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Abstrak – Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat. Salah satunya adalah dengan
munculnya teknologi smartphone Blackberry. Penggunaan device tersebut sudah merambah ke seluruh wilayah
di Indonesia dan seluruh kalangan baik pelajar, mahasiswa, eksekutif muda, pengusaha, ataupun masyarakat
umum. Oleh karena itu perlu diketahui penerimaan teknologi tersebut di masyarakat, terutama dalam proses
perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce merupakan salah satu aplikasi teknologi menuju otomatisasi
transaksi bisnis dan work flow. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai
solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan menghadapi tekanan bisnis yang
tidak mengenal jarak dan lokasi bisnis. Model yang digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan teknologi
tersebut adalah Tecnology Acceptance Model(TAM). Dalam penelitian yang dilakukan akan diteliti faktor-faktor
yang diduga mempengaruhi penggunaan teknologi smartphone Blackberry. Faktor-faktor tersebut antara lain,
persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem, niat untuk menggunakan, sikap terhadap penggunaan,
kepuasan pengguna. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) yang
menggunakan software AMOS 18.0. Hasil penelitian yang menghubungkan antara variabel persepsi kemudahan
penggunaan dan kualitas sistem ternyata berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan, sikap dalam
menggunakan dan kepuasan pengguna.
Kata kunci : TAM, Blackberry, E-Commerce, SEM.
1. PENDAHULUAN
Dalam
era
globalisasi
sekarang
ini,
perkembangan pasar yang semakin pesat menuntut
perusahaan untuk bergerak cepat dalam merebut
pangsa pasar. Perusahaan akan secara tidak langsung
akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang
terbaik bagi konsumen dalam hal meningkatkan
produk dan jasa ataupun penawaran produk yang
dimiliki. Pelayanan yang diberikan perusahaan pada
dasarnya adalah untuk menciptakan kepuasan
konsumen. Kepuasan konsumen merupakan
penilaian terhadap produk yang ditawarkan oleh
perusahaan.
Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Kemajuan teknologi yang sekarang ini
semakin pesat secara tidak langsung akan
mempengaruhi pelayanan terhadap konsumen.
Penggunaan teknologi informasi yang berupa
hardware atau software harus ditunjang dengan
sistem informasi yang baik.
Salah satu kemajuan teknologi, terutama
teknologi informasi yang sudah menjadi bagian
sehari-hari masyarakat secara umum adalah
peralatan yang tidak lepas dari teknologi komputer
dan internet. Banyak peralatan berbasis komputer
yang telah dimiliki oleh masyarakat , misalnya
mobile phone (HP), global position system (GPS),
personal data assistant (PDA), yang saat ini sedang
booming adalah penggunaan smartphone Blackberry
yang mempunyai kemampuan sama dengan
komputer desktop. Penggunaannya pun tidak hanya
oleh para eksekutif muda, pelajar, mahasiswa dan
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masyarakat pun sudah banyak yang memiliki device
tersebut.
Internet, pada saat ini telah menjadi salah satu
media pemasaran dan penjualan yang murah, cepat
dan mempunyai jaringan yang luas hingga lingkup
antar Negara. Dengan tidak ada keterbatasan waktu
dan tempat untuk mengakses internet, muncullah
berbagai online shop yang menawarkan produk
melalui website yang dirancang untuk melakukan
transaksi secara elektronik/online, yang kemudian
disebut dengan istilah e-commerce.
Seiring dengan cepatnya pertumbuhan online
shop, membuat pengguna internet
terutama
pengguna Blackberry berlomba-lomba memenuhi
kebutuhan sehari-hari dengan mengakses online
shop tersebut, dengan tanpa mengenal waktu dan
tempat. Namun apakah produk yang ditawarkan
sesuai dengan apa yang ada di website terkait
terutama apabila diakses dengan menggunakan
smartphone Blackberry. Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka diadakan penelitian kajian
penerimaan teknologi smartphone Blackberry dalam
e-commerce.
2. LANDASAN TEORI

a. Smartphone Blackberry
Pada tahun-tahun belakangan ini kebutuhan
manusia untuk saling berkomunikasi semakin
berkembang dengan pesat. Perkembangan ini
disebabkan oleh berbagai macam keadaan atau
masalah yang harus diselesaikan dalam waktu
yang cepat dan singkat. Mungkin juga
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disebabkan oleh kebutuhan manusia yang
memang harus bergantung terhadap orang lain
untuk melengkapi keperluan sehari-hari.
Keberadaan device smartphone Blackberry,
sebagai salah satu peralatan komunikasi yang
canggih tentunya telah melewati empat generasi
teknologi komunikasi. Generasi I dimulai tahun
1973, generasi II dimulai tahun 1990-an sampai
dengan sekarang generasi IV. Blackberry mulai
diperkenalkan pertama kali tahun 1997 oleh
salah satu persahaan Kanada, Research In
Motion (RIM) [15].
Menurut Hasting Singh, Managing Director
RIM
Asia
Selatan,
mengatakan
bahwa "Pengguna BlackBerry sudah lebih dari
77 juta di seluruh dunia. Di Indonesia,
BlackBerry jadi brand nomor satu. Begitupun di
Inggris, Timur Tengah, Afrika Selatan, dan
Amerika Latin. Dari 77 juta pengguna
BlackBerry di seluruh dunia, Indonesia
diperkirakan memberi kontribusi sekitar 15%
dengan jumlah pengguna hampir 10 juta”.
(http://inet.detik.com/read/2012/04/24/162357/19
00435/317/rim-blackberry-paling-laku-diindonesia).
Saat ini blackberry memberikan layanan
push e-mail karena seluruh surat baru, daftar
kontak dan informasi jadwal (kalendar)
“didorong” masuk ke dalam blackberry secara
otomatis. Selain dapat digunakan layaknya
mobile telephone biasa, Blackberry menyediakan
fasilitas dan kemudahan yang berbeda dengan
mobile phone biasanya. Layanan tersebut adalah
layanan Blackberry messenger, yang merupakan
salah satu fitur yang memiliki daya tarik
tersendiri bagi penggunanya.
Blackberry
messenger
(BBM)
ini
merupakan fasilitas chatting atau fasilitas
percakapan singkat yang disediakan oleh
Blackberry. BBM sendiri dapat diakses dengan
meminta kode pin seorang yang memiliki
Blackberry juga sehingga orang yang meminta
pin tersebut dapat terkoneksi dengan mobile
phone lawannya. Blackberry sendiri, sebagai satu
perangkat device nirkabel yang memiliki fasilitas
push e-mail, mobile telephone, text message, web
browser, mobile internet function, dan
blackberry messenger menjadi fenomena dalam
penggunaan mobile internet di Indonesia.
Dengan adanya fasilitas web browser dan
mobile internet function, maka akan dengan
mudah bagi pengguna Blackberry mengakses
internet dimanapun dan kapan pun tanpa
mengenal waktu dan lokasi.
E-Commerce
Teknologi internet hingga saat ini masih terus
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi
jaringan, satelit, access point, wireless dan wimax dan lain-lain. Kehadirannya yang akan terus
berubah serta penuh dengan ketidakpastian
merupakan tantangan tersendiri bagi kalangan

bisnis untuk dapat memanfaatkan peluang yang
ada. Peran teknologi informasi tidak terlepas
dengan perubahan hal tersebut diatas, maka
dalam pencapaian finansial perusahaan melalui
modofikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu
dengan memanfaatkan teknologi e-commerce.
Menurut McLeod dan Schell (2004:49), ecommerce berarti suatu cara bagi seorang
konsumen untuk dapat membeli barang yang
diinginkan secara online melalui jaringan
internet [11].
Definisi e-commerce menurut Kalakota dan
Whinsthon [12] dapat ditinjau dalam tiga
perspektif sebagai berikut:
1) Dari perspektif komunikasi, e-commerce
adalah
pengiriman
barang,
layanan,
informasi, atau pembayaran melalui jaringan
computer atau melalui peralatan elektronik
lainnya.
2) Dari perspektif proses bisnis, e-commerce
adalah aplikasi dari teknologi yang menuju
otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran
kerja.
3) Dari perspektif layanan, e-commerce
merupakan suatu alat yang memenuhi
keinginan perusahaan, konsumen dan
manajemen untuk memangkas biaya layanan
ketika menigkatkan kualitas barang dan
meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
Dari
perspektif
online.
E-commerce
menyediakan kemampuan untuk membeli
dan menjual barang ataupun informasi
melalui internet dan sarana online lainnya.
E-commerce telah menjadi bagian penting
dari sector bisnis baik yang bersifat individu
maupun umum. Secara umum, e-commerce
diklasifikasikan menjadi (Sunarto, 2009:67):
1) Bussiness to Bussiness (B2B)
Business to Business (B2B) adalah sistem
komunikasi bisnis on-line antar pelaku
bisnis,. E-commerce penjual dan pembelinya
adalah organisasi/perusahaan pada umumnya
transaksi dilakukan oleh para trading partners
yang sudah saling kenal dengan format data
yang telah disepakati bersama.
2) Bussiness to Consumer (B2C)
B2C
dapat diartikan sebagai
jenis
perdagangan elektronik di mana ada sebuah
perusahaan (business) yang melakukan
penjualan langsung barang-barangnya kepada
pembeli (consumer).
3) Consumer to Consumer (C2C)
E-commerce dimana seorang menjual
produk atau jasa ke orang lain, Merupakan
sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar
konsumen untuk memenuhi kebutuhan
tertentu pada saat tertentu.
4) Consumer to Bussiness (C2B)
Merupakan perseorangan yang menjual
produk
atau
jasa
kepada
suatu
perusahaan/organisasi.Perseorangan
yang
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mencari penjual, saling berinteraksi dan
menyepakati suatu transaksi.
5) Non-Bussiness Electronic Commerce
Meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan
lembaga pendidikan, organisasi nirlaba,
keagamaan dan lain-lain.
6) Intrabussiness (Organizational) Electronic
Commerce.
Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal
organisasi melalui internet untuk melakukan
pertukaran barang dan jasa serta informasi
serta menjual produk perusahaan kepada
karyawan.
Technology Acceptance Model (TAM)
Menurut
Venkatesh
(2003)
Peneliti
dihadapkan
pada
banyak
model
dan
mengharuskan mereka harus memilih konstruksi
dari seluruh model atau memilihi model yang
disukai. Dan sebagian besar mengabaikan model
alternatif. Jadi sangat perlu untuk meninjau
model yang akan digunakan supayamendapatkan
sistem terpadu untuk mengetahui penerimaan
pengguna terhadap teknologi baru.
Hal ini dimaksudkan agar:
1) Untuk meninjau keberadaan model User
Acceptance
Tujuan utama dari peninjauan ini adalah
untuk menilai pengetahuan saat ini yang
berkaitan dengan pemahaman individu
terhadap penerimaan teknologi baru. Ulasan
ini
mengindentifikasi
delapan
model
terkemuka dan membahas persamaan dan
perbedaannya.
2) Untuk Membandingkan delapan Model
Peneliti melakukan longitudinal validasi dan
perbandingan
dari
delapan
model
menggunakan data dari empat organisasi. Ini
memberikan penilaian dasar dari relatif jelas
kekuatan individu model dikompensasi
dengan model terpadu dapat dibandingkan.
3) Merumuskan Teory Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
Berdasarkan kesamaan konseptual dan
empiris seluruh model, kita merumuskan
model terpadu.
4) Secara empiris memvalidasi UTAUT
Sebuah empiris uji UTAUT pada data asli
menyediakan awal dukungan untuk pendapat
kami bahwa UTAUT melebihi masingmasing dari delapan model asli. UTAUT ini
kemudian divalidasi silang menggunakan
data dari dua organisasi baru.

adalah penggambaran perilaku seseorang dalam
menggunakan teknologi informasi berdasarkan
Perceived usefulness (PU) dan Perceived Easy of
Use (PEoU). Oleh Davis TAM digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 2 Model TAM menurut Davis (1989)
Menurut Davis Model dasar dari
pembentukan sikap yang mempengaruhi perilaku
seseorang,berdasarkan TAM menggambarkan
hubungan antara
1) Perceived of Usefullness (PU)
Menyatakan tingkat kepercayaan seseorang
terhadapsebuah teknologi baru, bahwa
teknologi tersebut akan mudah untuk dipakai
dan terbebas dari usaha.
2) Perceived of Avaibiliy (PA)
Menurut Qiantori Persepsi ketersediaan
layanan menunjukkan keyakinan seseorang
atau pengguna dimanapun dan kapanpun
teknologi tersebut dibutuhkan.
3) Attitude (AT)
Sikap penggunaan adalah tingkat evaluasi
sikap seseorang dalam bentuk penerimaan
atau penolakan terhadap system yang
digunakan.
4) Perceived of Quality (PQ)
Menurut Qiantori, kualitas informasi dan
layanan menjadi ukuran yang menunjukkan
system atau teknologi baru tersebut member
nilai manfaat dan mudah untuk digunakan.
5) Perceived of Enjoyment (PE)
Menurut Davis (1992) dalam sun (2006)
Perceived of Enjoyment adalah sejauh mana
aktivitas menggunakan komputer yang
dianggap
menyenangkan
dalam
penggunanya, terlepas dari kinerja setiap
konsekuensi yang dapat diantisipasi.
6) Social Influence (SI)
Social Influence adalah tingkat persepsi
individu bahwa pihak lain percaya memang
sebaiknya menggunakan sistem baru [13].

d. Struqtural Equation Modelling (SEM)

Gambar 1. Konsep Dasar User Acceptance Model
(Venkatesh)
Model TRA (Theory Resoned Action)
dikembangkan oleh Davis et.al (1989). TAM
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-44

Structural Equation Modelling (SEM)
merupakan teknik analisis multivariate yang
umum dan sangat bermanfaat yang meliputi
versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis
lainnya sebagai kasus-kasus khusus. SEM
digunakan untuk membangun dan menguji
model statistic yang biasanya dalam bentuk
model sebab-akibat. SEM sebenarnya merupakan
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teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek
penegasan (confirmatory) dari analisis faktor,
analisis jalur dan regresi yang dapat dianggap
sebagai kasus khusus dalam SEM. Tujuan dari
SEM itu sendiri adalah ingin menguji apakah
model yang ada memang dapat menjelaskan
fenomena yang didapat [10].
Penelitian Terkait
1) Kajian Penerimaan Teknologi MobileBroadband Wireless Access Di Wilayah
Magelang Dan Sekitarnya, penelitian ini
dilakukan oleh Candra Agustina. Dari
penelitian yang dilakukan dihasilkan bahwa
semua variabel yang diajukan dalam
penelitian
tidak
semua
variabel
berpengaruh terhadap sikap pengguna dan
niat untuk menggunakan. Dalam penelitian
ini juga digunakan variabel moderating
(wilayah)
yang
digunakan
untuk
mengetahui apakah variabel tersebut
member pengaruh signifikan terhadap sikap
pengguna dan niat menggunakan.
2) Pengaruh Kualitas Layanan terhadap
Kepercayaan dan Niat Pelangga Untuk
Melakukan
Transaksi
E-Commerce,
penelitian ini dilakukan oleh Sidik. Dari
penelitian ini dihasilkan bahwa hubungan
kausalitas antar variabel endogen, yaitu
variabel trust dan intention mempunyai
tingkat korelasi yang baik, hanya terdapat
variabel reliability yang mempunyai tingkat
signifikasi yang baik artinya responden
menganggap bahwa kehandalan dari
webstore
penyelenggara
e-commerce
sangat mempengaruhi trust dan intention,
hubungan antar variabel yang ada dalam
kualitas
layanan
dapat
saling
mempengaruhi dan kelima variabel tersebut
sangat bergantung pada variabel-variabel
lainnya.
Kerangka Pemikiran
Penelitian ini merupakan penelitian gabungan
antara penelitian yang dikembangkan dari teori
TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan
teori dari Delone dan McLean (1992).

Gambar 3 Model Technology Acceptance Model
(Davis, et al 1989, Venkantesh et al 2003)

Gambar 4 Model kesuksesan Sistem Informasi
Delone & McLean (D&M IS Success Model),
Jogiyanto, 2005)
Penelitian diarahkan untuk meneliti perceived
easy of use dan kualitas sistem secara bersamasama apakah berpengaruh secara signifikan
terhadap niat untuk menggunakan, dan sikap
pengguna dalam menggunakan dan apakah
berpengaruh juga terhadap kepuasan konsumen.
Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat
dilihat pada gambar 5.

Gambar
5
(dimodifikasi)

Kerangka

Pemikiran

Dari gambar 5, dapat juga dibuat suatu
pengaruh atau faktor atau variable sebagai berikut :
a. Perceived easy of use memiliki pengaruh
terhadap niat untuk menggunakan.
b. Kualitas sistem memliki pengaruh terhadap
niat untuk menggunakan.
c. Niat untuk menggunakan memiliki pengaruh
terhadap sikap menggunakan.
Sikap dalam menggunakan (device) memiliki
pengaruh terhadap kepuasan konsumen.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.
Model Penelitian
a. Data Demografi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah
penduduk di wilayah Purwokerto. Penduduk
yang bisa menjadi responden adalah pengguna
Smartphone Blackberry, pernah mengunakan
atau mengetahui tentang layanan pada device
tersebut. Kuesioner disebar secara langsung
kepada responden supaya mendapatkan hasil
diharapkan dalam arti tidak diisi secara
sembarangan. Jumlah kuesioner yang disebar
sebanyak 175 eksemplar. Keseluruhan terisi
dengan lengkap, dan didapatkan hasil sebagai
berikut:
Tabel 1 Profil Responden
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b. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk
penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang
menjelaskan mengenai hubungan kausal (sebab
akibat) dari variabel-varibel diteliti. Menurut
Rusidi dalam Suryana (2010) mengemukakan
bahwa penelitian ekplanatori adalah penelitian
yang menyoroti hubungan antar variabel dengan
menggunakan kerangka pemikiran terlebih
dahulu kemudian dirumuskan dalam hipotesis.
c. Variabel dan pengukuran
Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada,
penelitian ini menggunakan dua macam variabel,
yaitu variabel eksogen (bebas) dan variabel
endogen (bergantung) antara lain :
1) Variabel Eksogen
Variabel eksogen (independen) adalah
variabel yang mempengaruhi variabel
endogen (dependen). Pada penelitian ini,
variabel-variabel eksogen adalah sebagai
berikut :
a) Persepsi
Kemudahan
Penggunaan
(Perceived Easy of Use)
b) Kualitas Sistem (System Quality)
c) Gender dan Usia
2) Variabel Endogen
Variabel endogen (dependen) adalah variabel
yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
Pada penelitian ini, variabel endogen adalah
sebagai berikut :
a) Niat untuk menggunakan (Behavioral
Intention to Use)
b) Sikap terhadap menggunakan (Attitude
Toward Use)
c) Kepuasan pengguna
3) Variabel moderating, dalam hal ini yang
menjadi variabel moderatingnya adalah :
Gender dan Usia.
d. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
penduduk Purwokerto yang menggunakan
layanan Smartphone Blackberry. Penentuan
jumlah sampel berdasarkan syarat jumlah sampel
minimal untuk SEM, yaitu 100-200 [6]. Metode
yang digunakan untuk mendapatkan data empiris
melalui
kuesioner.
Kuesioner
tersebut
menggunakan skala semantic diferensial.
e. Instrumen Penelitian
Tabel 2 Instrumen Penelitian
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3.2.
Hipotesis Terhadap Konstruk
a. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara
perceived easy of use terhadap niat menggunakan
(device).
b. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara
kualitas sistem terhadap niat menggunakan
(device).
c. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara
niat menggunakan terhadap sikap dalam
menggunakan.
d. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara
sikap dalam menggunakan terhadap kepuasan
konsumen.
e. Diduga signifikasi kepuasan konsumen yang
disebabkan
sikap
dalam
menggunakan
dipengaruhi oleh keragaman usia.
f. Diduga signifikasi kepuasan konsumen yang
disebabkan
sikap
dalam
menggunakan
dipengaruhi oleh keragaman gender.
3.3.
Pengolahan Data
Pada penelitian ini, dalam mengolah data
menggunakan AMOS 18.0.
a. Pengujian Berbasis Teori
Sesuai dengan model yang diajukan,
penelitian ini meliputi beberapa variabel yaitu
berupa variabel eksogen adalah Perceived Easy
of Use (PEOU), kualitas Sistem (KS) dan
variabel endogen adalah Behavioural Intention
Use (BI), Attitude Toward Use (ATU) Kepuasan
Pengguna (KP). Variabel eksogen melibatkan 8
indikator dan variabel endogen melibatkan 10
indikator. Hubungan kausal antara variabel
eksogen dan endogen sebagaimana disebutkan
diperlihatkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 6. Model Awal Penelitian
b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
1) Uji Validitas
Pengujian validitas digunakan untuk
menguji kemampuan (keakuratan) suatu
indikator sehingga dapat mewakili suatu
variabel laten. Untuk mengukur validitas
konstruk dapat dilihat dari nilai loading
factor. Pada penelitian ini dilakukan analisis
model Confirmatory Factor Analysis (CFA)
terhadap variabel laten eksogen dan endogen.
Tabel 3. Uji Konstruk Perceived Easy of Use
Indikator Estimasi
Keterangan
X1
0,787
Konstruk yang valid
X2
0,755
Konstruk yang valid
X3
0,671
Konstruk yang valid
X4
0,656
Konstruk yang valid
Tabel 4. Uji Konstruk Kualitas Sistem
Indikator Estimasi
Keterangan
X5
0,515
Konstruk yang valid
X6
0,769
Konstruk yang valid
X7
0,696
Konstruk yang valid
X8
0,691
Konstruk yang valid

2) Uji Reliabilitas
Construct reliability menyatakan ukuran
konsistensi internal dari indikator-indikator
sebuah konstruk yang menunjukkan derajat
sampai dimana masing-masing indikator
tersebut
mengidentifikasikan
sebuah
konstruk/laten yang umum. Sedangkan
variance extracted menunjukkan indikatorindikator telah mewakili secara baik
konstruk/ laten yang dikembangkan. Nilai
Cut-off value dari construct reliability adalah
minimal 0,70 sedangkan Cut-off value dari
variance extracted minimal 0,50 [5].
Tabel 8. Uji Realibilitas Konstruk
Construct
Variance
Variabel Laten
Reliability Extracted
PEOU
0, 810
0,517
KS
0,765
0,454
Niat Menggunakan
0,765
0,455
Sikap Menggunakan
0,877
0,706
KP
0,799
0,575
Dari tabel tersebut dapat disampaikan
bahwa seluruh konstruk variabel memenuhi
syarat cut-off value untuk contruct reliability.
Oleh karena itu bisa disimpulkan bahawa
masing-masing variabel memiliki reliabilitas
yang cukup baik.
3) Uji Kesesuaian
Setelah dilakukan uji validasi dan
reliabilitas,
maka
didapatkan
model
penelitian sementara seperti terlihat pada
gambar di bawah,

Tabel 5. Uji Konstruk Niat untuk menggunakan
Indikator Estimasi
Keterangan
Y1
0,602
Konstruk yang valid
Y2
0,535
Konstruk yang valid
Y3
0,757
Konstruk yang valid
Y4
0,774
Konstruk yang valid
Tablel 6. Uji Konstruk Sikap dalam
menggunakan
Indikator Estimasi
Keterangan
Y5
0,823
Konstruk yang valid
Y6
0,896
Konstruk yang valid
Y7
0,799
Konstruk yang valid
Tabel 7. Uji Konstruk Kepuasan Pengguna
Indikator Estimasi
Keterangan
Y8
0,805
Konstruk yang valid
Y9
0,847
Konstruk yang valid
Y10
0,600
Konstruk yang valid

Gambar 7. Model penelitian setelah uji validasi
dan reliabilitas
Untuk menyatakan suatu model fit
(diterima) atau tidak, perlu dilakukan uji
model secara menyeluruh guna mengukur
kesesuaian antara matriks varians kovarians
sampel (data observasi) dengan matriks
varians kovarians. Kriteria utama sebagai
dasar pengambilan keputusan adalah; jika
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probability (P)  0,05 maka matriks varianskovarians sampel sama (tidak berbeda)
dengan matriks varians-kovarians populasi
dugaan, artinya model fit. Sebaliknya jika
nilai P  0,05 maka model tidak fit.
Tabel 9. Uji Kesesuaian

penghapusan atau drop. Kemudian dibuat
model baru dengan analisis jalur.
Tabel 10. Koefisien Regresi Model jalur
Hubungan Kausal
Koefisien
P
Regresi
Niat Menggunakan 
PEOU
Niat Menggunakan 
KS
Sikap Menggunakan 
Niat Menggunakan
KP  Sikap
Menggunakan

Hasil uji kesesuaian model diketahui
nilai Probability (P) pada tabel 3.9 kurang
dari nilai yang direkomendasikan, yaitu
kurang dari 0,05. Hal ini berarti model teori
yang diajukan pada penelitian ini tidak sesuai
dengan model populasi yang diobservasi. Uji
kesesuaian ini hanya berlaku untuk sample.
Karena nilai P tidak memenuhi
persyaratan, maka uji kriteria lain seperti;
absolut fit measure, incremental fit measures,
dan parsimonious fit measures tidak
dilanjutkan. Langkah selanjutnya dalam
penelitian ini adalah menggunakan analisis
jalur (path analysis).

Gambar 8. Model bentuk Jalur
4) Uji Signifikasi
Uji signifikasi digunakan untuk
mengecek apakah terdapat nilai yang
negative atau nilai yang tidak signifikan,
maka dilakukan penghapusan atau drop.
Kemudian dibuat model baru dengan analisis
jalur.

Gambar 9. Model Jalur
Dari hasil analisa jalur didapatkan
koefisien regresi untuk setiap variabelnya .
Uji signifikasi adalah mengecek apakah
terdapat nilai yang negative atau nilai yang
tidak
signifikan,
maka
dilakukan
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0,393

***

0,499

***

0,728

***

0,576

***

Berdasarkan hasil diatas, akan
ditentukan hubungan kausal yang akan
digunakan dan yang akan dibuang dari model
jalur. Hubungan akan digunakan apabila
memenuhi kriteria nilai P < 0.05 dan
koefisien regresi positif. Dari tabel diatas
dapat hasil dari hipotesis yang sudah dibuat
sebelumnya. H1 diterima apabila nilai P <
0.05, sedangkan hipotesis H1 ditolak apabila
lebih dari sama dengan 0.05. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 11. Hasil Hipotesa

Tabel 12. Koefisien Determinasi R2 dan Intercept

5) Uji Moderating
Uji Moderating dilakukan guna
mengetahui apakah penerimaan teknologi
smartphone
Blackberry
di
kalangan
masyarakat, terutama wilayah Purwokerto
dipengaruhi oleh keragaman gender dan
umur.
Hasil uji moderating yang didapat
adalah tidak ada perbedaan dalam
penerimaan teknologi smartphone Blackberry
, hal tersebut dapat ditunjukkan dalam table
berikut:
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[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
4. KESIMPULAN
a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model
hanya fit terhadap sampel karena nilai
probability < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa model ini tidak dapat dieksplorasi
sebagai perilaku populasi dari objek penelitian
melainkan hanya cermin perilaku dari sampel.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
juga diperoleh kesimpulan bahwa semua
variabel dalam model yang diajukan memiliki
pengaruh terhadap niat untuk menggunakan,
sikap dalam menggunakan dan kepuasan
pengguna terhadap layanan Smartphone
Blackberry dalam bertransaksi online (ecommerce)
b. Adanya varibel moderating gender dan umur
tidak mempunyai pengaruh terhadap niat untuk
menggunakan, sikap dalam menggunakan dan
kepuasan pelanggan, hal ini ditunjukkan dalam
hasil olah data moderating yang menunjukkan
bahwa nilai probability-nya sama 0,0000 (p =
***).

[9]
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