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BAB III  

PENDEKATAN RISET 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM ukir di Jepara, untuk mengidentifikasi faktor-

faktor keberlanjutan digunakan pendekatan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, 

kuesioner disusun sendiri dengan mempertimbangkan masukan dari pembimbing dan 

mengacu pada pertanyaan yang telah ada, dan terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan 

terbuka. Kuesioner dibuat dengan menggunakan skala pengukuran semantik diferensial yang 

menekankan semantik sebuah kata, skala pengukuran semantik diferensial merupakan 

menyempurnakan dari skala pengukuran likert, digunakan untuk mengukur perilaku, sikap, 

keyakinan, dan opini. Pertanyaan kuesioner disusun dengan jawaban pertanyaan yang 

berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub) seperti baik-buruk, kuat-lemah, aktif-

pasif dan sebagainya.  Pertanyaan kuesioner disajikan dengan pendekatan times series yaitu 

mempertimbangkan tiga masa yang berbeda yaitu, saat pertama kali mengadopsi e-commerce, 

saat ini dengan kondisi mengadopsi e-commerce, dan harapan dimasa yang akan datang 

dalam mengadopsi e-commerce.  

Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan 

metode survey data untuk kedalaman informasi peneliti melakukan interview mendalam 

tentang topik secara mendalam dan terstruktur. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Metode survey digunakan untuk memperoleh data dari tempat tertentu secara 

alami (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data 

(Sugiyono 2017). Penelitian kuantitatif dengan metode survey digunakan sebagai pendekatan 

untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat adopsi e-commerce yang 

dilakukan UKM ukir di Jepara, bagaimana keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM ukir 

di Jepara, dan faktor apa saja yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada 

UKM ukir di Jepara.      

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada pelaku UKM mebel ukir di Jepara. Jepara merupakan salah 

satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah 100.413,189 ha. Terletak pada 

5o43’20,67” sampai 6o47’ 25,83” Lintang Selatan dan 110o9’48,02” sampai 110o58’ 37,40” 

Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur 
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berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Demak. Data Statistik Kabupaten Jepara menunjukkan pada tahun 2018 

data pengrajin mebel ukir Jepara sebanyak 3.945 unit usaha yang tersebar di 9 Kecamatan dari 

16 Kecamatan di Kabupaten Jepara. dari jumlah tersebut sebanyak 2.938 unit usaha berada di 

wilayah Kecamatan Tahunan, sehingga Kecamatan Tahunan dikenal sebagai sentral kerajinan 

ukir Jepara.   

3.3. Satuan Analisis, Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan sebagai satuan analisis merupakan individu yang melakukan 

kegiatan produksi mebel ukir Jepara dan yang telah mengadopsi e-commerce dan 

menggunakannya untuk kegiatan pemasaran hingga saat penelitian ini dilakukan, mereka ini 

telah merasakan manfaat dan resiko dari mengadopsi e-commerce untuk kegiatan bisnisnya. 

Populasi adalah penggabungan keseluruhan elemen yang berupa kejadian atau hal 

(Sugiyono 2017). Dapat juga diartikan sebagai orang yang mempunyai karakteristik yang 

serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai semesta 

penelitian (Ferdinand 2014). Lebih lanjut populasi dipandang sebagai area generalisasi yang 

berupa objek/subjek yang memiliki karakteristik atau sifat dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan, populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain (Sugiyono 2017). Adapun 

populasi ditetapkan pada penelitian ini yaitu seluruh UKM ukir di Kabupaten Jepara yang 

mengadopsi e-commerce dan masih menggunakan e-commerce sampai saat ini. Kabupaten 

Jepara terdiri dari 16 kecamatan, dan hanya 9 kecamatan diwilayah Kabupaten Jepara terdapat 

pengrajin mebel ukir Jepara, dengan menggunakan data sekunder, secara keseluruhan jumlah 

pengrajin mebel ukir Jepara pada tahun 2018 adalah 3.945 unit (Jepara 2019). Akan tetapi 

tidak semua pengrajin mebel ukir Jepara telah mengadopsi e-commerce, sebagian telah 

mengadopsi e-commerce dan sebagian lagi tidak mengadopsi e-commerce. dari hasil 

wawancara secara dengan Ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ) menyatakan bahwa 

diperkirakan hanya 30% saja dari pelaku UKM ukir Jepara yang telah mengadopsi e-

commerce.   

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono 2017). Sampel merupakan subset dari populasi yang terdiri dari 

beberapa bagian populasi (Ferdinand 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah responden 

yang merupakan pelaku UKM mebel ukir dan telah mengadopsi e-commerce yang berada di 

wilayah Kabupaten Jepara. Besar kecilnya sampel sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang salah satunya tujuan penelitian. apabila penelitian bersifat deskriptif, maka umumnya 
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memerlukan sampel yang besar, akan tetapi bila penelitiannya hanya untuk menguji hipotesis, 

dibutuhkan sampel dalam jumlah yang lebih sedikit (Ferdinand 2014). Adapun jumlah sampel 

untuk penelitian yang dilakukan adalah sebanyak 100 responden. 

3.4. Teknik Pembentukan Sampel  

Besarnya populasi ditentukan dengan menggunakan data sekunder yaitu seluruh 

pelaku UKM mebel ukir Jepara, akan tetapi tidak semua pelaku UKM mebel ukir Jepara 

mengadopsi e-commerce, sehingga metode pengambilan sampel yang ditetapkan adalah non 

probability sampling dengan teknik Snowball Sampling dimana responden yang memenuhi 

kriteria populasi tidak mendapatkan kesempatan berbeda untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik ini biasanya dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan, seperti alasan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga sampel tidak dapat diambil dalam jumlah 

besar dan jauh. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : (1) Pengambilan sampel 

harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri 

pokok populasi. (2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

Adapun kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. UKM mebel ukir Jepara sebagai responden adalah individu atau badan usaha yang 

melakukan proses produksi yang menghasilkan produk mebel. 

2. UKM mebel ukir Jepara sebagai responden disamping melakukan proses produksi juga 

mengadopsi e-commerce sebagai bagian dari aktivitas pemasaran produknya. 

3. UKM mebel ukir Jepara sebagai responden masih mengadopsi e-commerce pada saat 

penelitian ini dilakukan. 

3.5. Definisi Konseptual, Definisi Operasional, dan Indikator 

Tabel 3.5.1 Ringkasan Definisi Variabel 

No. Peubah Definisi Konseptual 
Definisi 

Operasional 

Dimensi dan 

Indikator 
Simbol 

1. Keberlanj

utan 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

bertahan lama, baik 

dalam hal 

profitabilitas, 

produktivitas dan 

kinerja keuangan, 

serta dalam hal 

mengelola aset 

Keberlanjutan 

merupakan 

kemampuan 

perusahaan 

beradaptasi dan 

berinovasi secara 

terus menerus 

untuk jangka waktu 

yang tidak dapat 

● Terus 

menggunakan 

● Pengembangka

n aplikasi 

● Alokasi sumber 

daya  

y1 

y2 

y3 
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lingkungan dan sosial 

yang membentuk 

modal mereka 

(Giovannoni and 

Fabietti 2013).  

ditentukan.  

2. Kompatib

ilitas 

sejauh mana e-

commerce beradaptasi  

terhadap sarana dan 

prasarana teknologi 

yang ada, budaya, 

nilai-nilai, dan praktik 

kerja yang disukai 

perusahaan (Rahayu 

dan Day 2015) 

Kesesuaian 

teknologi informasi 

yang diadopsi 

dengan teknologi, 

budaya, dan 

lingkungan 

organisasi 

1. Kesesuaian 

teknologi 

2. Mencoba 

teknologi baru 

3. Kesesuaian 

dengan tujuan 

perusahaan 

● x1.1, 

x1.2, 

x1.3  

3.  Kualitas 

Sistem 

Karakteristik yang 

diinginkan dari sistem 

e-commerce. 

Kegunaan, 

ketersediaan, 

keandalan, 

kemampuan 

beradaptasi, dan 

waktu respons 

(DeLone dan McLean 

2004).  

Seberapa baik 

kemampuan 

perangkat keras, 

perangkat lunak, 

kebijakan, prosedur 

dari sistem 

informasi dapat 

menyediakan 

informasi 

kebutuhan 

pengguna 

1. Kemudahan 

penggunaan 

sistem 

2. Kehandalan 

sistem 

3. Respon cepat 

sistem 

4. Beradaptasi 

dengan 

perubahan 

x2.1, 

x2.2, 

x2.3, 

x2.4 

4.  Sumber 

daya yang 

dimiliki 

Kemampuan dan 

kepercayaan diri 

karyawan untuk 

mengoperasikan 

inovasi terkait IT dan  

ketersediaan sumber 

daya keuangan untuk 

menerapkan dan 

mengoperasikan 

infrastruktur TI yang 

dibutuhkan untuk e-

commerce (Zhao 

2010) 

Ketersediaan 

sumber daya 

manusia dan 

sumber daya 

keuangan untuk 

mendukung adopsi 

e-commerce pada 

organisasi 

1. Sumber daya 

keuangan 

2. Sumber daya 

manusia 

x3.1, 

x3.2  

5.  Keuntung

an Relatif 

Keuntungan bagi 

organisasi 

Keuntungan 

finansial maupun 

1. Peningkatan 

omset 

x4.1, 

x4.2, 
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dibandingkan cara 

sebelumnya dalam 

melakukan tugas yang 

sama (Alam, Ali, dan 

Jani 2011) 

non finansial yang 

diperoleh 

organisasi dari 

adopsi e-commerce   

penjualan 

2. Efisiensi 

biaya 

pemasaran 

3. Proses 

produksi 

berkelanjutan 

4. Peningkatan 

laba 

5. Peningkatan 

kinerja 

keuangan 

6. Efisiensi 

operasional 

7. Pertukaran 

informasi 

x4.3, 

x4.4, 

x4.5, 

x4.6, 

x4.7 

6.  Dukungan 

Manajer/P

emilik 

Antusiasme 

manajemen puncak 

untuk mengadopsi TI 

(Ahmad et al. 2015) 

Antusiasme dari 

manajer/pemilik 

untuk mengadopsi 

e-commerce yang 

menggerakkan 

manajer/pemilik 

membuat kebijakan 

tercapainya tujuan.  

1. Ketersediaan 

fasilitas 

internet 

2. Kesempatan 

pelatihan 

3. Pemberian 

dorongan 

4. Mengikuti 

trend 

5. Kemampuan 

dibidang e-

commerce 

x5.1, 

x5.2, 

x5.3, 

x5.4, 

x5.5 

7.  Tekanan 

Pesaing 

Hubungan antar 

pemain dalam industri 

yang sama juga 

memengaruhi struktur 

industri secara 

keseluruhan (Ahmad 

et al. 2015) 

Dua pihak atau 

lebih dalam 

industri yang sama 

dan saling 

berlomba untuk 

mencapai 

kemenangan 

tertentu. 

1. Dorongan 

menggunakan 

e-commerce 

2. Dorongan 

berinovasi 

3. Informasi 

pesaing 

x6.1, 

x6.2, 

x6.3 
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8.  Pemerinta

h 

Organisasi model 

strategis, taktis dan 

operasional di negara 

berkembang 

diberlakukan untuk 

mengatur aktivitas 

bisnis dan inisiatif e-

Commerce mereka 

(Al-Hudhaif dan 

Alkubeyyer 2011). 

Dukungan 

pemerintah dalam  

menyediakan 

lingkungan yang 

mendorong 

pengembangan 

lebih lanjut dari 

teknologi dan 

informasi.  

1. Infrastruktur 

internet 

2. Kualitas akses 

3. Biaya koneksi 

4. Kesempatan 

pelatihan 

x7.1, 

x7.2, 

x7.3, 

x7.4 

9.  Kepercay

aan yang 

dirasakan 

Keyakinan penuh 

seseorang bahwa 

suatu fitur atau sistem 

akan memberikan 

fungsionalitasnya 

dalam kualitas dan 

keandalan yang 

diharapkan (Triandini, 

Djunaidy, dan Siahaan 

2013) 

Keyakinan penuh 

yang dirasakan 

bahwa adopsi e-

commerce akan 

memberikan 

sesuatu yang 

diharapkan  

1. Rasa aman 

2. Kekhawatiran 

3. Reputasi  

x8.1, 

x8.2, 

x8.3 

10.  Manfaat 

yang 

dirasakan 

Sejauh mana 

seseorang percaya 

bahwa dengan 

memanfaatkan fitur 

atau sistem, seseorang 

dapat meningkatkan 

kualitas kerja 

seseorang (Triandini, 

Djunaidy, dan Siahaan 

2013) 

Berbagai manfaat 

yang dirasakan 

ketika mengadopsi 

e-commerce.   

1. Tambahan 

pengetahuan 

2. Memperluas 

jangkauan 

pasar 

3. Memperkuat 

posisi pasar 

4. Manfaat yang 

diperoleh 

x9.1, 

x9.2, 

x9.3, 

x9.4 

11.  Kemudah

an yang 

dirasakan 

Tingkat di mana 

seseorang percaya 

bahwa menggunakan 

sistem tertentu akan 

mudah (Triandini, 

Djunaidy, dan Siahaan 

2013) 

Berbagai 

kemudahan yang 

dirasakan ketika 

mengadopsi e-

commerce.  

1. Mudah 

penerapannya 

2. Penyelesaian 

pesanan 

 

x10.1, 

x10.2 

12.  Resiko 

yang 

dirasakan 

Skala keuntungan dan 

kerugian yang 

mungkin diharapkan 

seseorang sehubungan 

Berbagai resiko 

yang dirasakan 

sebagai 

konsekuensi adopsi 

1. Kegagalan 

transaksi 

2. Kehilangan 

x11.1, 

x11,2, 

x11.3, 

x11.4, 
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dengan pencapaian 

hasil spesifik 

(Triandini, Djunaidy, 

and Siahaan 2013) 

e-commerce aset 

3. Keamanan 

data 

4. Lamanya 

proses 

5. Saran rekan 

x11.5  

13.  Inisiatif Kemampuan individu 

dalam menghasilkan 

sesuatu yang baru atau 

asli atau suatu 

pemecahan masalah 

(Mardiyanto 2008) 

Melakukan suatu 

tindakan atau 

bekerja tanpa harus 

diberitahu terlebih 

dahulu atau  

diarahkan apa yang 

harus dilakukan 

● inisiatif 

sendiri 

● strategi 

pesaing 

● rekomendasi 

pihak lain 

x12.1, 

x12.2, 

x12.3 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.6.1. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan : 

1. Pengisian Kuesioner dilakukan dengan teknik cross sectional yang mana data 

dihimpun pada suatu waktu. Jawaban pertanyaan menggunakan skala semantik 

diferensial dengan jawaban pertanyaan yang berisikan serangkaian karakteristik 

bipolar (dua kutub) seperti baik-buruk, kuat-lemah, aktif-pasif dan sebagainya. 

Setiap jawaban memiliki poin dari 1 sampai 7. 

2. Kuesioner diberikan secara langsung kepada para UKM yang memproduksi mebel 

ukir dan mengadopsi e-commerce yang dipilih. 

3. Dari responden kunci yang sudah mengisi kuesioner selanjutnya dapat berperan 

sebagai enumerator untuk penyebaran kuesioner ke responden yang lainnya, atau 

responden kunci membantu dalam menemukan responden UKM yang memproduksi 

dan mengadopsi e-commerce. 

4. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 115 eksemplar secara bertahap, 

sebagian dengan langsung bertemu dengan UKM mebel ukir Jepara dan sebagian 

yang lain dengan melalui enumerator. 

5. Sebagian kuesioner langsung diisi di tempat, dari pertanyaan yang kurang jelas 

langsung ditanyakan kepada peneliti. Sebagian minta waktu untuk mengisi dengan 

terlebih dahulu menjelaskan dari setiap pertanyaan pada kuesioner. 

6. Pengisian kuesioner secara langsung juga dilakukan wawancara kepada responden 

untuk memperoleh kedalaman informasi atas fenomena yang ada. 
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3.6.2. Tahapan Pengolah Data 

1. Kuesioner yang terkumpul sebanyak 115 eksemplar dengan rincian 4 eksemplar 

banyak pertanyaan yang tidak diisi sehingga tidak bisa diolah, 7 eksemplar 

responden merupakan penjual online bukan UKM yang memproduksi mebel ukir, 

dan 4 eksemplar tidak kembali.    

2. Kuesioner yang sudah terkumpul dicatat berdasarkan nomor urut responden, langkah 

ini dilakukan untuk memudahkan jika terjadi kesalahan. 

3. Data hasil kuesioner secara keseluruhan diinputkan pada tabel dengan aplikasi 

Microsoft Excel, untuk memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut. 

4. Data yang akan dianalisis di copy di spreadsheet excel baru, kemudian disimpan 

dengan menggunakan extensi yang dapat dibaca oleh aplikasi smartPLS.   

3.7. Teknis Analisis 

Proposisi-proposisi yang membentuk model, selanjutnya diturunkan menjadi 

hipotesis-hipotesis untuk dilakukan pengujian secara (). Sesuai dengan model tersebut, maka 

teknik analisis yang dipakai untuk penelitian ini adalah Structural Equation Modelling – 

Partial Least Square. (SEM-PLS). Partial Least Square adalah analisis persamaan struktural 

(SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran 

sekaligus pengujian model struktural. SEM-PLS adalah variance atau component-based SEM, 

dimana indikator-indikator dari variabel laten yang satu tidak dikorelasikan dengan indikator-

indikator dari variabel laten lainnya menjadi satu model penelitian. Kelebihan SEM-PLS ialah 

bersifat non parametrik atau tidak memerlukan berbagai asumsi. Tidak memerlukan jumlah 

sampel yang besar. SEM-PLS bisa menganalisis konstruk terhadap indikator normatif ataupun 

reflektif, serta bisa digunakan pada model yang masih lemah dasar teorinya. Latan dan 

Ghozali (2015) menyatakan bahwa dalam melakukan pengujian hubungan antar konstruk, 

SEM-PLS bersifat prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. (Abdillah and Hartono 2015) 

juga menyatakan bahwa teknik statistika variance based SEM adalah pilihan yang tepat untuk 

riset prediksi. Riset prediksi merupakan riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar 

variabel untuk memprediksi hubungan sebab akibat. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 

parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan relasional atau kausal antar variabel saja, 

bukan hubungan relational atau kausal satu model penelitian (hipotesis model). Kriteria 

kelayakan hasil penelitian mengacu pada tingkat signifikansi prediksi hubungan antar variabel 

atau t-statistics. 

Adapun langkah untuk membuat permodelan yang lengkap dengan menggunakan 

Partial Least Square (PLS) adalah sebagai berikut : 
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a. Merancang model struktural (Inner Model) 

b. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

c. Evaluasi Model Struktural (Inner Model).  

d. Pengujian Hipotesis  

3.7.1. Merancang Model Struktural 

Model struktural (Inner Model) adalah model struktural untuk memprediksi hubungan 

sebab akibat antar variabel laten. Dengan melalui proses bootstrapping, parameter uji T-

statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.  

3.7.2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) yang 

menjelaskan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok 

dengan indikator reflektif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. 

x = ⊄x⎩ + ∑x .............................................................(3.1) 

y = ⊄y ⎜ + ∑y ............................................................(3.2) 

Dimana x dan y merupakan indikator variabel untuk variabel laten eksogen dan 

endogen ⎩ dan ⎜, sedangkan ⊄x dan ⊄y merupakan matrix loading yang menggambarkan 

koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. 

Residual yang diukur dengan dan dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran. 

Terdapat dua macam hubungan antara indikator dengan variabel laten, yaitu model 

reflektif dan model formatif. Model reflektif mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan 

pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap variabel laten, arah sebab akibat berasal dari 

variabel laten menuju indikator-indikator sehingga perubahan pada variabel laten diharapkan 

akan menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Sedang model hubungan formatif 

adalah hubungan kausalitas yang berasal dari indikator menuju ke variabel laten, variabel 

laten dijelaskan sebagai kombinasi dari indikator–indikatornya sehingga perubahan yang 

terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan variabel latennya. Pengujian 

outer model indikator reflektif yang diuji adalah validitas dan reliabilitas datanya, uji validitas 

dilakukan guna mengukur kemampuan instrumen penelitian sedangkan uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat 

juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan 

dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Pengujian outer model reflektor suatu model 

dinyatakan valid jika memiliki loading factor di atas 0,7 (nilai absolut loading baku bagian 

luar), namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan nilai loading 0,5 sampai 0,6 
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dianggap cukup, indikator reflektif dengan nilai kurang dari 0,5 sebaiknya dihilangkan dari 

model. Sedangkan uji reliabilitas dapat digunakan Cronbach’s Alpha, nilai ini mencerminkan 

reliabilitas semua indikator dalam model, besaran nilai Cronbach’s Alpha minimal 0,7 

sedangkan idealnya adalah 0,8 atau 0,9, dapat juga digunakan nilai 〉c (composite reliability) 

> 0,8 dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliabel dan ρc > 

0,6 dikatakan cukup reliable (Ghozali 2011), composite reliability dikatakan baik apabila α ≥ 

0,6.  

Validitas dalam PLS SEM terdiri dari dua jenis validitas, yaitu validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. Validitas konvergen menyatakan bahwa seperangkat indikator 

mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut, validitas konvergen 

ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukuran-pengukuran dari suatu konstruk 

seharusnya berkorelasi tinggi (Abdillah and Hartono 2015). Validitas konvergen sebuah 

konstruk dengan indikator reflektif dievaluasi dengan average varians extracted (AVE).  

Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 yang berarti konstruk dapat 

menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya. average varians extracted (AVE) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

��� =  
∑�

� �� �

�
 .............................................................(3.3) 

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diekstraksi dari seperangkat variabel 

laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam proses iterasi algoritma 

dalam PLS. ⎣ melambangkan standardize loading factor dan i adalah jumlah indikator. 

Validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa 

dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan perbedaan yang memadai, yang 

artinya seperangkat indikator yang digabung diharapkan tidak bersifat unidimensional. 

Pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan Fornell-Larcker 

dan “Cross-loadings”. Postulat Fornell-Larcker menyebutkan bahwa suatu variabel laten 

berbagai varian lebih dengan indikator yang mendasarinya dibanding dengan variabel-

variabel laten lainnya, suatu model dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik 

apabila nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar 

konstruk dengan konstruk lainnya. Nilai cross loading masing-masing konstruk dievaluasi 

untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada 

konstruk lainnya. Nilai cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7.    

3.7.3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural merupakan model yang menghubungkan antar variabel laten. 

Evaluasi model struktural dimulai dengan mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan 
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kemampuan prediktif model, kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi 

model menggunakan empat kriteria yaitu koefisien determinan (R2), cross validated 

redundancy (Q2), effect size (f2), dan path coefficients atau koefisien jalur.  

 


