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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting 

dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% 

dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. 

UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen, 

sedangkan kontribusi UMKM bersama koperasi terhadap pendapatan domestik 

bruto (PDB) adalah sebesar 57 persen (Bank Indonesia dan LPPI 2015). Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian 

cukup besar mencapai 61.41 persen1. 

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian dari usaha nasional 

yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. UKM 

juga dapat dianggap sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan 

regional (daerah), karena berpotensi dalam memberdayakan semua sumber daya 

yang ada dan mendorong tumbuhnya pengembangan kewirausahaan (Sari et al. 

2016). Namun UKM yang ada di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah 

antara lain promosi, pemasaran dan penjualan produk yang dihasilkan (Jauhari 

2010).  

Teknologi internet yang semakin berkembang, menjadikan transaksi online 

semakin diminati oleh masyarakat. Kegiatan bisnis saat ini menjadi borderless 

dan timeless (tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu). Sejak tahun 2011, telah 

terjadi perubahan era industri, yaitu era Industri 4.0. Era ini ditandai dengan 

meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia dengan mesin dan 

sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan 

komunikasi. Pada era ini pula teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 

sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai 

nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital 

guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik2. 

Pelaku usaha mikro di Indonesia masih bertransaksi secara konvensional 

khususnya UKM di sektor agribisnis. Sesuai data Kementerian Koperasi dan 

UMKM, hanya 8 persen atau sekitar 3,79 juta UKM di Indonesia yang 

memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya (KEMKOMINFO 

2017). Persentasi yang sangat kecil dibanding jumlah pembeli online Indonesia 

yang sudah mencapai 24,7 juta jiwa. Padahal, keterlibatan UKM secara digital 

bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen. Bahkan, diprediksi 

bisa memiliki pertumbuhan pendapatan antara 23-80 persen jika terampil dalam 

memanfaatkan teknologi digital3. 

 
1Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-

umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun tanggal 27 April 2017. 
2Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-

Revolusi-Industri-Ke-4 tanggal 26 Januari 2019. 
3Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-

commerce tanggal 27 April 2017. 

 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-commerce%20tanggal%2027%20April%202017
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-commerce%20tanggal%2027%20April%202017
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Defenisi UKM terlibat secara digital adalah pemasaran produknya dilakukan 

melalui toko online (e-commerce) atau pasar online (e-marketplace). Kegiatan e-

commerce dan e-marketplace di Indonesia sudah melibatkan berbagai sektor 

usaha. Namun untuk sektor agribisnis pangan masih belum banyak memanfaatkan 

pasar online. Padahal salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  daya  saing  UKM  

adalah  daya  inovasi  dan  kemampuan  teknologi. Keterbatasan   kemampuan   

teknologi   pada   UKM   disebabkan   lemahnya   akses terhadap teknologi 

(Angkasa 2011). 

Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahun. Penetrasi 

dan agresivitas e-commerce berbanding lurus dengan jumlah pengguna internet di 

Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 

juta. Sebanyak 32,19 persen dari 2500 responden menggunakan internet untuk 

membeli barang namun berbeda dengan aktivitas menjual barang hanya 8,12 

persen. Toko online berbasis aplikasi yaitu, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan 

lain-lain terbukti sangat efektif karena di Indonesia pembelian barang-barang 

melalui e-commerce terus naik.4 

APJII (2018) melakukan survei durasi penggunaan internet per hari pada 

tahun 2017. Asosiasi tersebut melibatkan 2500 responden. Durasi penggunaan 

internet pada kelompok (1 – 3 jam per hari) yakni sebesar 43,89 persen. Durasi 

penggunaan internet 4-7 jam per hari yakni sebesar 29,63 persen dan di atas 7 jam 

sebesar 26,48 persen. Sebanyak 56,77 persen dari total responden setuju bahwa 

harga produk/jasa di internet tidak lebih mahal jika dibeli dari aplikasi mobile. 

Berdasarkan data penelitian tersebut, setengah dari jumlah penduduk Indonesia 

sudah menggunakan internet, maka internet menjadi salah satu media yang paling 

efektif dan efisien dalam berbisnis dan memasarkan produk dan jasa. 

Toko Laurike atau Laurike Home Industri merupakan anggota UKM 

pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bogor. Toko ini adalah salah satu produsen 

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa. Toko Laurike pun turut bekerja 

sama dengan anggota UKM Pemkab Bogor lainnya dalam memasarkan produk 

agribisnis. Laurike Home Industri juga sering dijadikan tempat penitipan produk 

UKM agribisnis lainnya seperti jahe merah, bawang goreng, pewangi pakaian dan 

madu untuk dijual secara online. Toko Laurike juga menjual produknya secara 

offline, seperti membuka toko dan mengikuti pameran yang diadakan Pemkab 

Bogor, SMESCO termasuk pasar tani yang diadakan IPB (Institut Pertanian 

Bogor). 

Produk Toko Laurike yang dipasarkan melalui e-marketplace, 

https://www.bukalapak.com (Bukalapak), https://www.tokopedia.com 

(Tokopedia), http://www.elevenia.co.id (Elevenia) dan sosial media (Facebook). 

Tingkat penjualan dari masing-masing e-marketplace ini berbeda-beda jumlahnya. 

Berdasarkan data tahun 2017, melalui Bukalapak hanya 7 faktur penjualan, 

melalui Elevenia hanya 1 faktur penjualan dan melalui Tokopedia 348 faktur 

penjualan. Hal ini patut diulas, mengapa produk VCO Toko Laurike lebih banyak 

terjual melalui Tokopedia dibanding e-marketplace yang lain. Ulasan ini diawali 

dengan mengkaji faktor determinan (faktor penentu) dari pengguna Tokopedia  

 
4Sumber: https://www.liputan6.com/tekno/read/3326217/orang-indonesia-habiskan-rp-146-triliun-

untuk-belanja-online tanggal 28 Januari 2019. 

https://www.bukalapak.com/
https://www.tokopedia.com/
http://www.elevenia.co.id/
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untuk berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel atau 

produk pangan yang karakteristiknya sama dengan VCO. Penemuan faktor ini 

akan menjadi masukan bagi Laurike Home Industri dalam mengembangkan e-

commerce yang saat ini sedang dibangun. 

Toko dan pasar online adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi 

informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh pemrosesan 

masukan hingga menghasilkan informasi dengan baik, tetapi ditentukan juga oleh 

kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan. Sistem informasi belum bisa 

dikatakan berhasil bila pemakai sistem informasi tidak dapat menerimanya atau 

bahkan enggan menggunakannya (Jogiyanto 2007). Jumlah pengguna dianggap 

sebagai keberhasilan dari teknologi informasi. Apakah pengguna merasa terbantu 

dengan kehadiran aplikasi sehingga tertarik menggunakan. Faktor bermanfaatnya 

teknologi pasar online ini, yaitu dilihat dari banyaknya pengguna yang merasa 

terbantu dengan kehadiran teknologi baru. Dilihat dari perspektif lainnya, bahwa 

pembeli dan penjual sama-sama percaya bertransaksi melalui media online. 

Penelitian yang dilakukan Suandana (2015), faktor kepercayaan mempunyai 

dampak terhadap pembelian ulang melalui toko online. Faktor lainnya juga 

mencakup kemudahan penggunaan aplikasi sehingga mau menerima teknologi 

tersebut. Oleh karena itu, aplikasi belanja online harus mampu 

mentransformasikan sistem belanja offline menjadi online dengan semenarik 

mungkin. Pengguna aplikasi tidak merasa kesulitan dalam bertransaksi, dan tetap 

saling percaya meskipun pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. 

Teori mengenai penerimaan teknologi informasi sudah banyak diteliti dan 

dimodelkan. Salah satu model yang sudah banyak digunakan untuk melihat 

bagaimana sebuah aplikasi diterima adalah TAM (technology acceptance model). 

Banyak penelitian telah menemukan bahwa TAM adalah sebuah model yang 

secara konsisten menjelaskan sebagian besar ragam (variance) dalam 

menggunakan tujuan dan tingkah laku, diantara sebuah variasi teknologi-teknologi 

(Widiatmika dan Sensuse 2008). TAM berteori bahwa niat seseorang untuk 

menggunakan sistem atau teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness), adalah tingkat kepercayaan individu bahwa 

penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) (Devi dan Suartana 2014). Begitu halnya di 

salah satu Bank XYZ tentang penerimaan aplikasi surat menyurat secara online. 

Priyadi (2015) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku  

penggunaan  aplikasi e-office (DiO) oleh karyawan Bank XYZ dengan pendekatan 

model The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yaitu 

perilaku pengguna. 

TAM banyak dikembangkan oleh peneliti, namun tetap menggunakan dua 

model dasar TAM. Davis dan Venkatesh (2000) melakukan pengembangan TAM 

dengan nama model TAM2. Pada model TAM2 ditambahkan niat penggunaan 

dan pengalaman dari pengguna. Dari model TAM2 juga dikembangkan oleh Lai 

(2016) untuk melihat model penerimaan teknologi baru,  sistem single e-payment 

(penggabungan card, internet dan mobile menjadi satu sistem). Lai menemukan 

bahwa pada model penerimaan sistem single e-payment ditemukan 2 faktor yang 

menstimulus niat seseorang menggunakan sistem. Model Lai ini dinamakan 

Stimulus Theoritical Framework Technology Acceptance Model (STF-TAM). 

Kedua faktor stimulus tersebut adalah Design dan Security. Faktor Design 
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(rancangan) dan Security (sistem keamanan) ditemukan memiliki kontribusi 

terhadap kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) dan persepsi akan 

manfaat (Perceived Usefulness). Lai juga mengemukakan bahwa Security terbukti 

berpengaruh langsung terhadap niat seseorang menggunakan sistem single e-

payment. 

Kemauan seseorang untuk menerima dan memakai teknologi berpengaruh 

langsung terhadap perkembangan bisnis online, reaksi dan persepsi pengguna 

teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan teknologi 

informasi. Pengaruh dari penggunaan e-commerce terhadap perkembangan UKM  

di Taiwan pernah dikaji, perihal dampak terhadap bisnisnya (Tseng 2011). Pelaku 

UKM Taiwan yang akan memasuki pasar global harus mampu mempersiapkan 

diri untuk menggunakan e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh Chulikavit 

(2003) juga menghasilkan dampak internet terhadap UKM adalah mendorong 

UKM akan melakukan lebih banyak ekspor langsung. Tuntutan bagi pelaku UKM 

di Indonesia juga sama yaitu mampu memanfaatkan toko online yang sudah ada 

apabila masih belum sanggup membangun e-commerce sendiri. 

Penelitian ini berfokus pada pencarian faktor penentu dari pengguna 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan 

gel atau produk yang karakteristiknya sama dengan VCO. Pengguna yang diteliti 

adalah pembeli online dari toko Laurike di aplikasi Tokopedia dan pengguna 

Tokopedia yang pernah berbelanja produk sekarakteristik dengan VCO. Hasil dari 

penelitian ini akan menjadi masukan bagi Laurike Home Industri untuk 

membangun toko online demi membangun merek di usaha serupa. Harapan dari 

penelitian ini juga bagi UKM agribisnis lainnya adalah mengajak pelaku UKM 

memasarkan produknya secara online. Walaupun produk UKM agribisnis cair dan 

gel sulit dikemas, namun dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat 

sudah mau berbelanja produk tersebut secara online. Diharapkan pula penggunaan 

e-marketplace menjadi sarana dalam pengoptimalan biaya pemasaran. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Pada Era Industri 4.0 ini, fenomena berbelanja online sudah bukan hal yang 

baru bagi masyarakat Indonesia. Jumlah pengguna internet dan pembeli online 

bertambah setiap tahun, maka e-marketplace dan e-commerce adalah salah satu 

media pemasaran baru. Persaingan dari e-marketplace dan e-commerce sangat 

kompetitif dengan beragam fitur yang ditawarkan. Keseluruhan fitur diharapkan 

mampu menarik niat penggunaan aplikasi untuk berbelanja online, sehingga setiap 

pelaku usaha harus mengetahui faktor penyebab niat penggunaan aplikasi. Dengan 

demikian, pelaku UKM termasuk Toko Laurike dapat merumuskan strategi bisnis 

yang tepat dalam mengembangkan usahanya demi mendukung pemerintah 

meningkatkan daya saing UKM. 

Masalah yang menjadi sasaran penelitian ini didasari karena perbedaan 

tingkat penjualan produk Toko Laurike di tiga e-marketplace (Tokopedia, 

Elevenia, dan Bukalapak). Produk yang dijual di ketiga pasar online tersebut 

adalah sama, namun hasil penjualan di tiap pasar elektronik secara signifikan 

berbeda. Penjualan produk Toko Laurike melalui Tokopedia adalah terbesar 

dibanding Bukalapak dan Elevenia. Hal tersebut yang mendasari penelitian, yaitu 
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mengapa orang-orang mau berbelanja produk UKM agribisnis pangan dalam 

bentuk cair dan gel melalui Tokopedia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

pengguna sehingga berbelanja melalui Tokopedia. Apakah mungkin karena 

aplikasi Tokopedia sangat mudah digunakan dan bermanfaat. Atau alasan lainnya 

dari sisi design atau rancangan sistemnya yang dianggap menarik. Mungkin saja 

sistem keamanan Tokopedia yang dianggap paling handal. Pencarian faktor niat 

penggunaan Tokopedia ini mengacu pada model penerimaan teknologi yang 

dikembangkan oleh Lai (2016) yaitu Stimulus Theoritical Framework Technology 

Acceptance Model. 

Menurut Lai (2016) pada model penerimaan single platform e-payment 

system (penggabungan card, internet dan mobile), ditemukan alur model adopsi 

teknologi baru, yaitu adanya faktor stimulus yang memotivasi penggunaan 

aplikasi dan menghasilkan respon terhadap penggunaan sistem. Faktor stimulus 

tersebut adalah fitur dan kemampuan sistem. Stimulus ini dianggap memotivasi 

user sehingga menggunakan aplikasi. Respon dari stimulus adalah Niat seseorang 

(User’s intention to use) menggunakan teknologi tersebut. 

Fitur dan kemampuan sistem yang dianggap memberi stimulus adalah faktor 

Design (rancangan) dan Security (sistem keamanan). Design dan Security dari 

aplikasi terbukti berpengaruh nyata terhadap kemudahan penggunaan (Perceived 

Ease of Use) dan persepsi akan manfaat (Perceived Usefulness). Lai juga 

mengemukakan bahwa Security terbukti berpengaruh langsung terhadap niat 

seseorang menggunakan sistem E-payment. Dengan mengacu pada latar belakang 

masalah yang telah disampaikan, masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Faktor apakah dari model Stimulus Theoritical Framework Technology 

Acceptance Model yang paling berpengaruh terhadap niat penggunaan 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair 

dan gel apakah dari sisi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, 

rancangan atau sistem keamanan Tokopedia. 

2. Apakah Design dan Security dari Tokopedia memiliki kontribusi terhadap 

persepsi manfaat (Perceived Usefulness) dan Kemudahan Penggunaan 

(Perceived Ease of Use). 

3. Apakah sistem Security dari Tokopedia berpengaruh terhadap niat 

penggunaan Tokopedia (Consumers’ Intention to Use) dalam berbelanja 

produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan faktor penentu (determinan) niat penggunaan Tokopedia 

(Consumers’ Intention to Use) dalam berbelanja produk UKM agribisnis 

pangan berbentuk cair dan gel atau yang karakteristiknya sama dengan 

minyak kelapa dan VCO. 

2. Menganalisis pola hubungan Design dan Security terhadap kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease of Use) dan persepsi kemanfaatan 

(Perceived Usefulness). 
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3. Menganalisis kontribusi Security terhadap niat penggunaan Tokopedia 

dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup pada lingkup Laurike Home 

Industri dan pelaku UKM agribisnis lainnya di Indonesia. Uraian manfaat ini 

didefenisikan sebagai berikut: 

1. Bagi Laurike Home Industri, diharapkan melalui hasil penelitian ini 

memberi masukan untuk pengembangan toko online atau e-commerce 

yang sedang dibangun (https://www.laurike.com) sehingga Toko Laurike 

semakin dikenal di pasar UKM Indonesia maupun manca negara. 

2. Bagi UKM Agribisnis lainnya, diharapkan melalui hasil penelitian ini 

bisa memanfaatkan e-marketplace dalam pemasaran produknya, atau 

membangun e-commerce sendiri sehingga semakin bertambah UKM 

yang Go-Online dan mampu memasuki pasar global. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah fokus terhadap tujuan penelitian 

yaitu menganalisis faktor penentu seseorang sehingga berniat menggunakan 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan 

gel. Batasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pelanggan Toko Laurike yang terdaftar di aplikasi Tokopedia, yaitu 

berdasarkan data pembeli tahun 2017 dan dijadikan sebagai sumber data 

responden penelitian. 

2. Responden lainnya adalah pengguna Tokopedia yang pernah berbelanja produk 

UKM agribisnis berbentuk cair dan gel yang karakteristiknya sama dengan produk 

Toko Laurike dan mereka belum mengenal Toko Laurike. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah) 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku 

ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, 

pengertian Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
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dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara 

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

4. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan 

Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 

berdomisili di Indonesia. 

Menurut Bank Dunia dan LPPI (2015), UMKM dapat dikelompokkan 

dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha 

Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan 

hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat 

kelompok, yaitu: 

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 

2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin 

namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan 

usahanya. 

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub 

kontrak) dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan 

yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. 

Pengertian UMKM berdasarkan aset dan omset bisa dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1  Kriteria UMKM & Usaha Besar berdasarkan aset dan omset 

Ukuran Usaha Kriteria 

Aset Omset 

Usaha Mikro Maksimal Rp 50 juta Maksimal Rp. 300 juta 

Usaha Kecil Diatas Rp 50 juta – Rp500 

juta 

Diatas Rp. 300 juta – Rp2,5 miliar 

Usaha Menengah Diatas Rp 500 juta – Rp10 

miliar 

Diatas Rp. 2,5 miliar– Rp50 miliar 

Usaha Besar Diatas Rp 10 miliar Diatas Rp50 miliar 

 

 

Produk Agribisnis 

Pengertian Agribisnis Menurut Sjarkowi dan Sufri (2004) adalah setiap 

usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi 

pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu sendiri dan juga 
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pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Dapat dikatakan bahwa produk 

agribisnis adalah produk pertanian dan hasil olahannya. Menurut Beierlein dan 

Woolverton (1991) agribisnis tidak hanya bergerak dalam pertanian namun 

sampai pada pengolahan hasil pertanian tersebut. Contoh produk agribisnis adalah 

susu, es krim, makanan, minyak kelapa dan produk olahan dari pertanian lainnya. 

 

 

E-commerce 

E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

penjualan barang dan jasa melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, 

hanya menciptakan situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk 

dapat dianggap e-commerce. E-commerce melibatkan sejumlah proses bisnis 

untuk membantu terlaksananya penjualan dan pembelian secara elektronik baik itu 

barang maupun jasa (O’Brien 2006). Menurut O’Brien dan Marakas (2011) ada 

beberapa kategori dari e-commerce antara lain: 

1. Business to consumer (B2C) 

2. Business to Business (B2B) 

3. Consumer to consumer (C2C) 

Kategori B2C, pihak bisnis harus mengembangkan tempat penjualan 

elektronik yang atraktif untuk menjual produknya baik barang dan jasa kepada 

konsumen. Kategori B2B adalah bagian terbesar dari e-commerce. Kategori ini 

menyediakan pasar e-business dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. 

Sebagai contoh suatu perusahaan dapat menghubungkan sistem supply chain 

management dengan katalog online dari pemasok. Kategori C2C memfasilitasi 

interaksi bisnis dari konsumen ke konsumen, sebagai contoh situs lelang online 

seperti eBay dimana konsumen (atau perusahaan) dapat saling melakukan jual beli 

satu sama lain melalui proses lelang yang disediakan oleh situs web.  Bentuk lain 

dari model aplikasi ini dapat berupa situs web pribadi, portal e-commerce 

konsumen, layanan jual-beli antar konsumen pada situs berita elektronik, dan 

lainnya. 

E-commerce mengubah bentuk persaingan, kecepatan tindakan, dan 

perampingan interaksi, produk, dan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan 

dan dari perusahaan ke pemasok. Beberapa pasar e-commerce (e-commerce 

marketplace) adalah: 

1. One to many : pasar e-commerce untuk sisi penjualan yang menyediakan 

katalog produk yang ditawakan beserta harganya. Contoh:  

2. Many to One: pasar e-commerce untuk sisi pembelian, dirancang untuk 

menarik berbagai pemasok untuk menawarkan barang atau jasa yang 

dibutuhkan oleh pembeli, biasanya pembeli besar seperti GE atau AT&T. 

3. Some to Many: pasar untuk distribusi, berupa gabungan beberapa pemasok 

besar yang mengkombinasikan katalog produk mereka untuk menarik 

komunitas pembeli yang lebih besar. 

4. Many to Some: pasar untuk pembelian (procurement), berupa gabungan 

beberapa pembeli besar yang mengkombinasikan katalog pembelian mereka 

untuk menarik lebih banyak pemasok sehingga terjadi kompetisi dan harga 

yang lebih rendah. Contoh: industri otomotif 
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5. Many to Many: pasar perlelangan (auction) yang digunakan oleh banyak 

pembeli dan banyak penjual yang dapat menawarkan beragam produk dan 

jasa. Contoh: eBay dan FreeMarkets. 

E–Commerce atau yang disebut Electronic Commerce pada dasarnya 

mempunyai makna yang sama, yang berarti suatu cara bagi seorang konsumen 

membeli barang yang diinginkan secara online melalui jaringan internet (Lesmono  

2015). Bagi pihak konsumen, menggunakan e-commerce dapat membuat waktu 

berbelanja menjadi singkat. Mereka juga tidak lagi perlu berlama-lama 

mengelilingi pusat pertokoan untuk mencari barang yang diinginkan harga 

barang-barang yang dijual melalui e-commerce biasanya lebih murah 

dibandingkan dengan harga ditoko, karena jalur distribusi dari produsen barang 

kepihak penjual lebih singkat dibandingkan dengan toko konvensional. 

 

 

E-marketplace 

E-marketplace merupakan  bagian  dari  e-commerce.  Menurut Brunn, 

Jensen dan Skovgaard (2002), e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis 

interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat 

ambil andil dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan e-business. Inti  penawaran  

dari e-marketplace adalah  mempertemukan  pembeli  dan  penjual  sesuai  dengan  

kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. 

E-marketplace atau electronic marketplace adalah jenis situs e-commerce 

dimana informasi produk atau layanan disediakan oleh beberapa pihak ketiga, 

sedangkan transaksi diproses oleh operator pasar (Turban et al. 2008). Pasar 

online adalah jenis utama dari multichannel ecommerce dan dapat menjadi cara 

untuk merampingkan proses produksi. Komponen dari e-marketplace terdiri dari, 

pembeli, penjual, barang dan jasa, perantara, front end, back end, infrastruktur. 

 

 

Belanja Online 

Belanja online adalah pertukaran/aktivitas jual-beli yang dilakukan seorang 

konsumen melalui alat penghubung komputer sebagai dasarnya, dimana komputer 

konsumen terhubung dengan internet dan bisa berinteraksi dengan retailer atau 

toko maya yang menjual produk atau jasa melalui jaringan (Haubl dan Trifts 

2000). Belanja online atau disebut juga belanja daring adalah kegiatan pembelian 

barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet seorang 

pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan 

melalui web yang dipromosikan oleh penjual (Wijaya dan Teguh 2012). 

 

 

Tokopedia 

Tokopedia merupakan salah satu pusat perbelanjaan online di Indonesia 

yang mengusung model bisnis marketplace. Tokopedia berdiri tanggal 6 Februari 

2009 dengan alamat website-nya https://www.tokopedia.com/, kemudian 

diluncurkan secara publik dalam versi beta pada tanggal 17 Agustus 2009. Sejak 

diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh 

https://www.tokopedia.com/
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semua secara gratis5. Visinya adalah "Membangun Indonesia yang Lebih Baik 

Lewat Internet". Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk 

mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring (dalam 

jaringan). Sistem pembayaran di Tokopedia menggunakan sistem rekening 

bersama atau escrow. Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi 

antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan6. 

Hingga awal tahun 2017, terdapat 2 macam kategori pembayaran yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi di Tokopedia, yaitu sistem pembayaran instan dan 

sistem pembayaran manual. Sistem pembayaran instan Tokopedia yaitu tidak 

perlu melakukan konfirmasi pembayaran karena pembayaran sudah otomatis 

terverifikasi. Sistem pembayaran instan ini menggunakan layanan internet 

banking dari beberapa bank di Indonesia dan kartu kredit.  Sistem pembayaran 

manual Tokopedia adalah pembeli harus melakukan konfirmasi pembayaran 

namun per tanggal 18 November 2016, pembeli tidak perlu lagi melakukan 

konfirmasi pembayaran, asalkan nominal yang ditransfer sudah sesuai dengan 

nominal yang diberikan untuk dibayar. Pembayaran Tokopedia sudah bisa melalui, 

transfer ATM (anjungan tunai mandiri), Setoran tunai, Internet banking, dan 

mobile banking. 

 

 

TAM (Technology Acceptance Model) 

Model penerimaan teknologi (TAM) pertama kali dikemukakan oleh Davis 

pada tahun 1986. TAM adalah pengembangan dari Theory of Reason Action 

(TRA) yang dikenalkan oleh Ajzen dan Fishbein. Davis menemukan 2 komponen 

penting dalam penerimaan teknologi, yaitu perceived usefulness (PU) dan 

perceived ease of use (PEOU). Kedua komponen ini bila dikaitkan dengan TRA 

adalah bagian dari belief. PU didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang yakin 

bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerjanya. PEOU didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan sistem adalah mudah. 

Davis (1989) menemukan bahwa persepsi terhadap manfaat teknologi 

informasi juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan teknologi 

informasi tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa selama individu 

merasa bahwa teknologi tersebut bermanfaat dalam tugas-tugasnya, maka individu 

akan berniat untuk menggunakannya dan tidak memikirkan mudah atau tidaknya 

teknologi tersebut. 

Davis (1989) melakukan penelitian dengan menghubungkan antara Persepsi 

Kegunaan (PU) dengan Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan (PEOU). 

Terdapat lima pembentukan sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

penggunaan teknologi informasi: 

1. Perceived Ease of Use: Menyakinkan bahwa teknologi informasi yang 

akan mudah untuk digunakan. 

2. Perceived Usefullness: Menyakinkan bahwa teknologi informasi yang 

digunakan akan memberikan manfaat. 

 
5Sumber: https://id.techinasia.com/daftar-fakta-menarik-tentang-tokopedia-william-tanuwijaya 

tanggal 29 November 2018. 
6Sumber:  https://www.tokopedia.com/bebas-penipuan/ tanggal 29 November 2018 

https://id.techinasia.com/daftar-fakta-menarik-tentang-tokopedia-william-tanuwijaya%20tanggal%2029%20November%202018
https://id.techinasia.com/daftar-fakta-menarik-tentang-tokopedia-william-tanuwijaya%20tanggal%2029%20November%202018
https://www.tokopedia.com/bebas-penipuan/
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3. Atitude Toward Using: Menyakinkan sikap pengguna untuk 

menggunakan teknologi informasi. 

4. Behavioral Intention of Use: Meningkatkan perilaku pengguna untuk 

terus menggunakan teknologi informasi. 

5. Actual System Usage: Menyatakan bahwa pengguna telah menggunakan 

teknologi informasi sepenuhnya dengan didasarkan manfaat yang 

didapat. 

TAM menjadi salah satu model yang berhasil memprediksikan penerimaan 

terhadap sebuah teknologi. TAM banyak dikembangkan oleh peneliti. Davis 

bersama Bagozzi dan Warshaw (1989) mengembangkan TAM dengan 

menambahkan faktor eksternal. Model pengembangan Davis et al. (1989) 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: TAM oleh Davis, Bagozzi dan Wasrhaw (1989) 

Gambar 1  Diagram alur teori TAM oleh Davis, Bagozzi dan Warshaw (1989) 

 

Davis dan Venkatesh (2000) mengembangkan kembali model penerimaan 

teknologi. Model diagram alur penerimaan teknologi dari Davis dan Venkantesh 

ini ditunjukkan pada Gambar 2. Model TAM2 tetap menggunakan model TAM 

asli, memiliki dua variabel perilaku utama, yaitu perceived usefulness dan 

perceived  ease  of  use. Davis dan Venkatesh memberikan penjelasan lebih rinci 

untuk alasan pengguna menemukan kegunaan sistem dibagi dalam 3 titik waktu, 

yaitu pra-implementasi, satu bulan pasca implementasi dan tiga bulan pasca 

implementasi. Hasil penelitian Davis dan Venkatesh menunjukkan bahwa TAM2 

memiliki performa baik di kedua lingkungan voluntary (sukarela) dan mandatory 

(kewajiban) (Lai 2017). Tujuan model TAM 2 masih tetap menjaga pengambilan 

konstruk original dari model TAM dan termasuk kunci penentu tambahan dari 

TAM,  konstruk perceived  usefulness dan usage intention dan mengerti 

bagaimana pengaruh perceived usefulness dan usage intention dengan 

menambahkan pengalaman pengguna (users experience) dari waktu ke waktu 

dengan sistem target (Lai 2017). 
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Sumber: TAM oleh Davis dan Venkatesh (2000) 

Gambar 2  Diagram alur teori TAM 2 

 

Konstruk baru pada model TAM2 yaitu Subjective Norm, Image, Job 

Relevance, Output Quality, Result Demonstrability, Experience dan Voluntariness. 

Intension to Use dipengaruhi oleh Perceived Usefulnes dan Perceived Ease of Use, 

sedangkan Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulness. 

Usage Behaviour dipengaruhi oleh Intension to Use. Penjelasan dari variabel-

variabel  yang  terdapat  dalam  model  TAM2: 

1. Subjective norm didefinisikan sebagai persepsi individu yang merasa bahwa 

kebanyakan orang yang dianggap penting dalam hidupnya berpikir harus 

atau tidak menggunakan sistem informasi. Variabel ini berpengaruh pada 

intention to use dalam konteks sistem informasi yang bersifat mandatory  

use bukan voluntary use. 

2. Image yaitu sejauh mana sebuah inovasi dapat meningkatkan statusnya 

dalam sistem sosial. 

3. Job   relevance yaitu   persepsi   individu   bahwa   sistem   dapat   dipakai   

untuk keperluan pekerjaan sehari-hari. 

4. Output quality yaitu derajat dimana seseorang percaya bahwa sistem 

informasi dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan dengan lebih baik. 

5. Intention to Use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap 

mengaplikasikan sebuah teknologi (Davis 1989). Tingkat pengunaan sebuah 

teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap serta 

perhatian sang pengguna terhadap teknologi tersebut. 

6. Usage Behavior (perilaku penggunaan) adalah perilaku penggunaan 

teknologi oleh pengguna yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. 

Menurut Gefen et al. (2003), bahwa minat untuk menggunakan teknologi 

informasi baru ditentukan oleh dua keyakinan, yaitu persepsi kemanfaatan atau 

the perceived usefulness (PU) dan kemudahan penggunaan atau the perceived 

ease of use (PEOU). PU adalah ukuran penilaian subyektif dari individu terhadap 
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utilitas teknologi informasi (TI) baru dalam konteks tugas yang spesifik. PEOU 

adalah indikator usaha kognitif yang dibutuhkan untuk belajar dan memanfaatkan 

TI baru. 

Lai (2016) melakukan penelitian model penerimaan aplikasi single platform 

E-payment (Card, Mobile dan Internet menjadi satu sistem pembayaran) di 

Malaysia. Aplikasi ini dinamakan MySIM E-payment Solution. Lai memodelkan 

penerimaan teknologi dengan mengembangkan model TAM2, yaitu 2 variabel 

dasar TAM dan variabel niat penggunaan (intention to use). Model Lai ini 

dinamakan Stimulus theoretical framework. Lai (2016) mengemukakan bahwa ada 

faktor yang menstimulus seseorang untuk menggunakan sistem single platform E-

payment. Faktor stimulus tersebut dilihat dari kemampuan dan fitur dari sistem, 

sehingga timbul respon yaitu berniat menggunakan sistem. Kemampuan dan fitur 

sistem dilihat dari Design (rancangan) dan Security (keamanan).  

Defenisi Design dalam penelitian Lai (2016) adalah rancangan dan fungsi 

sistem secara teknis. Szymanski dan Hise (2000) menemukan bahwa kemudahan 

rancangan dari situs untuk navigasi online akan menyebabkan pembelian, semakin 

tinggi daya tarik rancangan, maka akan menuju penggunaan situs online. Variabel 

Design juga didefenisikan dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama mengenai 

tampilan dari MySIM dan bagian kedua dari persfektif konsumen yaitu informasi 

yang jelas untuk proses penggunaan E-payment dan mengijinkan pengguna untuk 

mengontrol pilihan mereka. Variabel kedua yang dianggap menjadi stimulus pada 

model Lai (2016) adalah Security. Defenisi security merujuk pada penelitian 

Belanger et al. (2002) dan McKnight et al. (2002). Penelitian yang dilakukan oleh 

Belangeret al. (2002) tentang kepercayaan dalam transaksi perdagangan online, 

peran dari privasi (privacy), security (keamanan) dan kelengkapan situs (site 

attribute). Faktor penting saat membeli barang dan jasa melalui web, yaitu third  

party privacy seals (segel rahasia pihak ketiga), privacy  statements (pernyataan 

rahasia), third  party  security  seals (segel keamanan pihak ketiga) dan security  

features (fitur keamanan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fitur 

keamanan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam membeli barang dan jasa 

melalui web dibanding ketiga variabel lainnya. Sama halnya dengan McKnight et 

al. (2002) menyimpulkan bahwa keamanan situs akan berpengaruh terhadap niat 

bertransaksi online. Security adalah hal yang sangat penting dalam keputusan 

konsumen dalam penggunaan MySIM E-payment Solution. 

Delapan Hipotesis dibentuk oleh Lai (2016), yaitu melihat bagaimana 

pengaruh Design dan Security terhadap perceived of usefulness dan perceived 

ease of use. Lai juga melihat pengaruh langsung Security terhadap consumers’ 

intention to use. Hipotesis lainnya adalah sama dengan model TAM2, perceived of 

usefulness dan perceived ease of use berpengaruh positif terhadap consumers’ 

intention to use dan perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived of 

usefulness. Model yang dikembangkan oleh Lai (2016) ditunjukkan pada Gambar 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lai ini berhasil membuktikan bahwa keamanan 

sangat mempengaruhi penggunaan single platform e-payment system. 
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Sumber: Lai (2016) 

Gambar 3 Stimulus theoretical framework (design and security stimulus research 

theoretical hypothesis) 

 

 

SEM (Structural Equation Model) 

SEM (Structural Equation Model) adalah alat analisis statistik yang 

merupakan gabungan dari analisis faktor dan regresi. Pada tahun 1950-an, SEM 

sudah mulai dikemukakan oleh para ahli statistik yang mencari metode untuk 

membuat model yang dapat menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel. 

Persoalan timbul karena banyak variabel yang termasuk variabel laten yang 

menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengukurannya. 

Variabel laten itu seperti, motivasi seseorang, kesetiaan pelanggan. Sebagai 

contoh, peneliti tidak dapat begitu saja mengukur komitmen seseorang, karena 

komitmen adalah sesuatu yang kompleks, berbeda dengan frekuensi pembelian 

barang per minggu atau keinginan membeli barang; untuk mengetahui komitmen 

seseorang, peneliti harus mengukur dengan sejumlah rincian lanjutan, yang 

disebut indikator (variabel manifes), seperti kepastian bertindak, keinginan 

mengulang tindakan, kepastian menolak alternative lain dan sebagainya. Variabel 

laten adalah variabel yang mengharuskan adanya sejumlah variabel manifest atau 

indikator agar variabel laten tersebut dapat diukur, tanpa sejumlah indikator maka 

variabel laten tidak dapat diukur begitu saja (Santoso 2015). 

Variabel laten digambarkan dalam bentuk elips sedangkan variabel indikator 

dalam bentuk persegi panjang.Menurut Latan dan Ghozali (2012), variabel 

indikator dibedakan dalam dua bentuk yaitu, formatif dan refleksif.Indikator 

formatif mengasumsikan bahwa setiap indikatornya menjelaskan karakteristik 

domain konstruknya. Kesalahan pengukuran ditunjukkan pada konstruk bukan 

pada indikatornya sehingga pengujian validitas dan reliabilitas konstruk tidak 

diperlukan. Berbeda dengan indikator refleksif harus ditambah dengan error terms 

atau kesalahan pengukuran (error terms). 
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SEM dibedakan menjadi dua kategori yaitu Covariance-based (CB-SEM) 

dan Component based atau variance. CB-SEM yang dikembangkan oleh Joreskog 

pada tahun 1969 diwakili oleh software seperti AMOS, EQS, LISREL, Mplus dan 

sebagainya, sedangkan Component based SEM diwakili oleh software SmartPLS, 

PLS-Graph, Visual PLS, SLSTAT-PLS dan sebagainya. CB-SEM merupakan tipe 

SEM yang mengharuskan konstruk maupun indikator-indikatornya untuk saling 

berkolerasi satu dengan lainnya dalam suatu model struktural (Latan dan Ghozali 

2012). Secara umum, CB-SEM bertujuan untuk mengestimasti model struktural 

berdasarkan telaah teoritis yang kuat untuk menguji hubungan kausalitas antar 

kosntruk serta mengukur kelayakan model dan mengkonfirmasinya sesuai dengan 

data empirisnya. Sementara PLS-SEM bertujuan untuk menguji hubungan 

prediktif antar konstruk atau pengaruh konstruk tersebut. 

 

Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang 

melakukan perbandingan antara variabel dependen dengan variabel independen 

(Latan dan Ghozali 2012). Tujuannya adalah untuk memprediksi pengaruh 

variabel dependen terhadap independen dan menjelaskan hubungan teoritis antara 

kedua variabel tersebut. Pengujian pada PLS dilakukan dengan metode 

penyampelan berulang (bootstraping). Menurut Chin (1998) dalam Latan dan 

Ghozali (2012), PLS tidak mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk 

estimati parameter. Evaluasi model PLS berdasarkan pada orientasi prediksi non 

parametric. Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai outermodel dan inner 

model. 

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai 

validitas dan reliabilitas model. Evaluasi outer model bertujuan memastikan 

bahwa indikator yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran. Outer model 

dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas convergent dan 

discriminant dari indikator pembentuk konstruk laten dan composite reliability 

serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Untuk Outer model dengan 

indicator formatif dievaluasi melalui substantive content-nya yaitu dengan 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari indikator 

konstruk tersebut. Evaluasi model pengukuran pada PLS memiliki anjuran atau 

rule of tumbdapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Ringkasan rule of thumb evaluasi model pengukuran 

Uji Parameter Rule of Tumbs 

Validitas Convergent 

Faktor Loading (Outer Loading) 
>0.7 (confirmatory research) 

>0.5 (explanatory research) 

Average Variance Extracted (AVE) >0,5 (confirmatory/explanatory) 

Communality >0,5 (confirmatory/explanatory) 

Validitas 

Discriminant 
Cross Loading 

>0.7 untuk setiap variabel 

Reliabilitas 

Cronbach Alpha 
>0.7 (confirmatory research) 

>0.6 (explanatory research) 

Composite Reliability 
>0.7 (confirmatory research) 

>0.6-0.7 (explanatory research) 

Sumber: Latan dan Ghozali (2012) 
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Evaluasi model structural atau inner model bertujuan untuk memprediksi 

hubungan antar variabel laten. Inner model dievaluasi dengan melihat nilai R2 atau 

R-Square untuk konstruk laten endogen.Rule of thumb dari inner model dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Ringkasan rule of thumb evaluasi model struktural 

  Kriteria Rule of Tumbs 

R-square 

≥ 0.67,≥ 0.33 dan≥ 0.19 menunjukan model kuat, moderat dan lemah (versi 

Chin) 

≥0.75,  0.50 dan ≥0.25 menunjukan model kuat, moderat dan lemah (versi Hair) 

Signifikasi  

(two-tailed) 
t-value 1.99 (significane level = 5 %) 

Sumber: Latan dan Ghozali (2012) 

 

 

Kajian Peneliti Terdahulu 

Widiatmika dan Sensuse (2008) meneliti penerimaan dan kegemaran dari 

pelajar terhadap teknologi internet. Model yang dibangun dengan menggunakan 

TAM, dengan menggunakan 5 variabel endogen dan mengikutsertakan 4 variabel 

eksogen dengan 33 buah indikator. Metode analisis yang digunakan adalah 

generalized least square (GLS) dan menggunakan polychoric correlation matrix 

dan asymptotic covariance matrix sebagai data tambahan. Alasan menggunakan 

metode GLS dikarenakan data penelitian ini adalah ordinal. Metode Maximum 

Likelihood dalam menggunakan SEM dengan data ordinal tidak dianjurkan karena 

akan menghasilkan estimasi parameter dan model fit yang bias. Hipotesis pada 

penelitian ini melibatkan 15 hipotesis yang muncul dari variabel laten yang ada 

dan diuji pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perceived ease 

of use berpengaruh positif terhada perceived usefulness. 

Willis (2008) melakukan penelitian bagaimana penerimaan jejaring sosial di 

kalangan mahasiswa dan menyajikan model alternatif untuk memprediksi 

penerimaan sistem jejaring sosial online. Empat belas Hipotesis diajukan dalam 

penelitiannya dengan menggunakan model TAM2. Data yang digunakan sebanyak 

500 mahasiswa, 87 pria dan 413 wanita dengan rentang usia 18–52 tahun. 

Pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan kuesioner. Variabel yang 

digunakan adalah perceived of usefulness, perceived ease of use, subjective norm, 

intense to use dan experience. Hasil dari penelitian Wilis menunjukkan perceived 

ease of use tidak berpengaruh nyata terhadap perceived usefulness. 

Perilaku pembelian melalui internet diteliti oleh Widiyanto dan Prasilowati 

(2015). Widiyanto dan Prasilowati menyelidiki atribut web perilaku pembelian 

online. Beberapa variabel disusun untuk membangun sebuah model yaitu 

kemenarikan desain website, reputasi vendor, persepsi kemudahan transaksi, sikap 

berbelanja online. Pengaruh keempat variabel tersebut kemudian diuji terhadap 

keputusan pembelian online. Sampel yang digunakan adalah 100 responden. 

Produk yang diteliti adalah produk online yang ditawarkan oleh situs dari 

Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode survei secara offline. Pengujian 

validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Faktor. Penelitian ini 

memberikan simpulan bahwa faktor penyebab tertinggi keputusan belanja online 

adalah reputasi vendor, faktor penyebab kedua keputusan belanja online adalah 
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kemenarikan desain website dan persepsi kemudahan transaksi terbukti tidak 

begitu signifikan memengaruhi keputusan belanja online. 

Park (2009) meneliti minat penerapan e-learning di beberapa universitas 

Korea Selatan dengan metode TAM2. Jumlah sampel yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah 628 mahasiswa dari berbagai universitas. Penelitian ini 

menggunakan 7 variabel dan dianalisis menggunakan SEM-LISREL. Variabel 

faktor eksternal terdiri dari individual factor (e-learning self efficacy), social 

factor (subjective norm) dan Organizational factor (system accessibility 

organizational factor). Salah satu hipotesis yang dibangun adalah bahwa 

perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness. Hasil 

penelitiannya adalah bahwa E-learning self efficacy dan Subjective Norm menjadi 

konstruk yang paling penting dalam penerimaan e-learning dan perceived ease of 

use terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap perceived usefulness. 

Moeser et al. (2013) meneliti faktor penentu perilaku penggunaan bisnis 

sosial online melalui aplikasi LinkedIn dan XING, dengan menggunakan model 

TAM2 yang dikembangkan oleh Davis dan Venkatesh (2000). Data sebanyak 541 

responden berhasil terkumpul melalui survei online dan yang valid hanya 321 

responden. Data diolah dengan menggunakan SEM. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa niat penggunaan sistem (intention to use) didorong oleh perceived 

usefulness, attitude towards usage dan social norm. Untuk perceived ease of use 

dan subjective norm memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung 

terhadap persepsi kemanfaatan (perceived usefulness). Hasil lainnya juga 

ditemukan bahwa perceive ease of use berkontradiksi dengan hipotesis dimana 

perceive ease of use tidak berpengaruh secara langsung pada sikap penggunaan 

sistem informasi (the attitude towards usage).  

Indrayana (2015) mengkaji faktor penentu minat penggunaan instagram 

untuk pembelian online dengan menggabungkan teori TAM dan TPB (Theory of 

planned behavior). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

variabel laten eksogen dan endogen. Terdapat 6 variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Analisis data menggunakan SEM dan hasilnya bahwa minat 

penggunaan instagram untuk pembelian online dipengaruhi oleh norma subjektif 

yang terkait dengan referensi lingkungan sekitar, testimony, dan endorse dari 

suatu produk. Penelitian Indrayana juga membuktikan bahwa kemudahan 

penggunaan instagram berpengaruh terhadap manfaat. 

Featherman dan Hajli (2016) meneliti masalah etika dan penilaian 

konsumen tentang risiko menggunakan layanan elektronik dan bagaimana risiko 

memengaruhi evaluasi konsumen dan penggunaan layanan berbasis Internet dan 

teknologi self-service. Data dikumpulkan dari 1.024 konsumen dengan 

menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

meningkatnya risiko penggunaan maka persepsi manfaat dari layanan elektronik 

dan niat untuk menggunakannya menurun. Selain itu, kekuatiran akan resiko 

penggunaan meningkat seiring dengan peningkatan pengaruh norma subjektif 

terhadap persepsi manfaat dan berbeda dengan hubungan kemudahan penggunaan 

terhadap persepsi manfaat dan niat penggunaan e-service menurun. 

Wibowo (2017) melakukan penelitian mengenai minat penggunaan 

perpustakaan digital di kampus IPB dan UBINUS. Model penelitiannya adalah 

Technology Acceptance Model dengan 6 variabel laten, Persepsi Kegunaan, 

Persepsi Kemudahan, Eksternal Variabel, Behavior Control, Sikap Pengggunaan 
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Digital dan Minat menggunakan perpustakaan digital. Hasil penelitiannya 

Persepsi Kegunaan dipengaruhi oleh Kemudahan penggunaan. 

Setiawan (2017) meneliti bagaimana penerimaan pengguna terhadap situs 

jejaring sosial sebagai saluran pengaduan keluhan dengan menggunakan model 

TAM. Variabel yang dipergunakan adalah perceived ease of use, perceived 

usefulness, intention to use dan attitude. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan kemudahan (perceived ease of use) 

memiliki pengaruh positif terhadap sikap pengguna (attitude). Selain itu, sikap 

pengguna memiliki peranan penting dalam memprediksi niat pengguna (intention 

to use) untuk menggunakan situs jejaring sosial sebagai saluran pengaduan 

keluhan. Hasil lainnya juga menunjukan perceived usefulnesss tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap intention to use. 

Ula (2018) melakukan penelitian minat membeli barang secara online di 

kalangan mahasiswa. Model penelitiannya menggabungkan Theory of Planned 

Behaviour digabung dengan Technology Acceptance Model. Penelitian ini juga 

menggunakan 150 responden dan pengolahan data beserta modelnya 

menggunakan analisis partial least square. Responden merupakan mahasiswa 

sarjana strata satu. Hasilnya adalah variabel sikap yang terbukti mempengaruhi 

minat belanja online. Hasil tersebut dilihat dari total efek yang paling besar 

diberikan oleh variabel sikap. 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari variabel terpenting yang paling 

berpengaruh terhadap niat penggunaan Tokopedia dalam berbelanja online produk 

UKM agribisnis pangan dalam bentuk cair dan gel. Hasil penelitian ini menjadi 

masukan bagi pelaku usaha agribisnis yaitu Toko Laurike dan bisa diikuti oleh 

rekanan UKM Agribisnis lainnya. Kerangka pemikiran yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4. Pada Gambar 4, penelitian 

dimulai dari mengkaji faktor penentu (determinan) penggunaan Tokopedia, lalu 

mencari faktor apa yang paling berpengaruh secara nyata terhadap niat 

penggunaan Tokopedia. Maka dari kajian tersebut diidentifikasi faktor-faktor 

yang menjadi niat penggunaan Tokopedia dalam berbelanja produk agribisnis 

berbentuk gel dan cair. 
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Keterangan: 

 : Ruang lingkup penelitian 

: Masukan bagi perusahaan 
 : Alur penelitian 

Gambar 4  Kerangka pemikiran konseptual 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Mencari faktor pengaruh niat penggunaan e-marketplace dalam berbelanja 

produk UKM Agribisnis dijelaskan dalam hipotesis. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai hipotesis. Hipotesis yang dibentuk 

disesuaikan dengan diagram alur yang dibentuk oleh Lai (2016). Hipotesis ini 

menjadi acuan atau jawaban sementara terhadap model struktural. Berikut 

variabel yang digunakan adalah: 

1. Design (Rancangan) 

Davis (1989) mengidentifikasi fitur rancangan (design feature) berhubungan 

secara langsung dengan perceived ease of use dan perceived usefulnes. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lai dan Ahmad (2015) juga berpendapat bahwa pengguna 

sangat senang menggunakan handphone-nya sebagai pembayaran elektronik dan 

handphone tersebut dianggap bernilai dan memberi manfaat jika mudah dalam 

penggunaan. Dengan demikian, ditarik sebuah hipotesis: 

Perceived Ease 

of Use 

Pelaku UKM di Indonesia 

Pemasaran produk melalui Tokopedia 

Faktor Pendorong Niat Penggunaan Tokopedia 

Perceived 

usefulness 

Consumers’ 
Intention to use (Niat 

penggunaan 

Tokopedia 

Analisis SEM 

Implikasi Manajerial 

Design 

Security 
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H1a: Design Tokopedia berpengaruh terhadap perceived usefulness. 

H1b: Design Tokopedia berpengaruh terhadap perceived ease of use. 

2. Security (Keamanan) 

Security (Keamanan) didefenisikan sebagai keadaan yang terlindungi atau 

aman dari bahaya. Security meliputi 3 dimensi, yaitu reliability (reliabilitas), 

safety (keamanan) dan privacy (kerahasiaan) (Polatoglu dan Ekin 2001). 

Seseorang akan menerima sebuah teknologi apabila teknologi tersebut dianggap 

aman dan nyaman. Lai (2016) menemukan bahwa Security dari sistem Single 

platform E-payment di Malaysia memiliki pengaruh terhadap kemudahan 

penggunaan dan keyakinan manfaat. Dengan demikian, ditarik sebuah hipotesis: 

H2a: Security Tokopedia berpengaruh terhadap perceived usefulness. 

H2b: Security Tokopedia berpengaruh terhadap perceived ease of use. 

H2c: Security Tokopedia berpengaruh terhadap consumers’intention to use. 

3. Perceived ease of use dan perceived usefulness dianggap memiliki 

hubungan, dimana kemudahan penggunaan sistem akan dirasa bermanfaat bagi 

pengguna. Berdasarkan model penerimaan teknologi TAM2 oleh Davis dan 

Venkatesh (2000), dapat ditarik sebuah hipotesis dari hubungan Perceived ease of 

use dan perceived usefulness: 

H3: Perceived ease of use (kemudahan penggunaan) berpengaruh terhadap 

keyakinan manfaat (perceived usefulness). 

4. Perceived ease of use adalah ukuran keyakinan seseorang dengan 

menggunakan suatu sistem tertentu akan mempermudah usaha yang dikeluarkan 

(Davis 1989). Hipotesis yang dapat dibangun dari variabel ini adalah: 

H4: Perceived ease of use berpengaruh terhadap niat penggunaan Tokopedia 

(Consumers’ intention to use). 

5. Perceived usefulness (keyakinan manfaat) 

Perceived usefulness (Davis 1989) didefenisikan sebagai ukuran keyakinan 

seseorang bahwa dengan penggunaan sistem aplikasi, maka akan meningkatkan 

performansi pekerjaannya. Teknologi yang disediakan memberi manfaat dan 

kegunaan bagi individu, misalnya penghematan waktu berbelanja dan mereduksi 

biaya berbelanja. Dengan demikian dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Perceived usefulness berpengaruh terhadap niat penggunaan Tokopedia 

(Consumers’ intention to use). 

 

 

3 METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jakarta dengan mengambil data yang terkait dari 
berbagai sumber padabulan September – Oktober 2018. 

 
 

Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari tujuan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausal 

(causal research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan atau 

menguji bahwa satu variabel menjadi penyebab variabel lainnya atau menyelidiki 
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kemungkinan hubungan antara variabel dengan berdasar atas pengamatan melalui 

data tertentu. 

 

 

Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

bersumber pada kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Penyebaran kuesioner 

dilakukan secara online, melalui Google Form, dimana link nya dikirimkan 

melalui aplikasi instant message berupa Whastapp dan media sosial yaitu Twitter. 

Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan artikel-artikel, jurnal, buku, tesis, 

disertasi, karya ilmiah, majalah, data dari internet yang relevan dengan penelitian 

ini. 

 

 

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner online memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihannya adalah biaya yang sangat murah dan waktu yang 

fleksibel. Namun kelemahannya adalah kemungkinan responden bisa saja 

memiliki persepsi yang salah dengan pertanyaan di kuesioner, sehingga jawaban 

tidak lengkap mewakili pernyataan responden. Pada penelitian ini skala yang 

digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan 

ketika responden diminta untuk menyatakan persetujuannya (Sumarwan et al., 

2015 ). Tabel 3 adalah skor dari skala likert. Skala yang dipakai adalah lima, yaitu 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S) dan sangat 

setuju (SS). Nilai dari skala STS hingga SS adalah dari 1 hingga 5. 

 
Tabel 3  Skor skala likert 

No Niat Lambang Skor 

1 Sangat tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Netral N 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 

Teknik Pengambilan Contoh 

Populasi dari penelitian ini adalah orang yang pernah berbelanja produk 

agribisnis pangan berbentuk cair dan gel melalui aplikasi Tokopedia 

(https://www.tokopedia.com) dan pelanggan Toko Laurike di Tokopedia. Produk 

agribisnis pangan tersebut mirip dengan produk Toko Laurike yaitu minyak 

kelapa atau minyak VCO. 

Teknik pengambilan contoh menggunakan metode judgement sampling atau 

yang sering disebut purposive sampling (Sumarwan 2015). Purposive sampling 

adalah penarikan contoh dilakukan berdasarkan keahlian mengenai subjek yang 

https://www.tokopedia.com/
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diteliti. Dengan kata lain contoh yang dipilih harus sesuai dengan tema atau topik 

penelitian. Contoh yang diharapkan sudah pernah berbelanja produk minyak VCO 

Laurike atau sekarakteristik yang sama melalui Tokopedia. 

Dalam penelitian ini tidak diketahui ukuran populasi, maka pemilihan 

contoh yang ditentukan harus menggunakan patokan atau anjuran (rule of thumb). 

Untuk penelitian multivariat (termasuk analasis regresi multivariat), ukuran 

sampel harus beberapa kali (sebaiknya 10 kali atau lebih) lebih besar jumlahnya 

variabel penelitian yang ditinjau Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (2003). 

Jumlah variabel dalam penelitian ini ada 5 variabel, maka setidaknya ukuran 

contoh yang dibutuhkan harus ada 50 orang. Menurut Ghozali (2008), ukuran 

sampel yang kecil akan memberikan hasil parameter dan model statistik yang 

tidak baik. PLS tidak membutuhkan banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi 

normal multivariate dan jumlah sampel tidak harus besar (Ghozali 

merekomendasikan antara 30-100). Peneliti memutuskan untuk menggunakan 108 

responden untuk mengantisipasi apabila ada kesalahan dalam pengisian kuesioner. 

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan SEM. Alasan 

menggunakan SEM adalah karena dapat mengukur variabel laten (variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung). Maka dengan menggunakan SEM, analisis 

deskriptif, korelasi antar variabel dapat diperoleh. Variabel indikator berupa daftar 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan tipe jawaban skala likert. 

Menurut Hair et al. (2006), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan beberapa tahap, yaitu kecocokan seluruh model, baik itu model 

pengukuran maupun struktural. 

 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit (Kelayakan Model) 

Kelayakan model harus diuji. Menurut Hair et al. (2006), evaluasi terhadap 

tingkat kelayakan model, dilihat dari nilai Goodness of Fit (GOF). Evaluasi 

Goodness-of fit dari Inner modeldilihat dari uji t-statistics dan pengaruh positif 

dan negatif dilihat dari original sample (O) yang didapat melaluiprosedur 

bootstrapping (Ghozali 2014). Evaluasi goodness of fitdari inner model juga dapat 

dievaluasi dengan menggunakan R-Square. R-Square mengartikankeragaman 

konstruk endogen yang mampu dijelaskan oleh konstruk-konstrukeksogen secara 

serentak. Q-Square dapat mengukur seberapa baik nilai observasiyang dihasilkan 

oleh model dan juga estimasi parameternya. 

 

Rancangan Model 

Rancangan model penelitian dapat dilihat pada Gambar5 yang menjelaskan 

bahwa terdapat5 variabel laten, dimana 2 variabel laten eksogen (Design dan 

Security) yang mempengaruhi Perceived ease of use, perceived usefulness dan 

Consumers’ intention to use. 
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Gambar 5  Model penelitian kajian determinan niat penggunaan Tokopedia 

 

Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Defenisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing 

– masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator - indikator 

yang membentuknya. Terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu dependen 

(terikat) dan independen (bebas). Variabel Dependen meliputi consumers’ 

intention to use, Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) dan Perceived 

Usefulness (keyakinan manfaat). Variabel Independen meliputi Design 

(rancangan) dan Security (Keamanan). Variabel Independen mempengaruhi 

variabel terikat. Defenisi operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4  Defenisi operasional variabel 

Variabel 

Laten 

Eksogen 

Deskripsi (Variabel Indikator) Simbol Sumber 

Design 

(rancangan

) 

1. Tampilan aplikasi Tokopedia sangat 

menarik baik dari peletakan menu/navigasi 

dan kombinasi warna 

2. Sistem Tokopedia berfungsi dengan baik, 

tidak pernah error 

3. No Repetition: Sistem Tokopedia sangat 

cepat untuk diakses 

X11 

 

 

X12 

 

 

X13 

Lai (2016) 

 

 

Lin dan Hsieh 

(2006);Lai (2016) 

 

Lai (2016) 

Security 

(keamanan
) 

1. Confidentiality:Sistem Tokopedia aman 

dari serangan Hacker (Peretas) atau 
pencurian data 

2. Authorization:Sistem Tokopedia sangat 

terpercaya dan dilindungi dengan sistem 

akses user ID dan kata sandi 

3. Authentication:Data pengguna di aplikasi 

Tokopedia terjaga kerahasiannya 

4. Reliability:Tidak pernah terjadi kesalahan 

transaksi yang disebabkan aplikasi 

Tokopedia error 

X21 

 
 

X22 

 

 

X23 

 

X24 

Lai dan Ahmad (2015); 

Lai (2016) 
 

Lai (2016) 

 

 

Lai (2016) 

 

Lai (2016) 

Variabel 

Laten 

Endogen 

Deskripsi (Variabel Indikator) Simbol Sumber 

Perceived 

Ease of 
Use 

(kemudaha

n 

penggunaa

n) 

1. Tokopedia mudah digunakan 

 

2. Mudah untuk daftar/register sebagai 

pengguna Tokopedia 

3. Mudah untuk aktivasi user Tokopedia 

 

4. Untuk memahami dan dapat 

mengoperasikan menu aplikasi Tokopedia 

tidak memerlukan waktu yang lama 

5. Tokopedia dapat digunakan kapan pun dan 

dimana pun 

6. Metode pembayarannya sangat beragam 

dan mudah digunakan 

Y11 

 
Y12 

 

Y13 

 

Y14 

 

 

Y15 

 

Y16 

Davis dan Venkatesh 

(2000) ; Park (2009) 
Park (2009); Lai  dan 

Ahmad (2015) 

Lai (2016) 

 

Davis dan Venkatesh 

(2000) ; Park (2009) ;  

 

Lai dan Ahmad (2015); 

Lai (2016) 

Lai (2016) 

 
Perceived 

Usefulness 

(keyakinan 

manfaat) 

1. Penggunaan Tokopedia membuat saya 

leluasa mencari produk yang diinginkan 

2. Tokopedia menghemat waktu berbelanja 

3. Penggunaan Tokopedia dapat menghemat 

tenaga dalam berbelanja 

4. Penggunaan Tokopedia membuat saya 

dapat bertransaksi kapan pun dan dimana 

pun 

5. Penggunaan Tokopedia untuk berbelanja 

online lebih aman dibanding dengan 

menggunakan aplikasi online lainnya 

Y21 

 

Y22 

 

Y23 

 

Y24 

 

Y25 

 

 

Davis dan Venkatesh 

(2000) 

Davis dan Venkatesh 

(2000) ; Park (2009) 

Lai dan  Ahmad (2015) 

Davis (1989) 

Lai dan Ahmad (2015) 

 

Davis (1989) ; Lai dan 

Ahmad (2015) 

Consumers
’ intention 

to use 

1. Saya berniat akan menggunakan aplikasi 
Tokopedia 

2. Setiap berbelanja produk agribisnis dalam 

bentuk cairan, gel, saya akan lakukan lewat 

Tokopedia 

3. Saya berniat akan merekomendasikan orang 

lain untuk menggunakan Tokopedia 

Y31 
 

Y32 

 

 

Y33 

Davis dan Venkatesh 
(2000); Lai (2016) 

Davis danVenkatesh 

(2000) 

 

Davis dan Venkatesh 

(2000) 
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4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden Berdasarkan Demografi 

Dari 108 kuesioner yang terkumpul, 7 responden mengaku belum pernah 

menggunakan Tokopedia dan sisanya 101 responden sudah menggunakan 

Tokopedia. Berdasarkan data kelompok responden yang sudah menggunakan 

Tokopedia, sebanyak 30 responden mengaku belum pernah berbelanja produk 

UKM Agribisnis pangan berbentuk cair dan gel, sehingga hanya 71 data 

responden yang dianggap valid. 

Profil responden diuraikan berdasarkan karakteristik demografis yaitu, usia 

pengguna, jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Profil 

responden ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5  Ringkasan karakteristik responden dalam penelitian 

Karakteristik Responden Total % 

Jenis kelamin Laki-laki 37 52.1 

Perempuan 34 47.9 

Usia pengguna < 20 tahun 3 4.23 

21-30 tahun 42 59.15 

31-40 tahun 14 19.72 

41-50 tahun 9 12.68 
> 50 tahun 3 4.23 

Pendidikan SLTA atau sederajat 7 9.86 

Diploma atau sederajat 7 9.86 

Sarjana (S1) 50 70.42 

Magister (S2) 6 8.45 

Doktor (S3) 1 1.41 

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 7 9.86 

Pegawai Negeri Sipil/BUMN 19 26.76 

Karyawan Swasta 25 35.21 

Wiraswasta 14 19.72 

Ibu Rumah Tangga 3 4.23 
Lainnya 3 4.23 

Frekuensi berbelanja produk agribisnis 

pangan berbentuk cair dan gel melalui 

Tokopedia 

Satu kali 23 32.39 

Lebih dari sekali 48 67.61 

Pernah Berbelanja di Toko Laurike 

melalui Tokopedia 

Ya 25 35.21 

Tidak 46 64.79 

Sumber: (data diolah 2018) 
 

Jenis Kelamin 

Karakteristik demografi pertama adalah jenis kelamin. Dari 71 data 

responden yang digunakan adalah terdapat 37 berjenis kelamin laki-laki atau 

sebesar 52.1 persen (%). Responden berjenis kelamin perempuan terdapat 

sebanyak 34 responden atau sebanyak 47.9 %. Biasanya kelompok perempuan 

lebih sering berbelanja, namun dalam penelitian ini pengguna Tokopedia 

didominasi laki-laki. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lai 

(2016), responden paling banyak menggunakan Single E-payment di Malaysia 

didominasi oleh kelompok laki-laki. Namun berbeda dengan yang dilakukan 
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Indrayana (2015) mengenai minat berbelanja online melalui Instagram lebih 

banyak didominasi oleh kelompok perempuan. 

 

Usia Pengguna 

Karakteristik usia dibagi ke dalam 5 kategori dengan rentang usia 10 tahun. 

Kategori pertama dimulai dari <20 tahun, kategori kedua 21–30 tahun, kategori 

ketiga 31-40 tahun, kategori keempat 41-50 tahun dan kategori terakhir >50 tahun. 

Setiap kelompok usia memiliki pengetahuan masing-masing dalam menerima 

teknologi untuk melakukan pembelian secara online.  Tabel 5 menunjukkan 

responden yang paling banyak berbelanja produk agribisnis pangan melalui 

Tokopedia adalah pada rentang usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 42 orang. 

Rentang usia di urutan kedua adalah 30-40 tahun, yaitu sebanyak 14 orang, namun 

persentase rentang usia yang paling kecil adalah usia yang kurang dari 20 tahun 

dan usia >50 tahun yaitu masing-masing sebanyak 3 orang. Rentang usia 41-50 

tahun adalah sebanyak 9 orang. Hal ini mirip dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lai (2016) bahwa penggunaan sistem single e-payment di 

Malaysia didominasi kelompok umur <25 tahun dan 26-40 tahun. 

 

Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan dari responden dikategorikan mulai dari SLTA atau 

sederajat, diploma atau sederajat, Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). 

Sebaran karakteristik responden terbanyak pada kategori lulusan Sarjana (S1). 

Persentase dari kelompok sarjana adalah 70.4% atau sebanyak 50 orang 

didominasi kelompok pendidikan ini. Peringkat kedua terbanyak dari tingkat 

pendidikan Diploma dan SLTA yaitu masing-masing sebanyak 7 orang. Sisanya 

adalah Doktor dan Magister. 

 

Pekerjaan 

 Status atau pekerjaan responden dibagi dalam 6 kategori yaitu 

Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil/BUMN, Karyawan Swasta,Wiraswasta, 

Ibu Rumah Tangga, dan jenis pekerjaan lainnya. Status pekerjaan responden pada 

penelitian ini didominasi oleh karyawan swasta yaitu sebanyak 25 responden atau 

sebesar 35.2 %. Kelompok pegawai negeri sipil/BUMN berjumlah 19 responden 

atau sebesar 26.8 %. Kelompok wiraswasta sebanyak 14 responden atau sebesar 

19.7 %. Pelajar/Mahasiswa sebanyak 7 responden atau 7.7%, ibu rumah tangga 

sebanyak 3 responden atau sebesar 4.2 %, dan pekerjaan lainnya sebanyak 3 

responden atau sebesar 4.2 %. 

 

Banyaknya Berbelanja Produk Agribisnis Pangan Melalui Tokopedia 

Dari 101 responden yang mengaku pernah menggunakan aplikasi 

Tokopedia, sebanyak 71 responden atau sebesar 70.30%, pernah berbelanja 

produk agribisnis pangan yang sekarakteristik dengan produk Toko Laurike yaitu 

produk berbentuk cair atau gel. 30 responden lainnya menggunakan Tokopedia 

untuk berbelanja produk selain agribisnis pangan berbentuk cair dan gel. 

Berdasarkan data responden pada Tabel 5, bahwa dari 71 responden yang 

pernah berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel, hanya 

25 orang (35.2%) yang mengenal Toko Laurike, sedangkan 46 responden lainnya 

sudah berbelanja produk agribisnis pangan berbentuk cair atau gel melalui 
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Tokopedia, namun tidak pernah membeli produk Toko Laurike. Jumlah responden 

yang sudah melakukan pembelanjaan sekali melalui Tokopedia sebanyak 23 orang 

atau sebesar 32.39 %, sedangkan lebih dari sekali sebanyak 48 %. 

 

Asal Kota/daerah 

Berdasarkan daerah asal, responden paling banyak terjaring dari pulau Jawa, 

yaitu Jakarta, Bogor, Jogja, Surabaya, selainnya adalah dari Pulau Sumatera, dan 

Kalimantan dengan persentase yang tidak banyak. 

 

 

Deskripsi Indikator Variabel 

Pernyataan responden terhadap pertanyaan indikator dalam kuesioner 

dianalisis secara kuantitatif sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan. 

Jawaban responden atas indikator yang ditanyakan yaitu dalam skala likert (1) 

Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju. Untuk memudahkan analisis 

jawaban responden, maka 5 skala likert tadi dipaparkan secara top two boxes dan 

bottom two boxes. Nilai (1) dan (2) atau Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju 

dikelompokkan pada kategori “Tidak Setuju”, dan untuk nilai (3), (4) dan (5) 

dikelompokkan menjadi “Setuju”. 

 

Design atau Rancangan 

Variabel Design terdiri dari 3 indikator, X11, X12 dan X13. Berdasarkan 

perhitungan top two boxes dan bottom two boxes diketahui bahwa 95.8 % 

responden setuju bahwa desain Tokopedia menarik, sistemnya tidak eror dan 

sangat cepat diakses. Dari 3 indikator tersebut, nilai tertinggi dimiliki oleh 

indikator X11, yaitu sebesar 98%, desain Tokopedia menarik dilihat dari 

kombinasi warna dan peletakan menu navigasi. Deskripsi variabel indikator 

Design disajikan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6  Deskripsi indikator variabel Design atau Rancangan 

Simbol Pertanyaan Persentase (%) 

Setuju Tidak Setuju 

X11 Tampilan Tokopedia menarik baik dari 

peletakan menu dan kombinasi warna 

98.6 1.4 

X12 Sistem Tokopedia tidak pernah eror 91.5 8.5 

X13 No repetition: Sistem tokopedia sangat cepat 

diakses 

97.2 2.8 

Rataan Persentase 95.8 4.2 

 

Security atau Keamanan 

Variabel Security terdiri dari 4 indikator yaitu X21, X22, X23 dan X24. 

Berdasarkan perhitungan top two boxes dan bottom two boxes diketahui bahwa 

96.8 % responden setuju bahwa aplikasi Tokopedia aman dari serangan hacker, 

terpercaya, terjaga kerahasiaannya dan handal (reliabel). Terdapat 2 indikator 

sebagai nilai tertinggi yaitu indikator X22 dan X23 yaitu sebesar 98.6%. Deskripsi 

variabel indikator Security disajikan dalam Tabel 7. 
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Tabel 7  Deskripsi indikator variabel Security atau Keamanan 

Simbol Pertanyaan Persentase (%) 

Setuju Tidak Setuju 

X21 Sistem Tokopedia aman dari serangan 

Hacker (Peretas) atau pencurian data 

97.2 2.8 

X22 Sistem Tokopedia sangat terpercaya dan 

dilindungi dengan sistem akses user ID dan 

kata sandi 

98.6 1.4 

X23 Data pengguna di aplikasi Tokopedia terjaga 

kerahasiannya 

98.6 1.4 

X24 Tidak pernah terjadi kesalahan transaksi 

yang disebabkan aplikasi Tokopedia error 

93.0 7.0 

Rataan Persentase 96.8 3.2 

 

Perceived Ease of Use atau Kemudahan Penggunaan 

Variabel Perceived Ease of Use terdiri dari 6 indikator yaitu Y11, Y12, Y13, 

Y14, Y15 dan Y16. Berdasarkan perhitungan top two boxes dan bottom two boxes 

diketahui bahwa hampir seluruh responden atau sebesar 99.8% setuju bahwa 

kemudahan dalam penggunaan Tokopedia. Indikator Y11, Y12, Y13, Y15 dan 

Y16 berada pada nilai tertinggi yaitu sebesar 100%. Seluruh responden setuju 

bahwa Tokopedia mudah digunakan, mudah registrasi sebagai user/pengguna, 

mudah aktivasi user, penggunaannya realtime dan dimanapun dan juga metode 

pembayaran yang sangat beragam. Deskripsi indikator Perceived Ease of Use 

disajikan dalam Tabel 8. Sebanyak 98.6% juga percaya bahwa aplikasi Tokopedia 

mudah untuk dipahami dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 

pengoperasiannya.  

 
Tabel 8  Deskripsi indikator variabel Perceived Ease of Use 

Simbol Pertanyaan Persentase (%) 

Setuju Tidak Setuju 

Y11 Tokopedia mudah digunakan 100 0 

Y12 Mudah untuk daftar/register sebagai 

pengguna Tokopedia 

100 0 

Y13 Mudah untuk aktivasi user Tokopedia 100 0 

Y14 Untuk memahami dan dapat 

mengoperasikan menu aplikasi Tokopedia 

tidak memerlukan waktu yang lama 

98.6 1.4 

Y15 Tokopedia dapat digunakan kapan pun dan 

dimana pun 

100 0 

Y16 Metode pembayarannya sangat beragam dan 

mudah digunakan 

100 0 

Rataan Persentase 99.8 0.2 
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Perceived Usefulness atau Keyakinan Manfaat 

Variabel Perceived Usefulness terdiri dari 5 indikator yaitu Y21, Y22, Y23, 

Y24 dan Y25. Berdasarkan perhitungan top two boxes dan bottom two boxes 

diketahui bahwa hampir seluruh responden atau sebesar 99.4% setuju bahwa 

Tokopedia bermanfaat. Seluruh responden setuju terhadap indikator Y21, Y23, 

dan Y24, dimana berbelanja melalui Tokopedia, leluasa untuk mencari produk, 

menghemat tenaga dan bisa bertransaksi kapan pun dan dimana pun. Deskripsi 

indikator Perceived Ease of Use disajikan dalam Tabel 9. 

 

Tabel 9  Deskripsi indikator variabel Perceived Usefulness 

Simbol Pertanyaan Persentase (%) 

Setuju Tidak Setuju 

Y21 Penggunaan Tokopedia membuat saya 

leluasa mencari produk yang diinginkan 

100 0 

Y22 Tokopedia menghemat waktu berbelanja 98.6 1.4 

Y23 Penggunaan Tokopedia dapat menghemat 

tenaga dalam berbelanja 

100 0 

Y24 Penggunaan Tokopedia membuat saya dapat 

bertransaksi kapan pun dan dimana pun 

100 0 

Y25 Penggunaan Tokopedia untuk berbelanja 

online lebih aman dibanding dengan 

menggunakan aplikasi online lainnya 

98.6 1.4 

Rataan Persentase 99.4 0.6 

 

Consumers’ Intention to Use atau Niat Penggunaan Tokopedia 

Variabel Design terdiri dari 3 indikator, Y31, Y32 dan Y33. Berdasarkan 

perhitungan top two boxes dan bottom two boxes diketahui bahwa 97.2 % 

responden setuju untuk menggunakan aplikasi Tokopedia dalam berbelanja 

produk Agribisnis dan merekomendasikan kepada orang lain. Dari 3 indikator 

tersebut, nilai tertinggi dimiliki oleh indikator Y31, yaitu seluruh responden 

berniat akan menggunakan Tokopedia dalan berbelanja produk agribisnis 

berbentuk cair dan gel. Deskripsi indikator Consumers’ Intention to Use disajikan 

dalam Tabel 10. 

 
Tabel 10  Deskripsi indikator variabel Consumers’ Intention to Use 

Simbol Pertanyaan Persentase (%) 

Setuju Tidak Setuju 

Y31 Saya berniat akan menggunakan aplikasi 

Tokopedia 

100 10 

Y32 Setiap berbelanja produk agribisnis dalam 

bentuk cairan, gel, saya akan lakukan lewat 

Tokopedia 

94.4 5.6 

Y33 Saya berniat akan merekomendasikan orang 

lain untuk menggunakan Tokopedia 

97.2 2.8 

Rataan Persentase 97.2 2.8 
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Faktor Penentu Niat Penggunaan Tokopedia untuk Berbelanja Produk UKM 

Agribisnis Berbentuk Cair dan Gel 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Design, Security, 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap Customers’ 

Intention to Use sesuai Stimulus Theoritical Framework Technology Acceptance 

Model (2016). Begitu juga dengan variabel lainnya, apakah saling memberi 

pengaruh sesuai diagram alur pada Bab 3. Maka 71 data jawaban responden atas 

21 pertanyaan diolah menggunakan metode SEM-PLS, untuk mencari jawaban 

atas model penerimaan yang dikembangkan Lai terhadap penerimaan aplikasi 

Tokopedia untuk berbelanja produk agribisnis pangan. Sesuai tujuan SEM-PLS 

yaitu memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan adanya 

hubungan teoritis antara keduanya (Talbot 1997), maka data responden diolah 

menggunakan SmartPLS 3.0. Cara penggunaan software SmartPLS3 

menggunakan panduan dari Ringle et al. (2014). Data responden yang 

dikumpulkan melalui kuesioner online. Daftar pertanyaan kuesioner disajikan 

pada Lampiran 1. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui twitter untuk 

mendapatkan responden yang beragam. Namun untuk pelanggan Toko Laurike, 

kuesionernya dikirimkan melalui pesan singkat (Whastapp), dengan mengirimkan 

link kuesioner. Hal tersebut memudahkan responden dapat bertanya langsung 

perihal setiap pertanyaan dalam kuesioner sehingga memitigasi kesalahan 

pengisian. 

Model evaluasi PLS dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu model pengukuran 

(outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Outer model 

dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan 

indikator refleksif dievaluasi dengan melihat nilai validitas convergent dan 

discriminant dari indikator pembentuk konstruk laten dan composite reliability, 

serta cronbach’s alpha untuk blok indikatornya. Evaluasi model struktural (inner 

model) digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten 

melalui proses bootstraping. Uji T-statistic atau t-hitung berguna untuk 

memprediksi adanya hubungan kausalitas. 

 

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian validitas dan reliabialitas dari setiap indikator variabel laten 

Design, Security, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Customers’ 

Intention to Use diperoleh dengan bantuan software SmartPLS3. 

Untuk menguji validitas konvergen dilihat dari nilai loading factor(𝜆)untuk 

tiap indikator dari konstruk (variabel laten). Penelitian ini bersifat explanatory 

maka rule of thumb yang digunakan untuk menilai validitas convergent adalah 

nilai loading factor harus lebih besar dari 0.6, serta nilai AVE > 0.5. Nilai loading 

factor, AVE dan path coefficient ditunjukkan pada Gambar 6. Nilai loading factor 

dari masing-masing indikator terhadap variabel konstruk pada Gambar 6, lebih 

besar dari 0.6 dan nilai AVE juga lebih besar dari 0.5. Hal ini menunjukkan 

bahwa seluruh indikator untuk masing-masing konstruk sudah memenuhi 

convergent validity atau validitas konvergen terpenuhi. 
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Gambar 6  Nilai Standarlized loading factor hasil analisis PLS 

Untuk mengetahui discriminant validity dari indikator terhadap variabel 

laten, maka yang dilihat adalah nilai cross loading. Nilainya harus lebih besar dari 

0.7. Nilai cross loading disajikan pada Tabel 11. Pada Tabel 11, nilai cross 

loading dari indikator X45, yaitu indikator dari Perceived Usefulnes sebesar 0.691, 

jika dilakukan pembulatan maka menjadi 0.7. Maka hasil dari SmartPLS 3, bahwa 

nilai cross loading dari seluruh indikator yang menyusun masing-masing variabel 

> 0.7. Maka seluruh indikator telah memenuhi validitas diskriminan. Hasil 

indikator yang diukur memberikan hasil yang terbesar dibandingkan indikator 

yang tidak diukur. Hasil estimasi cross loading menunjukkan bahwa nilai korelasi 

konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk 

lainnya. 

 
Tabel 11  Nilai cross loading 

Indikator Design Security Perceived 

Ease of Use 

Perceived 

Usefulnes 

Consumers’ 

Intention To Use 

X11 0.744 0.402 0.470 0.341 0.304 

X12 0.801 0.516 0.325 0.310 0.307 

X13 0.854 0.589 0.429 0.343 0.234 

X21 0.549 0.901 0.359 0.461 0.474 

X22 0.423 0.783 0.358 0.410 0.310 

X23 0.529 0.804 0.387 0.405 0.436 

X24 0.533 0.781 0.409 0.497 0.387 

Y11 0.512 0.404 0.829 0.479 0.570 

Y12 0.425 0.351 0.860 0.549 0.477 

Y13 0.403 0.282 0.791 0.554 0.495 

Y14 0.468 0.370 0.779 0.544 0.477 

Y15 0.477 0.461 0.725 0.512 0.397 
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Tabel 11  Nilai cross loading (Lanjutan) 

Indikator Design Security Perceived 

Ease of Use 

Perceived 

Usefulnes 

Consumers’ 

Intention To Use 

Y16 0.216 0.349 0.797 0.679 0.623 

Y21 0.351 0.455 0.678 0.872 0.575 

Y22 0.383 0.432 0.437 0.728 0.364 

Y23 0.319 0.485 0.658 0.924 0.569 

Y24 0.293 0.387 0.611 0.754 0.517 

Y25 0.344 0.415 0.335 0.691 0.637 

Y31 0.181 0.289 0.561 0.616 0.833 

Y32 0.385 0.480 0.399 0.506 0.742 

Y33 0.323 0.473 0.613 0.549 0.904 

Sumber: (data diolah 2018) 
 

Untuk mengecek reliabilitas dari variabel, maka harus melihat nilai 

composite reliability (𝜌𝑐) dan Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.7 dan memiliki 

nilai average variance extracted (AVE) dan communalitylebih besar dari 0.5. 

Sesuai hasil bantuansoftware SmartPLS 3, nilai AVE, composite reliability dan 

Cronbach's Alphadari variabel laten disajikan pada Tabel 12. Semuaindikator di 

standarlized, maka ukuran dari communality sama dengan nilai AVE. Merujuk 

pada rule of thumb SEM-PLS, seluruh nilai validitas convergent dan discrimant 

dari indikator memenuhi anjuran.  

 

Tabel 12  Nilai AVE, composite reliability, Cronbach's Alphavariabel laten 

Variabel Laten AVE Composite Reliability 
Cronbach's 

Alpha 

Consumers’ Intention To Use 0.687 0.868 0.769 

Design 0.641 0.843 0.721 

Security 0.670 0.890 0.835 

Perceived Ease of Use 0.637 0.913 0.885 

Perceived Usefulness 0.638 0.897 0.855 

Sumber: (data diolah 2018) 

Berdasarkan nilai AVE dan composite reliability pada Tabel 12, dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel laten yang memiliki nilai AVE > 0.5 dan 

composite reliability𝜌𝑐 ≥ 0.7, maka reliabilitasnya dianggap baik. Pengertian dari 

reliabilitas yang baik adalah bahwa indikator-indikator dari setiap variabel laten 

sudah mampu mengukur konstruknya. 

b. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural dilakukan untuk memastikan bahwa model 

struktural yang dibangun akurat. Model struktural atau inner model menunjukkan 

hubungan variabel laten endogen. Penilaian model struktural dengan PLS, adalah 

dengan melihat nilai R-square atau R2 untuk setiap variabel endogennya. 

Perubahan nilai R-square menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R-square dari setiap variabel endogen 

ditunjukkan pada Tabel 13. 
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Tabel 13  Nilai R-Square 

Variabel Laten R-Square 

Consumers’ Intention to Use 0.524 
Perceived Ease of Use 0.301 
Perceived Usefulness 0.551 

Sumber: (data diolah 2018) 

Pada Tabel 13, nilai R-Square untuk perceived usefulness adalah sebesar 

0.551, artinya bahwa presentasi besarnya pengaruh variabel Design, Security dan 

Perceived Ease of Use adalah sebesar 55,1 persen terhadap perceived usefulness, 

sedangkan sisanya yaitu 44,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain. maka bisa 

dikatakan pengaruhnya bersifat moderate atau menengah. Pengaruh Design dan 

Security terhadap Perceived Ease of Use sangat kecil yaitu sebesar 30,1 persen, 

maka sebesar 69,9 persen dipengaruhi faktor lain. Pengaruh Perceived Ease of 

Use, perceived usefulness, Design dan Security terhadap Consumers’ Intention to 

Use adalah sebesar 52,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 47,6 persen 

dipengaruhi faktor lain di luar dari model. 

Evaluasi model struktural pada PLS juga bisa dilihat dari effect size atau f2 

atau f-square. Jika nilai f-square adalah 0.02 maka pengaruh predictor (variabel 

laten eksogen) adalah kecil terhadap variabel laten endogennya. Begitu juga 

dengan nilai f-square sebesar 0.15 maka pengaruhnya menengah atau cukup, dan 

jika nilainya sebesar 0.35 maka pengaruhnya besar atau kuat. 

Nilai f-square ditunjukkan pada Tabel 14. Nilai f-square yang paling besar 

dimiliki oleh Perceived Ease of Use→Perceived Usefulnes, yaitu sebesar 0.548. 

Maka sesuai hasil penelitian oleh Lai (2016), bahwa kemudahan penggunaan 

memberi pengaruh yang paling kuat terhadap keyakinan manfaat. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin mudahnya penggunaan aplikasi Tokopedia, maka 

aplikasi tersebut dianggap memiliki manfaat. Pengaruh paling kecil adalah 

variabel Design terhadap Perceived Usefulnes, nilai f-square sebesar 0.01. Dapat 

disimpulkan bahwa, rancangan/Design dari aplikasi Tokopedia tidak terlalu 

berpengaruh terhadap manfaat bagi pengguna. 

Tabel 14  Nilai f-square 

Variabel Laten f-square 

Design→Perceived Ease of Use 0.124 

Design→Perceived Usefulnes 0.011 

Perceived Ease of Use→Consumers’ Intention To Use 0.101 

Perceived Ease of Use→Perceived Usefulnes 0.548 

Perceived Usefulnes→Consumers’ Intention To Use 0.136 

Security→Consumers’ Intention To Use 0.031 

Security→Perceived Ease of Use 0.045 

Security→Perceived Usefulnes 0.141 

Sumber: (data diolah 2018) 

Untuk menghitung seberapa baiknya nilai observasi dari model dan estimasi 

indikatornya, maka yang dilihat adalah nilai Q2. Nilai Q2 memiliki arti yang sama 

dengan koefisien determinasi (R-Square) pada analisis regresi, di mana semakin 
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tinggi R-Square, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. 

Berdasarkan nilai R-square pada Tabel 13, maka diperoleh nilai Q2 sebagai 

berikut: 

Nilai Q2= 1 - (1-0.524) x (1-0.301) x (1-0.551) 

  = 1 - (0,476 x 0,699 x 0,449) 

  = 0.850 

Dari hasil perhitungan diketahui nilai Q2 sebesar 0,850 artinya 

besarnyakeberagaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model 

struktural adalah sebesar 85 persen. Maka dapat dikatakan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, yaitu model dapat mengukur seberapa 

bagusnya nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. 

Peniliaian goodness of fit (GoF) untuk SEM-PLS berbeda dengan CB-SEM. 

Tujuan dari penilaian goodness of fit adalah untuk menilai seberapa baik model 

jalur SEM-PLS dapat menjelaskan rangkaian data yang berbeda(Tenenhaus et al. 

2004).Untuk menghitung GoF dari SEM-PLS, adalah dengan manual yaitu akar 

dari nilai average (rata-rata)AVE dikali dengan nilai average R-square, atau bisa 

dilihat dalam rumus: 

GoF = √𝐴𝑉𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅  .......... (1) Tenenhaus (2004) 

GoF = √0.65 ∗ 0.21 = 0.54 

Berdasarkan nilai GoF yang diperoleh, model struktural pada penelitian ini 

telah memiliki goodness of fit yang baik. Menurut Tenenhaus (2004) GoF kecil = 

0.1, GoF medium = 0.25 dan GoF besar = 0.38. Maka dari hasil pengujian R2 ,Q2, 

dan GoF, maka model tersebut sudah robust. 

Setelah melakukan evaluasi terhadap outer dan inner model, maka untuk 

melihat kontribusi variabel indikator terhadap variabel laten dan menguji hipotesis 

yang dibangun perlu dilakukan bootstrapping. Bootstraping merupakan teknik 

estimasi yang dilakukan dengan melakukan sampling berulang terhadap 

seperangkat data yang diobservasi dan diambil secara acak dari data asalnya 

(Jogiyanto 2007). Bootstrapping dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 3 

dengan parameter yang dipakai adalah default dari aplikasi tersebut. Dimana 

iterasinya sebanyak 300 kali, jumlah sampel iterasinya sebanyak 500 dan uji 

hipotesisnya two tailed. Hasil bootstrapping dengan menggunakan hipotesis dapat 

dilihat pada Gambar 7. Hasil bootstrapping outer loading dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
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Gambar 7  Hasil bootstrapping (path coefficient, T-Statistik, factor loading) 

Kontribusi Variabel Indikator terhadap Variabel Design 

Untuk mengetahui indikator yang paling absolut dalam mendefenisikan atau 

mencerminkan setiap variabel latennya, yaitu dengan melihat nilai muatan (outer 

loading) (Garson 2016). Indikator yang mendefenisikan variabel Design adalah 

simbol X11 dan X13 yang merujuk pada penelitian Lai (2016). Indikator X12 

merujuk pada Lin dan Hsieh (2006), Lai (2016). Berdasarkan nilai muatan yang 

ada pada Gambar 6, nilai outer loading tertinggi adalah X13 (No Repetition) yaitu 

0.854. Variabel indikator X13 yang paling mencerminkan variabel Design. Pada 

Tabel 15, ketiga variabel indikator memiliki uji-t lebih besar dari 1.99, sehingga 

disimpulkan bahwa ketiganya mencerminkan variabel Design. 

Tabel 15  Nilai loading factor dan t-hitung Design 

Indikator Simbol Loading Factor t-hitung 

Tampilan Tokopedia menarik baik dari 

peletakan menu dan kombinasi warna 

X11 0.744 11.268 

Sistem Tokopedia tidak pernah eror X12 0.801 8.8160 

No repetition: Sistem tokopedia sangat 

cepat diakses 

X13 0.854 11.455 

 

Kontribusi Variabel Indikator terhadap Variabel Security 

Indikator yang mendefenisikan variabel Security adalah simbol X21 yang 

merujuk pada penelitian Lai dan Ahmad (2015), Lai (2016). Indikator X22, X23 

dan X24 merujuk pada Lai(2016). Pada Tabel 16, nilai loading tertinggi adalah 

X21 (Confidentiality) yaitu sebesar 0.901. Indikator X21 adalah yang paling 

mencerminkan variabel Security. Pada Tabel 16 juga tersaji bahwa keempat 
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variabel indikator memiliki uji-t lebih besar dari 1.99, sehingga disimpulkan 

bahwa keempatnya sudah mampu mendefenisikan variabel Security. 

Tabel 16  Nilai loading factor dan t-hitung Security 

Indikator Simbol Loading Factor t-hitung 

Confidentiality:Sistem Tokopedia aman dari 

serangan Hacker (Peretas) atau pencurian data 

X21 0.901 30.487 

Authorization:Sistem Tokopedia sangat terpercaya 

dan dilindungi dengan sistem akses user ID dan kata 

sandi 

X22 0.783 11.082 

Authentication:Data pengguna di aplikasi Tokopedia 

terjaga kerahasiannya 

X23 0.804 20.600 

Reliability:Tidak pernah terjadi kesalahan transaksi 

yang disebabkan aplikasi Tokopedia error 

X24 0.781 12.929 

 

Kontribusi Variabel Indikator terhadap Variabel Perceived Ease of Use 

Perceived Ease of Use dapat didefenisikan sebagai kemudahan penggunaan 

aplikasi Tokopedia yang dipersepsikan pengguna. Indikator dengan simbol Y11 

dan Y14 merujuk pada Davis dan Venkatesh (2000); Park (2009). Indikator Y12 

dan Y15 merujuk pada penelitian Park (2009); Lai dan Ahmad (2015). Indikator 

Y13  dan Y16 merujuk pada Lai (2016). Berdasarkan nilai muatan pada Tabel 17, 

indikator yang paling mencerminkan variabel Perceived Ease of Use adalah Y12 

(Mudah untuk registrasi user aplikasi Tokopedia). Nilai muatan Y12 adalah 0.860. 

Pada Tabel 17 juga tersaji bahwa keenam variabel indikator memiliki uji-t lebih 

besar dari 1.99, sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan indikator sudah mampu 

mendefenisikan variabel Perceived Ease of Use. 

Tabel 17  Nilai loading factor dan t-hitung Perceived Ease of Use 

Indikator Simbol Loading 
Factor 

t-
hitung 

Tokopedia mudah digunakan Y11 0.829 16.285 

Mudah untuk daftar/register sebagai pengguna 

Tokopedia 

Y12 0.860 27.104 

Mudah untuk aktivasi user Tokopedia Y13 0.791 15.499 

Untuk memahami dan dapat mengoperasikan 
menu aplikasi Tokopedia tidak memerlukan 

waktu yang lama 

Y14 0.779 14.578 

Tokopedia dapat digunakan kapan pun dan 
dimana pun 

Y15 0.725 8.588 

Metode pembayarannya sangat beragam dan 

mudah digunakan 

Y16 0.797 14.116 

 

Kontribusi Variabel Indikator terhadap Variabel Perceived Usefulness 

Perceived Usefulness dapat didefenisikan sebagai kegunaan yang dirasakan 

oleh pengguna aplikasi Tokopedia, seperti menghemat waktu berbelanja. 

Indikator dengan simbol Y21 dan Y22 merujuk pada Davis dan Venkatesh 

(2000); Park (2009). Indikator Y23 dan Y24 merujuk pada penelitian Lai dan 

Ahmad (2015); Park (2009). Indikator Y25 merujuk pada Davis (1989); Lai dan 

Ahmad (2015). Berdasarkan nilai muatan pada Tabel 18, indikator yang paling 
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mencerminkan variabel Perceived Usefulness adalah Y23 sebesar 0.924. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini merasa aplikasi Tokopedia 

menghemat tenaga dalam berbelanja dibanding harus datang ke toko Offline. Pada 

Tabel 18 juga tersaji bahwa kelima variabel indikator memiliki uji-t lebih besar 

dari 1.99, sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan indikator sudah mampu 

mendefenisikan variabel Perceived Usefulness. 

Tabel 18  Nilai loading factor dan t-hitung Perceived Usefulness 

Indikator Simbol Loading 

Factor 

t-

hitung 

Penggunaan Tokopedia membuat saya leluasa 

mencari produk yang diinginkan 

Y21 0.872 25.791 

Tokopedia menghemat waktu berbelanja Y22 0.728 5.048 

Penggunaan Tokopedia dapat menghemat 

tenaga dalam berbelanja 

Y23 0.924 53.791 

Penggunaan Tokopedia membuat saya dapat 

bertransaksi kapan pun dan dimana pun 

Y24 0.754 11.466 

Penggunaan Tokopedia untuk berbelanja online 

lebih aman dibanding dengan menggunakan 
aplikasi online lainnya 

Y25 0.691 8.989 

 

Kontribusi Variabel Indikator terhadap Variabel Consumers‘ Intention to 

Use 

Consumers’ Intention to Use dapat didefenisikan sebagai niat seseorang 

menggunakan aplikasi Tokopedia dan merekomendasikannya untuk digunakan. 

Indikator dengan simbol Y31 merujuk pada Davis dan Venkatesh (2000); Lai 

(2016). Indikator Y32 dan Y33 merujuk pada penelitian Davis dan Venkatesh 

(2000). Berdasarkan nilai muatan pada Tabel 19, indikator yang paling 

mencerminkan variabel Consumers’ Intention to Use adalah Y33 adalah 0.904. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini menyetujui akan 

merekomendasikan aplikasi Tokopedia kepada orang lain. Pada Tabel 19 juga 

tersaji bahwa kelima variabel indikator memiliki uji-t lebih besar dari 1.99, 

sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan indikator sudah mampu mendefenisikan 

variabel Perceived Usefulness. 

Tabel 19  Nilai loading factor dan t-hitung Consumers’ Intention to Use 

Indikator Simbol Loading 

Factor 

t-

hitung 

Saya berniat akan menggunakan aplikasi 

Tokopedia 

Y31 0.833 19.099 

Setiap berbelanja produk agribisnis dalam 

bentuk cairan, gel, saya akan lakukan lewat 

Tokopedia 

Y32 0.742 10.189 

Saya berniat akan merekomendasikan orang lain 

untuk menggunakan Tokopedia 

Y33 0.904 35.138 
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Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan pada Bab 3, diuji sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan, menerima atau menolak hipotesis. Pengujian hipotesis 

didasarkan pada nilai Original Sample (O) yang merupakan nilai koefisien jalur 

dan nilai t-statistics untuk menunjukkan signifikansi dari masing-masing variabel 

laten. Terdapat 8 hipotesis diuji dan dicari hipotesis yang signifikan dan tidak 

signifikan. Hipotesis yang diterima atau signifikan apabila nilai t-statistics harus 

lebih besar dari t-tabel. Besarnya sebuah pengaruh dapat dilihat dari tabel path 

coefficient. Nilai path coefficient, Original Sample, Sample Mean, Standard 

Deviation dan t-statistics sesuai hasil bootstrapping disajikan pada Tabel 20. 

Pada Tabel 20, nilai Original Sample adalah nilai jalur koefisien (path 

coefficient) yang digunakan untuk melihat sifat prediksi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Menurut Jogiyanto (2007), Sample mean merupakan 

nilai rata-rata sampel yang dihasilkan dari proses iterasi. Standard Deviation 

merupakan tingkat penyimpangan standar dari suatu distribusi sampel dalam suatu 

metode pengukuran atau estimasi. Untuk t-statistics merupakan parameter 

signifikansi efek prediksi antar variabel laten yang diukur berdasarkan jenis 

hipotesis. 

Hipotesis dikatakan berpengaruh apabila nilai t-statistics lebih tinggi 

dibandingkan Standard Deviation. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 

95 % (alpha sebesar 5 persen) maka nilai t-table untuk hipotesis dua ekor (two-

tailed) adalah >1,99. Nilai 1,99 diperoleh dari jumlah sampel adalah 71 dan 

variabel adalah 5. Besaran nilai yang menunjukkan t-statistics lebih besar dari 

1,99 yang membuktikan bahwa 6 hipotesis dalam penelitian ini berpengaruh 

signifikan dan 2 hipotesis tidak berpengaruh signifikan. Hasil pengujian hipotesis 

pada ditunjukkan pada Tabel 21. 

Tabel 20  Path Coefficients 

 Hipotesis Original  

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

t-statistics Signifikansi 

Design → Perceived Ease of 

Use 

0.377 0.385 0.114 3.316 Signifikan 

Design → Perceived 

Usefulness 

-0.097 -0.111 0.142 0.682 Tidak 

Signifikan 

Security → Perceived Ease of 

Use 

0.227 0.236 0.110 2.074 Signifikan 

Security →Perceived 

Usefulness 

0.330 0.310 0.128 2.583 Signifikan 

Security → Customers' 

Intention to Use 

0.147 0.152 0.112 1.312 Tidak 

Signifikan 

Perceived Ease of Use → 

Perceived Usefulness 

0.593 0.619 0.133 4.477 Signifikan 

Perceived Ease of Use → 

Customers' Intention to Use 

0.308 0.296 0.132 2.333 Signifikan 

Perceived Usefulness 

→Customers' Intention to 

Use 

0.378 0.389 0.134 2.818 Signifikan 

Note: tabel α = 5% atau 0.05  (1.99) untuk uji hipotesis two tailed  
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Menurut Zhao et al. (2010), untuk melihat hubungan antara variabel laten, 

maka melihat nilai total efek. Tahapan analisis model mediator Zhao ditunjukkan 

pada Gambar 8. Tabel 21 merupakan Efek langsung, efek tidak langsung, efek 

total, dan model mediator. 

 
 

Gambar 8  Tahapan analisis model mediator Zhao (2010) 

Tabel 21  Efek langsung, efek tidak langsung, efek total, dan model mediator 

Hubungan Efek 

Langsung 

Efek tidak 

langsung 

Efek 

Total 

Model 

Mediator 

Design→Perceived Ease of Use 0.377 - 0.377 - 

Design→Perceived Usefulness -0.097  -0.097 - 

Design→Perceived Ease of Use→ 

Perceived Usefulness 

- 0.224  No 

mediation 

Design → Perceived Ease of Use →  

Perceived Usefulness → Consumers' 

Intention to Use 

- 0.085  Partial 

mediation 

Design →  Perceived Ease of Use → 

Consumers' Intention to Use 

- 0.116  Full 

mediation 

Security → Perceived Ease of Use 0.227  0.227 - 

Security → Perceived Usefulness 0.330  0.464 - 

Security → Perceived Ease of Use →  

Perceived Usefulness 

- 0.135  No 

mediation 

Security →  Perceived Ease of Use → 
Consumers' Intention to Use 

- 0.070 0.513 Partial 
mediation 

Security → Perceived Ease of Use →  

Perceived Usefulness → Consumers' 

Intention to Use 

- 0.051  Partial 

mediation 

Security → Consumers' Intention to Use 0.392   - 

Perceived Ease of Use -> Consumers' 

Intention to Use 

0.308  0.533 - 

Perceived Ease of Use -> Perceived 

Usefulness 

0.593  0.593 Partial 

mediation 

Perceived Ease of Use -> Perceived 

Usefulness -> Consumers' Intention to Use 

 0.224  Partial 

mediation 

Perceived Usefulness -> Consumers' 

Intention to Use 

0.378  0.378 - 

 

M 

Y1 Y2 

P1 P2 

P3 
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Hubungan Design, Security, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness 

terhadap Customers’ Intention to Use 

H1a: Design Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use. Hasil Uji T 

pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung atau t-statistic (3.316) >T-

tabel (1.99) artinya Design Tokopedia berpengaruh nyata (signifikan)terhadap 

Perceived Ease of Use. 

Pengaruh Design terhadap Perceived Ease of Use 

Nilai path coefficient dari Design terhadap Perceived Ease of Use pada 

Tabel 20 adalah sebesar 0.377 yang artinya memiliki hubungan signifikan. Nilai t-

statistik atau t-hitung > t-tabel dan nilai jalur koefisien juga bernilai positif, maka 

untuk Hipotesis H1adisimpulkan bahwa variabel Design Tokopedia mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan 

(Perceived Ease of Use). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lai dan Ahmad (2015); Lai (2016), pada model penerimaan single platform e-

payment di Malaysia bahwa ada yang menstimulus pengguna untuk menggunakan 

aplikasi tersebut yaitu dilihat dari faktor kemampuan dan fitur dari sistem. 

Kemampuan dan fitur sistem berdasarkan faktor Design (rancangan) adalah fungsi 

sistem secara teknis. Berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini bahwa 

aplikasi Tokopedia memiliki rancangan sistem secara teknis yang mumpuni, 

dengan desain yang menarik, tidak pernah eror dan tidak ada pengulangan (No 

repetition). 

 

H1b: Design Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived Usefulness. Hasil Uji T 

pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung (0.682) < T-tabel (1.99) 

artinya Design Tokopedia tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan) 

terhadap Perceived Usefulness. 

Pengaruh Design terhadap Perceived Usefulness 

Pada Tabel 20, nilai Path coefficient dari Design terhadap Perceived 

Usefulness sebesar -0.097 yang artinya hubungannya tidak signifikan. Begitu juga 

dengan nilai t-statistik< T-tabel. Maka Hipotesis H1b disimpulkan bahwa variabel 

Design Tokopedia tidak berpengaruh positif terhadap keyakinan manfaat. Hal ini 

tidak sesuai dengan penelitian Lai (2016) pada model penerimaan single platform 

e-payment di Malaysia bahwa faktor desain yaitu fungsi sistem secara teknis 

menstimulus pengguna untuk berkeyakinan bahwa aplikasi tersebut bermanfaat 

baginya. Berbeda dengan penerimaan aplikasi Tokopedia, bahwa fungsi sistem 

secara teknis yang bagus, baik itu dari faktor desain yang menarik, ssitem yang 

tidak pernah eror dan tidak ada pengulangan (No repetition) tidak dengan 

langsung menstimulus seseorang berkeyakinan bahwa aplikasi tersebut 

bermanfaat baginya. 

H2a: Security dari sistem Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use. 

Hasil Uji T pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung  (2.074) > T-tabel 

(1.99) artinya Security Tokopedia berpengaruh nyata (signifikan) terhadap 

Perceived Ease of Use. 
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Pengaruh Security terhadap Perceived Ease of Use 

Uji statistik yang diperoleh bahwa nilai t-statistik>t-tabel dan nilai jalur 

koefisien bernilai positif (0.227) seperti yang tersaji padas Tabel 20. Maka untuk 

Hipotesis H2a disimpulkan bahwa variabel Security sistem Tokopedia mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan penggunaan (Perceived Ease 

of Use). Hal ini sejalan dengan penelitian Lai (2016), pada model penerimaan 

single platform e-payment di Malaysia bahwa ada yang menstimulus pengguna 

untuk menggunakan aplikasi tersebut yaitu dilihat dari sistem keamanan (security) 

dari aplikasi tersebut. Kemampuan dan fitur sistem berdasarkan faktor Security 

adalah confidentiality, authorization, authentication dan reliability. Berdasarkan 

jawaban responden dalam penelitian ini bahwa responden setuju aplikasi 

Tokopedia memiliki sistem keamanan yang handal, aman dari serangan hacker 

dan terpercaya. 

H2b: Security sistem Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived Usefulness. Hasil 

Uji T pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung  (2.583) > T-tabel (1.99) 

artinya Security Tokopedia berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Perceived 

Usefulness. 

Pengaruh Security terhadap Perceived Usefulness 

Nilai Path coefficient dari Security terhadap Perceived Usefulness sebesar 

0.330 yang artinya keduanya memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil 

keluaran aplikasi SmartPLS adalah nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel, maka 

ditarik kesimpulan untuk hipotesis H2b bahwa variabel Security sistem Tokopedia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kemanfaatan (Perceived 

Usefulness). Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Lai (2016), bahwa ada 

faktor yang menstimulus pengguna untuk yakin bahwa aplikasi tersebut 

bermanfaat baginya yaitu dilihat dari sistem keamanan (security). Kemampuan 

dan fitur sistem berdasarkan faktor Security adalah confidentiality, authorization, 

authentication dan reliability. Berdasarkan jawaban responden dalam penelitian 

ini bahwa responden setuju aplikasi Tokopedia memiliki sistem keamanan yang 

handal, aman dari serangan hacker dan terpercaya sehingga pengguna merasa 

bahwa aplikasi Tokopedia bermanfaat bagi kehidupannya. 

H2c: Security sistem Tokopedia berpengaruh terhadap Customers’ Intention to Use. 

Hasil Uji T pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-statistik  (1.312) < T-tabel 

(1.99) artinya Security sistem Tokopedia tidak berpengaruh nyata terhadap 

Consumers’ Intention to Use. 

Pengaruh Security terhadap Consumers’ Intention to Use 

Security memiliki hubungan langsung terhadap Consumers’ Intention to Use 

dengan nilai path coefficient sebesar 0.147. Nilai jalur koefisiennya bernilai 

positif namun nilai t-statistik lebih kecil dibanding t-tabel, maka ditarik 

kesimpulan untuk hipotesis H2c bahwa variabel Security tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat penggunaan Tokopedia atau Consumers’ Intention to 

Use. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Lai (2016) pada model penerimaan 

single platform e-payment di Malaysia bahwa faktor keamanan (Security) yang 

handal, terpercaya menstimulus seseorang langsung menggunakan aplikasi single 

e-payment. Berbeda dengan penerimaan aplikasi Tokopedia, bahwa sistem 

keamanan yang handal, terpercaya, aman dari peretas tidak langsung menstimulus 
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pengguna berbelanja melalui Tokopedia, namun melalui proses kemudahan 

penggunaan lalu diikuti niat penggunaan Tokopedia. 

 

H3: Perceived Ease of Use dari sistem Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived 

Usefulness. Hasil Uji T pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung  

(4.477) > T-tabel (1.99) artinya Kemudahan penggunaan Tokopedia berpengaruh 

nyata (signifikan) terhadap persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness). 

Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness 

Hubungan Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness dibuktikan 

dengan nilai path coefficient sebesar 0.593. Nilai t-statistik juga lebih besar dari t-

tabel, maka ditarik kesimpulan untuk hipotesis H3 bahwa variabel Perceived Ease 

of Use berpengaruh positif dan signifikan terhadap keyakinan manfaat (Perceived 

Usefulness). Hal ini sesuai dengan model teori TAM 2 (Venkatesh dan Davis 

2000) dan hasilnya sama dengan Widiatmika (2008), Moeser et al. (2013), Willis 

(2008); Indrayana (2015); Featherman dan Hajli (2016) , Wibowo (2017) bahwa 

kemudahan penggunaan berpengaruh nyata terhadap persepsi manfaat. 

 

H4: Perceived Ease of Usedari sistem Tokopedia akan berpengaruh terhadap 

Consumers’ Intention to Use. Hasil Uji T pada output SmartPLS menunjukkan 

nilai t-hitung  (2.333) > T-tabel (1.99) artinya kemudahan penggunaan Tokopedia 

berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Niat penggunaan atau Consumers’ 

Intention to Use. 

Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Consumers’ Intention to Use 

Perceived Ease of Use memiliki hubungan langsung terhadap Consumers’ 

Intention to Use dengan nilai path coefficient sebesar 0.308 dan nilai t-statistik 

juga lebih besar dari t-tabel. ditarik kesimpulan untuk hipotesis H4, variabel 

Perceived Ease of Usemempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

penggunaan Tokopedia atau Consumers’ Intention to Use. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lai (2016) bahwa Perceived Ease of Use 

berpengaruh terhadap Consumers’ Intention to Use. Penelitian yang mirip juga 

dilakukan oleh; Ula(2018), minat penggunaan dipengaruhi oleh kemudahan 

penggunan. 

H5: Perceived Usefulness dari sistem Tokopedia akan berpengaruh Consumers’ 

Intention to Use. Hasil Uji T pada output SmartPLS menunjukkan nilai t-hitung  

(2.818) > T-tabel (1.99) artinya persepsi kemanfaatan Tokopedia berpengaruh 

nyata (signifikan) terhadap Niat penggunaan atau Consumers’ Intention to Use. 

Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Consumers’ Intention to Use 

Perceived Usefulness berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Consumers’ 

Intention to Use dengan nilai path coefficient sebesar 0.378 dan nilai t-statistik 

lebih besar dari t-tabel. Maka dapat disimpulkan hipotesis H5 terbukti berpengaruh 

signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Lai(2016) bahwa 

Keyakinan Manfaat berpengaruh terhadap Niat Penggunaan Single E-payment di 

Malaysia. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan Setiawan 
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(2017), bahwa Persepsi Kegunaan tidak mempengaruhi Niat Penggunaan situs 

jejaring sosial sebagai saluran pengaduan keluhan. 

Tabel 22  Hasil pengujian hipotesis 

 

Pengujian terhadap delapan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

hasilnya ditunjukkan pada Tabel 22. Terdapat 6 hipotesis yang berpengaruh nyata 

yaitu, H1a, H2a, H2b, H3, H4 dan H5 serta dua hipotesis tidak berpengaruh nyata yaitu 

H1b dan H2c. Berdasarkan hasil  teoritis dan dukungan empiris bahwa variabel 

laten Design dan Security berpengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use, 

namun berbeda dengan variabel Design tidak berpengaruh nyata terhadap 

Perceived Usefulness. Pada Tabel 21 juga menunjukkan nilai efek total terbesar 

adalah variabel Perceived Ease of Use. Maka variabel Kemudahan penggunaan 

adalah faktor yang paling berpengaruh. Sama halnya dengan nilai efek total 

variabel sikap pada penelitian Ula (2018). Nilai efek total terbesar yaitu pengaruh 

Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness menunjukkan bahwa 

hipotesis H3 terbukti berpengaruh nyata. Untuk variabel Perceived Ease of Use 

dan Perceived Usefulness berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Consumers’ 

Intention to Use. Berbeda dengan konstruk Security tidak memiliki pengaruh 

nyata terhadap niat penggunaan Tokopedia atau Consumers’ Intention to Use. 

 

 

Implikasi Manajerial 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SEM-PLS menunjukkan 

bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang secara langsung mau 

menggunakan aplikasi Tokopedia yaitu, Perceived Ease of Use, dan Perceived 

Usefulness. Namun ada dua faktor yang juga mempengaruhi namun tidak secara 

Hipotesis 
Path 

coefficient 

Nilai T 

Statistik> 

1.99 

Kesimpulan 

H1a: Design Tokopedia berpengaruh 

terhadap Perceived Ease of Use. 

0.377 3.224 Berpengaruh Signifikan 

H1b: Design Tokopedia berpengaruh 

terhadap Perceived Usefulness. 

-0.097 0.701 TidakBerpengaruh 

Signifikan 

H2a: Security dari sistem Tokopedia 
berpengaruh terhadap Perceived Ease of 

Use 

0.227 2.012 Berpengaruh Signifikan 

H2b: Security sistem Tokopedia berpengaruh 

terhadap Perceived Usefulness. 

0.330 2.700 Berpengaruh Signifikan 

H2c: Security sistem Tokopedia berpengaruh 

terhadap Customers’ Intention to Use. 

0.147 1.427 Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

H3: Perceived Ease of Use dari sistem 

Tokopedia berpengaruh terhadap Perceived 

Usefulness. 

0.593 4.789 Berpengaruh Signifikan 

H4: Perceived Ease of Use dari sistem 

Tokopedia akan berpengaruh terhadap 

Consumers’ Intention to Use. 

0.308 2.473 Berpengaruh Signifikan 

H5: Perceived Usefulness dari sistem 

Tokopedia akan berpengaruh Consumers’ 

Intention to Use. 

0.378 2.858 Berpengaruh Signifikan 
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langsung yaitu Design dan Security. Oleh karena itu, dapat dibuat beberapa 

implikasi manajerial untuk meningkatkan niat penggunaan Tokopedia dalam 

berbelanja produk UKM Agribisnis Pangan berbentuk cair dan gel. 

Kemudahan Penggunaan atau Perceived Ease of Use merupakan faktor 

utama (determinan) yang mempengaruhi niat seseorang menggunakan aplikasi 

Tokopedia. Variabel ini memiliki nilai total efek terbesar yang mempengaruhi 

Consumers’ Intention to Use. Evaluasi ini dilihat dari masukan responden, bahwa 

kemudahan penggunaan dianggap paling mempengaruhi niat seseorang 

menggunakan dan merekomendasikan Tokopedia. Kemudahan penggunaan ini 

juga secara langsung dipengaruhi oleh variabel Design dan Security.  

Toko Laurike yang ingin membangun toko onlinenya harus memperhatikan 

variabel Kemudahan Penggunaan ini. Variabel Kemudahan penggunaan dimulai 

dari mudahnya registrasi sebagai pengguna, mudah menggunakannya, 

mengoperasikan dan membangun metode pembayaran yang beragam. Semakin 

mudahnya penggunaan aplikasi, maka responden akan merasa terbantu dan mau 

menggunakan aplikasi. Toko Laurike juga harus memperhatikan tampilan dan 

kemanan. Dilihat dari hasil penelitian ini bahwa kedua variabel Design dan 

Security terbukti berpengaruh nyata terhadap kemudahan penggunaan. Dari nilai 

efek total terbesar, pengaruh Design (desain) terhadap Perceived Ease of Use 

(kemudahan penggunaan) adalah yang paling besar dibanding Security. 

Berdasarkan masukan responden mengenai faktor Design Tokopedia, bahwa 

aplikasi tersebut dianggap cepat untuk diakses dan tidak ada pengulangan 

transaksi (no repetition), maka Toko Laurike juga harus membangun aplikasi toko 

online dengan waktu akses yang cepat, tidak eror dan tetap merancang menu 

navigasi toko online yang menarik. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kemudahan penggunaan adalah Security 

atau keamanan. Untuk faktor keamanan, Toko Laurike harus membangun sistem 

toko laurikenya yang terpercaya, aman dari serangan hacker (peretas), terpercaya, 

terlindungi dengan sistem akses user ID dan kata sandi. Begitu juga dengan data 

pengguna harus terjaga kerahasiannya dan tidak boleh ada transaksi yang eror 

karena sistem keamanan ini juga terbukti berpengaruh terhadap persepsi 

kegunaan. Sistem yang terpercaya, aman dari pencurian data dan reliable/handal 

memberi keyakinan kepada pengguna akan manfaat yang dirasakan dari sistem 

tersebut. 

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor yang menstimulus 

seseorang mau menggunakan aplikasi adalah dilihat dari fitur sistem dan 

kemampuannya. Dua faktor yang dianggap menstimulus tersebut adalah Design 

dan Security, dimana faktor Design menstimulus penggunaan Tokopedia secara 

tidak langsung yaitu melalui faktor kemudahan penggunaan. Seperti yang 

diuraikan, bahwa faktor desain terbukti berpengaruh terhadap Kemudahan 

penggunaan namun tidak berpengaruh terhadap Persepsi Keyakinan Manfaat. 

Begitu juga dengan faktor Security yang dianggap menstimulus seseorang secara 

langsung berniat menggunakan Tokopedia tidak terbukti, namun hanya  Persepsi 

Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan. 

Berdasarkan masukan responden juga, terbukti bahwa apabila aplikasi 

memberikan manfaat kepada pengguna, maka pengguna akan berniat 

menggunakan aplikasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji statistik, hipotesis 

Keyakinan Manfaat berpengaruh nyata terhadap Niat Penggunaan Tokopedia. Hal 
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ini harus diperhatikan juga oleh Toko Laurike, yaitu membangun toko online nya 

dengan memperhatikan manfaat apa yang dirasakan oleh pengguna seperti 

menghemat waktu berbelanja, pengguna bisa leluasa berbelanja dan mencari 

produk Toko Laurike dengan informasi yang memadai di aplikasi Toko Online 

yang akan dibangun. Toko Laurike juga harus memperhatikan keamanan 

bertransaksi sehingga toko tersebut dianggap bermanfaat bagi pengguna. 

Implikasi manajerial bagi pelaku usaha atau UKM agribisnis di seluruh 

Indonesia, untuk mulai aktif memasarkan produknya melalui toko online. 

Berdasarkan penelitian ini juga, sudah banyak konsumen yang mau berbelanja 

produk agribisnis pangan dan cair melalui online tanpa melihat lagi pengemasan 

yang sulit. 

 

 

5 SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat penggunaan Tokopedia untuk berbelanja produk UKM 

agribisnis berbentuk cair dan gel dengan menggunakan Stimulus Theoritical 

Framework (STF-TAM) yang merujuk pada penelitian Lai (2016) sebagai basis 

model. Jumlah responden sebanyak 71 yang sudah pernah berbelanja produk 

sekarakteristik dengan toko Laurike melalui Tokopedia. Model TAM tersebut 

dianalisis menggunakan analisis Partial Least Square, maka dari penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor utama (determinan) seseorang mau berniat menggunakan Tokopedia 

adalah Perceived Ease of Use atau Kemudahan Penggunaan. Dilihat dari 

nilai efek total terbesar dimiliki oleh variabel Perceived Ease of Use. Hasil 

uji statistik juga menunjukkan bahwa Kemudahan penggunaan berpengaruh 

nyata terhadap niat penggunaan Tokopedia. Selain faktor Kemudahan 

penggunaan, terdapat faktor Keyakinan manfaat (Perceived Usefulness) 

yang juga mempengaruhi seseorang secara langsung mau menggunakan 

aplikasi Tokopedia. Namun nilai efek totalnya lebih kecil dibanding 

Perceived Ease of Use. Maka kedua faktor Perceived Ease of Use dan 

Perceived Usefulness terbukti berpengaruh terhadap Niat Penggunaan 

Tokopedia (Consumers’ Intention to Use). 

2. Variabel Design dan Security terbukti berkontribusi terhadap kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease of Use). Namun berbeda dengan variabel 

Design tidak berpengaruh nyata atau tidak berkontribusi terhadap 

Keyakinan Manfaat (Perceived Usefulness), dimana nilai koefisien jalur dari 

variabel Design terhadap Perceived Usefulness adalah bernilai negatif (-

0.097) dan juga uji uji t-statistiknya lebih kecil dibanding t-tabel. 

3. Security tidak berkontibusi atau tidak berpengaruh nyata terhadap Niat 

Penggunaan Tokopedia (Consumers’ Intention to Use). Hal ini dibuktikan 

dengan uji t-statistiknya lebih kecil dibanding t-tabel. Faktor Security 

berpengaruh secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap variabel 

Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness. 
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Saran 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang sudah melakukan 

pembelian lebih dari sekali melalui Tokopedia sudah lebih banyak 

ketimbang pembeli sekali saja, maka untuk penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan variabel experience/pengalaman untuk melihat model 

penerimaan teknologi. 

2. Penelitian ini menggunakan analisis SEM-partial least square sehingga 

nilai dari korelasi antar variabel eksogen pada model tidak dapat dilihat. 

Oleh karen itu, disarankan dalam penelitian lanjutan menggunakan analisis 

Covarian Based - Structural Equation Model (CB-SEM) dengan 

menggunakan data yang lebih besar. Dengan CB-SEM akan memungkinkan 

melihat korelasi antara peubah laten eksogen. 
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Lampiran 1  Kuesioner 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 
 

 

 

 

 

 
 Saya Lufebrina Dorma Uli Manalu, mahasiswi Program Pascasarjana Sekolah 

Bisnis IPB. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tesis mengenai Kajian 

Determinan Niat Penggunaan Tokopedia untuk Berbelanja Produk UKM 

Agribisnis (Studi Kasus: Toko Laurike). Kuesioner ini  adalah instrument yang 

digunakan untuk memperoleh data primer, sebagai syarat keberlangsungan penelitian 

dalam penyusunan tesis. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, saya sangat 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktunya dan 
mengisi kuesioner ini secara lengkap dan jujur, sesuai dengan apa yang dirasakan. Semua 

informasi yang diterima sebagai hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya 

akan dipergunakan untuk kepentingan akademis semata. Atas kesediaan anda dalam 

pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.  

 

A. SCREENING 

Petunjuk : 

Berilah tanda silang (x) pada nomor yang tersedia sesuai dengan jawaban yang 

Anda pilih. 

1. Apakah anda pernah berbelanja di Tokopedia? 

a. Ya 

b. Tidak  Stop, terima kasih 

2. Apakah anda pernah melakukan pembelian produk agribisnis pangan (minyak 

kelapa, susu cair dan sekarakteristiknya dalam bentuk cairan atau gel)? 

a. Ya 

b. Tidak  Stop, terima kasih 

3. Apakah pernah berbelanja di Tokopedia dengan nama Toko Laurike Home 

Industri? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Berapa kali melakukan pembelian produk Agribisnis pangan yang 

karakteristiknya sama dengan pertanyaan nomor 2? 

a. Sekali 

b. Lebih dari sekali 
 

B. Profil Responden 

Mohon melengkapi data sebagai bahan analisa pada penelitian yang akan dilakukan. 

Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang Anda pilih. 

KAJIAN DETERMINAN NIAT PENGGUNAAN TOKOPEDIA UNTUK 

BERBELANJA PRODUK UKM AGRIBISNIS (STUDI KASUS: TOKO 

LAURIKE) 
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Nama (Opsional)  : 

Alamat (Domisili)  : 
Nomor Handphone (HP) : 

1. Jenis kelamin Anda 

 Laki laki 

 Perempuan 

2. Usia Anda saat ini:  (Tahun) 

 < 20 

 20 - 30 

 31 - 40 

 40 - 41 

 41 – 50 

 > 50 

3. Pendidikan Terakhir Anda: 

 SLTA atau sederajat 

 Diploma atau sederajat 

 Sarjana (S1) 

 Magister (S2) 

 Doktor (S3) 

4. Pekerjaan Anda: 

 Pelajar/Mahasiswa 

 Pegawai Negeri Sipil/BUMN 

 Karyawan Swasta 

 Wiraswasta 

 Ibu Rumah tangga 

 Lainnya, sebutkan_____ 

 

C. PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut adalah beberapa petunjuk untuk mengisi kuesioner: 

 Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang Anda pilih 

 Tingkat kesetujuan dimulai dari Sangat Tidak Setuju (STS = 1), Tidak Setuju (TS 

= 2), Netral (N = 3), Setuju (S  = 4), sampai dengan Sangat Setuju (SS = 5). 

Contoh: 

Perceived ease of use (Kemudahan Penggunaan) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Aplikasi Tokopedia mudah digunakan          √ 

 

RANCANGAN, KEAMANAN, KEGUNAAN, KEMUDAHAN 

PENGGUNAAN 

Rancangan (Design) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. 
Tampilan aplikasi Tokopedia sangat menarik baik dari 
peletakan menu/navigasi dan kombinasi warna           

2. 
Sistem Tokopedia berfungsi dengan baik, tidak pernah error           

3. 
Sistem Tokopedia sangat cepat untuk diakses      
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Keamanan (Security) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. 
Sistem Tokopedia aman dari serangan Hacker (Peretas) atau 

pencurian data            

2. 
Sistem Tokopedia sangat terpercaya dan dilindungi dengan 
sistem akses user ID dan kata sandi           

3. Data pengguna di aplikasi Tokopedia terjaga kerahasiannya           

4. 
Tidak pernah terjadi kesalahan transaksi yang disebabkan 

aplikasi Tokopedia error      

       Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Tokopedia mudah digunakan 
          

2. 
Mudah untuk daftar/register sebagai pengguna Tokopedia      

3. 
Mudah untuk aktivasi user Tokopedia      

4. Untuk memahami dan dapat mengoperasikan menu aplikasi 

Tokopedia tidak memerlukan waktu yang lama           

5. 
Tokopedia dapat digunakan kapan pun dan dimana pun           

6. 
Metode pembayarannya sangat beragam dan mudah 

digunakan           

     Keyakinan Manfaat (Perceived Usefulness) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. 
Penggunaan Tokopedia membuat saya leluasa mencari produk 
yang diinginkan           

2. Tokopedia menghemat waktu berbelanja           

3. 
Penggunaan Tokopedia dapat menghemat tenaga dalam 
berbelanja      

4. 
Penggunaan Tokopedia membuat saya dapat bertransaksi 

kapan pun dan dimana pun      

5. 
Penggunaan Tokopedia untuk berbelanja online lebih aman 
dibanding dengan menggunakan aplikasi online lainnya           

 

Niat Penggunaan (Consumers’ Intention to Use) 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Saya berniat akan menggunakan aplikasi Tokopedia           

2. 
Setiap berbelanja produk agribisnis dalam bentuk cairan, gel, 

saya akan lakukan lewat Tokopedia      

3. 
Saya berniat akan merekomendasikan orang lain untuk 

menggunakan Tokopedia      
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Lampiran 2  Hasil Bootstrapping (Outer loading) 

  Outer 

Loading 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

Nilai T-

Statistik 

P 

Values 

X11 <- Design 0.744 0.744 0.066 11.268 0.000 

X12 <- Design 0.801 0.785 0.091 8.816 0.000 

X13 <- Design 0.854 0.844 0.075 11.455 0.000 

X21 <- Security 0.901 0.899 0.030 30.487 0.000 

X22 <- Security 0.783 0.776 0.071 11.082 0.000 

X23 <- Security 0.804 0.802 0.039 20.600 0.000 

X24 <- Security 0.781 0.779 0.060 12.929 0.000 

Y11 <- Perceived Ease of Use 0.829 0.826 0.051 16.285 0.000 

Y12 <- Perceived Ease of Use 0.860 0.865 0.032 27.104 0.000 

Y13 <- Perceived Ease of Use 0.791 0.797 0.051 15.499 0.000 

Y14 <- Perceived Ease of Use 0.779 0.777 0.053 14.578 0.000 

Y15 <- Perceived Ease of Use 0.725 0.720 0.084 8.588 0.000 

Y16 <- Perceived Ease of Use 0.797 0.795 0.056 14.116 0.000 

Y21 <- Perceived Usefulness 0.872 0.877 0.034 25.791 0.000 

Y22 <- Perceived Usefulness 0.728 0.736 0.144 5.048 0.000 

Y23 <- Perceived Usefulness 0.924 0.926 0.017 53.791 0.000 

Y24 <- Perceived Usefulness 0.754 0.751 0.066 11.466 0.000 

Y25 <- Perceived Usefulness 0.691 0.688 0.077 8.989 0.000 

Y31 <- Consumers' Intention to Use 0.833 0.830 0.044 19.099 0.000 

Y32 <- Consumers' Intention to Use 0.742 0.732 0.073 10.189 0.000 

Y33 <- Consumers' Intention to Use 0.904 0.902 0.026 35.138 0.000 
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