξ 

(‘ksi”).Variabel eksogen dapat terlihat dari bentuknya yang tidak memiliki garis 

panah menuju varibel eksogen melainkan memiliki garis panah yang berasal dari 

variabel (Hair et al., 2010). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah trust. 

 
Sumber: Hair et al, 2010 

Gambar 3. 8 Variabel Eksogen 

3.4.2 Variabel Endogen 

 Variabel endogen adalah merupakan variabel yang terikat pada variabel lain 

dan paling sedikit terdapat satu di dalam persamaan model (Hair et al, 2010). Notasi 

matematik dari variabel endogen adalah huruf Yunani η (‘eta”).Variabel endogen 

digambarkan sebagai lingkaran dengan setidaknya memiliki satu anak panah yang 

mengarah pada variabel tersebut. (Hair et al., 2010). Variabel Endogen dalam 

penelitian ini adalah perceived risk, developer’s reputation dan intention to use.  
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Sumber: Hair et al, 2010 

Gambar 3. 9 Variabel Endogen 

 

3.4.3 Variabel Teramati 

Variabel teramat (observed variable) atau variabel terukur (measured 

variable) adalah variabel yang teramati atau dapat diukur secara empiris biasanya 

disebut juga sebagai indikator dalam penelitian. Pada metode survei dengan 

menggunakan kuesioner secara langsung dapat mewakili sebuah variabel teramati. 

Simbol diagram dari variabel teramati ini adalah bujur sangkar atau kotak atau 

persegi panjang (Hair et al, 2010). Pada penelitian ini terdapat total 20 pertanyaan 

pada kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati adalah 20 indikator. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini setiap variabel akan diukur dengan indikator-indikator 

yang sesuai dengan variabel yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

atau perbedaan persepsi dalam mendefinisikan variabel-variabel yang dianalisis 

Definisi operasional disajikan dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Tabel Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Measurement Kode 

Measurement  

Scaling 

Technique 

Trust Trust pada penelitian ini 

didefinisikan sebagai 

harapan agar pihak lain tidak 

berupaya mencari 

keuntungan dalam 

kesempitan serta vendor 

menyediakan sesuai dengan 

apa yang mereka janjikan  

(Gefen et al., 2003), 

1. Website Shopback kompeten. TR1 7 Scale Likert 

2. Website Shopback tahu bagaimana menyediakan layanan bermutu 

tinggi 

TR2 

3. Janji yang dibuat Shopback kemungkinan besar dapat diandalkan TR3 

4. Saya berharap janji yang dibuat Shopback ditepati TR4 

5. Saya berharap website Shopback memiliki niatan baik terhadap saya TR5 

6. Saya berharap tujuan website Shopback penuh kebaikan. TR6 

Perceived 

Risk 

Keyakinan konsumen akan 

kemungkinan kerugian 

1. Saya tidak menerima resiko apapun dengan membagikan informasi 

pribadi saya terkait transaksi saya terhadap belanja daring. (Reverse) 

PR1 

7 Scale Likert 
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Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Measurement Kode 

Measurement  

Scaling 

Technique 

dalam transaksi secara 

daring. Kim et al. (2007), 

2. Saya tidak yakin pihak lain dapat mengutak-atik informasi terkait 

pembelanjaan daring saya. (Reverse) 

PR2 

3. Saya tidak yakin bahwa pembelanjaan daring melalui aplikasi maupun 

website Shopback  berisiko karena dapat menghabiskan waktu saya. 

(Reverse) 

PR3 

4. Saya yakin teknologi yang canggih dapat memberikan keamanan 

ketika melakukan pembelanjaan secara daring. (Reverse) 

PR4 

5. Saya yakin bahwa pembelanjaan daring melalui aplikasi maupun 

website Shopback tidak berisiko karena produk atau jasa yang 

diberikan bisa tidak sesuai dengan ekspektasi saya. (Reverse) 

PR5 
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Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Measurement Kode 

Measurement  

Scaling 

Technique 

6. Saya yakin bahwa pembelanjaan daring melalui aplikasi maupun 

website Shopback tidak berisiko memberikan kerugian secara finansial 

pada saya. (Reverse) 

PR6 

Developer’

s 

Reputation  

Penilaian atau Rating Score 

yang disertai pengalaman 

pengguna dalam 

menggunakan aplikasi dapat 

mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap aplikasi 

(Raffaele Filieri, 2014) 

1. Informasi yang terdapat pada review daring membantu saya untuk 

mengevaluasi Shopback. 

DR1 

7 Scale Likert 

2. Informasi yang terdapat pada review daring membantu saya kenal lebih 

dalam terhadap Shopback. 

DR2 

3. Informasi yang terdapat pada review daring membantu saya untuk 

memahami kinerja Shopback. 
DR3 

Intention 

to Use 

Sejauh mana seseorang 

punya keinginan untuk 

1. Saya berniat untuk menggunakan aplikasi maupun website Shopback. IU1 

7 Scale Likert 

2. Saya akan sering menggunakan aplikasi maupun website Shopback. IU2 

Analisa trust terhadap..., Anson, FB UMN, 2019



48 
 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Measurement Kode 

Measurement  

Scaling 

Technique 

menggunakan sebuah 

system. (Davis, 1989) 

3. Saya sangat mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan kepada 

pihak online mall untuk meningkatkan pelayanan terkait kebutuhan 

saya. 

IU3 

4. Saya yakin akan menggunakan aplikasi Shopback dalam waktu dekat. IU4 

5. Keinginan menggunakan Shopback akan meningkat dalam waktu 

dekat. 

IU5 
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3.6  Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Data Pre-Test Faktor Analisis 

Faktor analisis merupakan teknik yang mengurangi indikator yang digunakan untuk 

meringkas data agar menjadi lebih efisien (Maholtra, 2010). Faktor analisis digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi dari setiap indikator serta untuk melihat apakah indikator 

tersebut dapat mewakili sebuah variabel latent. Faktor analisis juga dapat melihat apakah data 

yang sudah di olah valid dan realiabel atau tidak, selain itu dengan teknik faktor analisis dapat 

teridentifikasi apakah indikator dari setiap variabel menjadi satu kesatuan atau memang 

mempunyai persepsi yang berbeda (Maholtra, 2010). 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Menurut Zikmund et al. (2013), uji validitas merupakan uji tolak ukur secara akurat yang 

dimana nilai dari uji validitas mengambarkan sebuah konsep atau objek secara nyata dan benar. 

Menurut pendapat Malhotra (2010), skala validitas dapat diartikan sebagai nilai dari sebuah skala 

observasi yang mencerminkan karakteristik dan objek yang sedang di teliti. Tujuan dari uji 

validitas ini adalah untuk mengukur sejauh mana alat ukur (indikator) mengukur variable apa 

yang sedang diukur.  

Dalam penelitian ini, uii validitas akan dilakukan dengan melakukan metode factor analysis, 

suatu alat ukur yang menyatakan sebuah penelitian valid ketika syarat-syarat dalam factor 

analysis terpenuhi anatara lain: 
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Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measures of 

Sampling Adequacy  

Sebuah Indeks yang digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis. 

Nilai KMO ≥ 0.5 

mengindikasikan bahwa 

analisis faktor telah valid, 

sedangkan nilai KMO < 0.5 

mengidikasikan faktor yang 

di analisis tidak valid (Hair 

et al., 2010) 

2  Bartlett’s Test of Sphericity  

Merupakan sebuah uji statistik, biasanya 

digunakan untuk menguji sebuah hipotesis. 

Biasanya ditunjukkan dengan (r = 1) dengan arti 

variabel mempunyai relasi atau tidak mempunyai 

relasi (r = 0). 

Jika hasil uji nilai signifikan 

≤ 0.5 menunjukkan adanya 

korelasi yang cukup antar 

variabel (Hair et al., 2010) 

 

3 MSA 

Teknik MSA berfungsi untuk mengukur derajat 

interkorelasi dari beberapa variabel dan kelayakan 

dari sebuah faktor analisis (Hair et al., 2010) 

Nilai MSA ≥ 0.5  

Nilai MSA harus lebih dari 

0.5 baik secara keseluruhan 

maupun individual variabel. 

Variabel yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0.5 harus 

dihilangkan dari faktor 

analisis, satu-persatu 

dimulai dari variabel yang 

memiliki MSA terendah 

(Hair et al., 2010) 

4 Factor Loading of Component Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu indikator 

dengan tujuan untuk menentukan validitas setiap 

indikator dalam menggabungkan setiap variabel. 

Sebuah indikator dikatakan 

valid jika memiliki factor 

loading sama dengan 0.5 

atau factor loading ≥ 0.5 

(Hair et al.,2010) 
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 3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Malhotra (2010), uji reliabilitas menghasilkan sebuah skala yang didapat dari tingkat 

konsistensi dari sebuah hasil apabila tolak ukur diukur berulang kali. Dalam mengukur dan 

mengidentifikasi koefisien reliabilitas sebuah penelitian yang dapat mengukur tingkat konsistensi 

dalam sebuah skala maka digunakan cronbach’s alpha (Hair et al., 2010).  

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 (Hair et al., 2010). 

3.6.2 Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan metode structural equation 

model (SEM) yang merupakan sebuah teknik statistic multivariate yang menggabungkan 

beberapa aspek dalam regresi berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan multivariabel yang 

digunakan untuk memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi 

secara bersamaan (Hair et al., 2010). Dilihat dari sudut pandang metodologi, metode SEM ini 

memiliki beberapa peran, yakni berperan 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 yang dimana keunggulan SEM yang dapat menganalisa lebih dari 1 hubungan variable 

dan bisa menganalisa secara bersamaan dibanding menggunakan regresi berganda yang terbatas. 

Software yang digunakan adalah Amos versi 23.0 untuk melakukan uji validitas, realibilitas, 

hingga uji hipotesis penelitian.  
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3.6.2.1 Variabel-variabel dalam SEM  

Dalam Structural Equation Modeling terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent 

variables) dan variabel terukur (measured variables) atau disebut juga variabel teramati 

(observed variables). Variabel laten dapat diartikan sebagai sebuah konsep secara abstrak yang 

menjadi perhatian khusus dan utama pada SEM. Variabel laten terbagi menjadi dua yaitu eksogen 

dan endogen. Variabel eksogen ξ (“ksi”) merupakan variabel yang muncul sebagai variabel bebas 

di dalam model penelitian. Sedangkan Variabel Endogen η (“eta”) merupakan variable terikat 

pada paling sedikit satu persamaan dalam model penelitian (Hair et al., 2010). Kemudian variabel 

terukur merupakan sebuah variabel yang dapat diukur dan diamati secara empiris dan sering 

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

3.6.2.2 Tahapan Prosedur SEM 

Dalam buku yang dibuat oleh Hair et al., (2010) terdapat enam tahapan pembentukan dan 

analisis SEM, yaitu: 
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Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3. 10 Tahap-tahap melakukan 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 yang digunakan untuk mengukur 

masing-masing construct tersebut . 

2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran. 

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. Berikut measurement model 

pada penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini :  
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Sumber: Measurement Model SEM 

Gambar 3. 11Measurement Model SEM 

5. Melanjutkan dengan merubah measurement model menjadi structural model. Langkah ini 

diperlukan untuk menentukan model yang ingin difokuskan. 

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 

: 
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Sumber : Structural Model SEM 

Gambar 3. 12Structural Model SEM 

Gambar di atas merupakan Structural Model dari software AMOS 23 dimana setelah menguji 

model measurement dan jika hasilnya valid penelitian baru dapat dilanjutkan ke model structural 

dimana model dibuat menyerupai model penelitian sebelumnya dan pada variabel endogen diberikan 

tambahan unobserved variables, hal ini sesuai dengan (Hair et al., 2010). 
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3.6.2.3 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) yang di uji pada setiap model 

pengukuran (hubungan antar sebuah variabel laten dengan beberapa variable teramati) secara 

terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan reabilitas dari model pengukuran tersebut (Hair 

et al., 2010). 

1. Evaluasi terhadap Validitas Suatu variabel dapat dikatakan valid terhadap variabel 

latennya, jika Standarized factor loading ≥ 0.50. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas Reabilitas merupakan suatu pengukuran yang menilai 

konsistensi. Ketika hasil dari reabilitas tinggi, secara langsung menunjukkan bahwa masing-

masing indikator mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pengukuran konstruk latennya. 

Suatu variabel dikatakan mempunyai reabilitas yang baik jika: 

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70 

b. Nilai Variance Extracted (VE) ≥ 0.5 (Hair et al., 2010) 

Menurut Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut: 

 

Sumber: Hair et al., 2010 

Gambar 3. 13Rumus Evaluasi Reliabilitas 

 

Analisa trust terhadap..., Anson, FB UMN, 2019



57 
 

3.6.2.4 Kecocokan Model Struktural  

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. 3Tabel GOF
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3.6.2.5 Menguji Hubungan Structural 

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

structural yang diajukan. Model teoritis dianggap valid jika: 

1. Memiliki nilai standar koefisien ≥ 0 berarti memiliki hubungan yang positif dan kurang 

dari 0 memiliki hubungan yang negative. 

2. Memiliki nilai p-value ≤ 0,05. Jika p-value ≤ 0,05 maka dapat disimpulkan Hipotesis 

didukung oleh data yang artinya terdapat pengaruh signifikan karena tingkat error yang 

dimiliki masih di bawah 0,05, sehingga masihdapat ditoleransi. Namun, jika p-value yang 

diperoleh di atas 0,05, maka hipotesis dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan karenamemiliki error yang besar, sehingga data tidak mendukung hipotesis 

yang telah dibuat 
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