Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

PENGARUH PENGGUNAAN SOCIAL NETWORK SITES DALAM
MENDUKUNG B2C (BUSINESS TO CUSTOMER) TERHADAP
MOTIVASI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI E-COMMERCE

Eva Argarini Pratama
Program Studi Manajemen Informatika
AMIK Bina Sarana Informatika, Purwokerto
eva.eap@bsi.ac.id

Abstrak – Perkembangan teknologi informasi sekarang ini, benar-benar sangat berpengaruh pada berbagai
bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. E-commerce merupakan salah satu bukti penerapan
perkembangan teknologi informasi pada bidang ekonomi. Dengan adanya e-commerce diharapkan suatu
transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan menghemat biaya. Namun jika tidak pandai
dalam memilih media dalam melakukan transaksi e-commerce maka bisa jadi manfaat yang seharusnya didapat
dari e-commerce tidak akan didapat. Salah satu media yang sekarang ini sedang ramai digunakan oleh
pengguna internet adalah social network sites. Terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh social network sites
ini. Perlu adanya suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan social network sites
dalam e-commerce khususnya dalam ruang lingkup B2C (Business to Customer) dengan melibatkan beberapa
variabel diantanya: Kualitas Informasi dari social network sites, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas
Layanan dan Kepuasan Konsumen, berpengaruh terhadap Motivasi Konsumen dalam bertransaksi
menggunakan e-commerce. Selain itu menambahkan variabel moderating untuk pengkhususan kajian ini
diantaranya jenis kelamin konsumen, umur konsumen, dan social network site yang digunakan konsumen.
Metode pengolahan data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan memanfaatkan perangkat
lunak AMOS 18.0. berdasarkan pengolahan data tersebut akan didapatkan suatu gambaran sejauh mana
pengaruh dari penggunaan social network sites dalam memotivasi konsumen dalam melakukan transaksi ecommerce.
Kata Kunci: Social Network Sites, B2C, E-commerce, Motivasi Konsumen

1. PENDAHULUAN
Jutaan bahkan miliaran manusia di dunia
sekarang ini banyak yang sangat terpengaruh bahkan
tergantung pada kemajuan dari suatu teknologi
informasi. Kemajuan dari teknologi informasi yng
sekarang ini sedang ada dan terus berkembang adalah
internet atau “internetwork” yang mengandung arti 2
atau lebih rangkaian komputer yang saling terhubung
satu dengan yang lain kedalam suatu komunikasi data
dan dapat membentuk suatu jaringan. Dalam jaringan
yang
ada komunikasi dapat terjadi dengan
menggunakan TCP/IP sebagai protokolnya.
Segala macam bentuk komunikasi data yang
terjadi informasi dapat dengan mudah dan bebas
didapat melalui internet tanpa ada batasan.
Pemanfaat dari internetpun semakin beragam
mengikuti kebutuhan manusia juga terus berkembang
dan bermacam-macam masuk dalam berbagai macam
bidang kehidupan, diantaranya pada bidang
pendidikan, politik, ekomi, sosial, dan budaya.

Pada bidang sosial, hal yang paling terasa
dan sering digunakan sekarang ini adalah adanya suatu
media yang sering disebut social network site atau
situs jejaring sosial yang sekarang ini beragam tipe
dan cara komunikasinya disesuaikan dengan
kepentingan
masing-masing
pengguna
dalam
berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan
memanfaatkan media ini.
Adapun dalam bidang ekonomi, jelas internet
sangat bermanfaat dalam hal pelayanan bisnis melalui
perdagangan online atau yang sering disebut ecmmerce. Pada kenyataan yang terjadi sekarang
berdasarkan dari kebutuhan pengguna internet yang
semakin banyak dan berkembang, maka penggunaan
internet pun juga disesuaikan dengan kebutuhan
tersebut, sebagai contoh dalam penggunaan media
social network site yang tidak hanya dijadikan sebagai
media komunikasi sosial, namun sekarang juga
dijadikan sebagai sarana pelayanan perdangan. Karena
melihat adanya celah interaksi sosial yang terjadi bisa
saja disisipi dengan adanya interaksi perdagangan juga
didalamnya.
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Adapun beberapa hal yang menjadi dasar
penggunaan internet sebagai sarana yang berpengaruh
pada beberapa bidang kehidupan, terutama yang
berkaitan erat dengan bidang sosial dan ekonomi
adalah
a. Internet dapat diakses kapan saja dan dimana
saja
Dapat diakses dimana saja dan kapan saja
merupakan kelebihan yang dapat dirasakan begitu
besar dari penggunaan internet. Menurut
CommerceNet and Nelson dalam Sidik, yang
melakukan suatu penelitian memapaparkan suatu
hal bahwa saat ini sebagian besar pengguna
internet adalah kalangan bisnis atau dengan kata
lain internet cenderung digunakan untuk bisnis,
dimana 66% diakses dari tempat kerja, hampir
10% mengakses di sekolah atau kampus dan
lainnya mengakses internet dari rumah atau tempat
akses lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa benar
internet begitu mudah untuk di akses dimana saja
dan kapan saja disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna
b. Biaya murah
Dengan internet yang dapat diakses dimana
saja dan kapan saja, pastinya akan memberikan
dampak yang lebih dengan melihat materiel yang
harus dikeluarkan untuk melakukan transaksi
perdagangan, biaya yang harus dikeluarkan oleh
kalangan bisnis pastinya akan jauh lebih murah
karena dengan internet pembisnis dapat melakukan
promosi dengan menggunakan fasilitas gratis yang
ada pada situs penyedia layanan internet seperti
email gratis, web gratis, hosting gratis, media
social network sites yang juga jelas gratis, dan
masih banyak fasilitas internet lainnya yang dapat
memberikan alasan terpilihnya internet sebagai
sarana yang memang berpengaruh pada kehidupan
c. Kemudahan Membangun Relasi dengan
Pelanggan
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya,
dengan terhubung kedalam suatu jaringan internet
maka pengguna dapat menggunakan social
network sites untuk mendapat relasi, teman, atau
calon pembeli, serta dapat melakukan komunkasi
dan interaksi sosial dengan mudah, cepat, dan
tampa batasan tempat untuk menawarkan produk
yang dimiliki.
Melihat kecenderungan penggunaan internet
banyak berpengaruh pada bidang sosial dan ekonomi,
pastinya pada satu sisi dapat memberikan suatu
manfaat yang memang diharapkan namun untuk sisi
yang lain akan timbul suatu dampak yang mungkin
kurang berkenan bagi para penggunanya.
Terlebih dalam hal ini, juga melihat penggunaan
dari internet yang dapat mempengaruhi antara satu
bidang dengan bidang yang lain. Sebagai pembahasan
disini adalah adanya penggunaan internet pada bidang
sosial yang terwakili dengan penggunaan social
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network sites yang memiliki pengaruh terhadap bidang
ekonomi dalam hal ini e-commerce.
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan apa yang disampaikan pada latar
belakang sebelumnya, maka rumusan permasalah
yang akan dibahas adalah apakah ada pengaruh
penggunaan dari social network sites terhadap
motivasi konsumen untuk bertransaksi melalui ecommerce.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk
menganalisa seberapa besar pengaruh penggunaan
social network sites terhadap motivasi konsumen
dalam berinteraksi melalui e-commerce.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Social Network Sites
Situs jejaring sosial atau Social Networking
Sites adalah suatu media berupa struktur sosial yang
dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah
individu atau organisasi) yang tergabung dengan satu
atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide,
teman, keturunan, dapat juga perdagangan dll
(Ariezona, Yunarso, & Wijayanto, 2011)
2.2 E-commerce
E-commerce merupakan suatu transaksi
digital yang mencakup berbagai macam transaksi
yang dimediasi dengan teknologi digital elektrnik,
adapun transaksi yang terjadi sebagian besar terjadi
melalui internet dan web. Transaksi komersial ini
melibatkan pertukaran nilai (misalnya, uang) yang
terjadi antar suatu organisasi atau individu atau
perpaduan keduanya dengan suatu imbalan dalam
bentuk produk atau jasa. Pertukaran nilai merupakan
bagian terpenting memahami definisi dari ecommerce itu sendiri, tanpa adanya pertukaran nilai,
maka suatu perdagangan tidak akan terjadi (Laudon
& Traver, 2009).
Jenis yang paling sering dibahas dari ecommerce adalah Business-to-Consumer (B2C) ecommerce, di mana bisnis atau perdagangan online
mencoba untuk menjangkau konsumen individu.
Meskipun B2C adalah relatif berskala kecil (sekitar
$ 255.000.000.000 pada tahun 2008), namun jumlah
ini terus bertambah sejak tahun 1995, dan
merupakan jenis e-commerce yang kebanyakan
konsumen mungkin ditemui (Laudon & Traver,
2009).
2.3. SEM (Structural Equation Modeling)
metode SEM merupakan suatu metode
statistik yang mudah digunakan untuk penggabungan
antar anilisis faktor dan regresi berganda yang
melibatkan banyak variabel. Dimana dampak
kemajuan
teknologi
informasi
terhadap
pengembangan metode-metode statistik benar-benar
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berpengaruh, banyak metode multivariate yang dahulu
sulit untuk direalisasikan secara manuh, missal
analisis faktor, regresi berganda lebih dari tiga
variabel independen, atau analisis diskriminan. Tujuan
dari SEM sendari secara sederhana adalah untuk
menguji apakah model ada memang dapat
menjelaskan fenomena yang didapat (Santoso, 2011).
2.4. AMOS (Analysis of Moment Structure)
AMOS merupakan salah satu program atau
software yang digunakan untuk mengistemasi model
pada model persamaan struktural (SEM). AMOS
dapat membaca data dalam berbagai format data
mentah, korelasi dan kovarian.
Amos pada awalnya dirancang sebagai alat
untuk pengajaran yang handal dengan metode yang
pada dasarnya mudah. Amos mengintegrasikan grafis
antarmuka yang mudah digunakan dengan komputasi
mesin yang canggih untuk SEM. Penerbitan diagram
jalur yang berkualitas dari Amos memberikan
gambaran jelas dari model untuk mahasiswa dan
sesama peneliti. Metode numerik yang diterapkan
dalam Amos adalah yang paling efektif dan
diandalkan dapat tersedia (Arbuckle, 2007).
2.5. Penelitian Terkait
Penelitian yang berkaitan dengan penelitian
tentang pengaruh suatu variabel terhadap transaksi
menggunakan e-commerce adalah sebagai berikut:
1) Pengaruh
Kualitas
Layanan
Terhadap
Kepercayaan dan Niat Pelanggan untuk
Melakukan E-commerce
Penelitian ini dilakukan oleh Sidik, pada tahun
2011. Pada penelitian ini dapat memberikan
gambaran mengenai hubungan antar variabel
trust dengan intention yang merupakan arah
tujuan penelitian memiliki tingkat kolerasi yang
baik. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan
suatu kesimpulan bahwa berdasarkan variabel
reliability (keandalan), responden beranggapan
bahwa kehandalan dari suatu webstore sangat
berpengaruh
terhadap
tingkat
trust
(kepercayaan). Adapun gambaran dari kerangka
pikir pada penilitian ini dapat digambarkan
seperti berikut:

Gambar 2.1: Model Penelitian Sidik
Diagram jalur pengaruh kualitas layanan
terhadap kepercayaan dan niat pelanggan untuk
melakukan transaksi e-commerce

2)

Pengaruh Psikologi Konsumen Terhadap
Keputusan Pembelian Kembali Smartphone
Blackberry
Penelitian ini dilakukan oleh Bunga Geofanny
Fredereca dan Chairy, pada tahun 2010.
Penelitian ini ingin menyelidiki faktor-faktor
yang
memperngaruhi
atau
memotivasi
pembelian ulang produk BlackBerry.
Hasil penelitian menunjukan bahwa psikologi
konsumen mempengaruhi keputusan pembelian
kembali produk BlackBerry. Sikap merupakan
elemen dalam psikologi konsumen yang
mempengaruhi keputusan pembelian kembali
secara signifikan. Hasil ini memberikan arahan
kepada pemasar produk BlackBerry untuk
memberikan perhatian yang maksimal terhadap
sikap konsumen terhadap BlackBerry.

Gambar 2.2: Model Peneltian Fredereca dan
Chairy
2.6. Kerangka Pemikiran
Dalam
melakukan
analisa
pengaruh
penggunaan social network sites terhadap motivasi
konsumen dalam bertransaksi menggunakan ecommerce, maka perlu adanya identifikasi terhadap
actor-faktor yang dapat memberikan suatu analisa
mengenai pengaruh penggunaan social network sites
terhadap motivasi konsumen dalam berinteraksi ecommerce, maka perlu adanya suatu model kerangka
pikir yang harus dibuat.
Kemudian dilakukan pengujian tingkat
signifikansi interaksi hubungan antara kepuasan
konsumen dalam menggunakan social network sites
dengan motivasi konsumen dalam berinteraksi
menggunakan e-commerce berdasarkan data yang
didapatkan melalui kuesioner.

Gambar 2.3: Gambar Model Kerangka Pikir
Masing-masing variabel-variabel penelitian
di atas akan ditetapkan dan diukur indikatorindikatornya, adapun variabel dan indikator
yangdigunakan dapat dijelaskan pada tabel berikut :
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Variabel

Kualitas
Sistem
(KS)

Sumber

Bailey & Pearson
(1983)

Kualitas
Informasi
(KI)

Bailey & Pearson
(1983)

Kualitas
Layanan
(KL)

DeLone&McLean,
(2007)

Kepuasan
Konsumen
(KK)

DeLone &McLean
(2007)

Motivasi
Konsumen
(MK)

Mower dan Minor
(1991)

1. Kenyamanan
akses
2. Keluwesan
sistem
3. Integritas
sistem
4. Waktu
respon
1. Akurasi
2. Ketepatan
3. Kekinian
4. Ketepat
waktuan
5. Keandalan
6. Kelengkapan
7. Bentuk
8. Relevan
1. Berwujud
2. Keandalan
3. Kesegeraan
4. Jaminan
5. Empati
1. Kepuasan
dengan
kekhususan
2. Kepuasan
menyeluruh
3. Kepuasan
Informasi
4. Kesenangan
1. Rangsangan
2. Pengenalan
kebutuhan
3. Dorongan
4. Perilaku
berdasarkan
tujuan
5. Insentif
konsumen

Hipotesa secara umum (h0) yang diajukan pada
penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh
penggunaan sosial network sites terhadap motivasi
konsumen untuk berinteraksi e-commerce. Sedangkan
jika di dasarkan pada kerangka pemikiran yang telah
di gambarkan di atas, dapat disusun suatu hipotesis,
sebagai berikut:
h1

:

h2

:

h3

:

Diduga Kualitas Sistem (KS) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan
Konsumen (KK).
Diduga
Kualitas
Informasi
(KI)
berpangaruh positif dan signifikan terhadap
Kepuasan Konsumen (KK).
Diduga Kualitas Layanan (KL) berpangaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan
Konsumen (KK).
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h4

:

h5

:

h6

:

h7

:

Indikator

Diduga
Kepuasan
Konsumen
(KK)
berpangaruh positif dan signifikan terhadap
Motivasi Konsumen (MK).
Diduga signifikasi Motivasi Konsumen
yang disebabkan Kepuasan Konsumen
dipengaruhi oleh keragaman perbedaan
Jenis Kelamin.
Diduga signifikasi Motivasi Konsumen
yang disebabkan Kepuasan Konsumen
dipengaruhi oleh keragaman perbedaan
Umur.
Diduga signifikasi Motivasi Konsumen
yang disebabkan Kepuasan Konsumen
dipengaruhi oleh keragaman perbedaan
Nama Situs yang digunakan.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dimaksudkan untuk
membuktikan hipotesa yang dibangun dengan
menganalisa pengaruh kesuksesan suatu sistem yang
digunakan berupa social network sites terhadap
motivasi konsumen untuk bertransaksi e-commerce,
diuji dengan teknik SEM dengan menggunakan tools
AMOS 18.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
survei, dimana penelitian dilakukan dengan cara
mengambil sampel secara langsung dari populasi yang
ada (Sekaran, 2001)
Dilihat dari permasalahan yang diteliti,
penelitian ini
termasuk
kedalam penelitian
eksplanatori. Adapun pengertian dari penelitan
eksplanatori sehubungan dengan latar belakang
penelitian ini adalah suatu penelitian yang
menunjukkan hubungan sebab-akibat dari variabelvariabel yang diteliti. Penelitian eksplanatori ini lebih
bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi,
data mengenai hal-hal yang belum diketehui. Peneliti
hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai
penuntun untuk memperoleh data primer berupa
keterangan, informasi, sebagai data awal yang
diperlukan (Nachmias, 1987).
3.2. Variabel dan Pengukuran
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah variabel eksogen, variabel endogen dan
ditambah dengan variabel moderating,
yang
disesuaikan dengan model analisis yang digunakan
pada penelitian ini adalah Structural Equation Model
(SEM), menurut (Ferdinand, 2000):
a. Variabel eksogen merupakan variabel bebas
atau variabel independen yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel lain dan
tidak dapat diprediksi oleh variabel lain dalam
model. Konstruk eksogen dalam variabel ini
adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi,
Kualitas Layanan.
b. Variabel endogen merupakan variabel yang
dipengaruhi oleh variabel lain, konstruk variabel
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c.

endogen yang ada pada penilitian ini adalah
kepuasan konsumen dan motivasi konsumen.
Variabel moderating merupakan variabel yang
menjadi
key
modifiers/moderator
yang
memperkuat pengaruh ketiga variabel eksogen
utama, adapun variabel moderating yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
kelamin, umur, nama situs social network yang
digunakan.

3.3. Populasi & Sampel
Populasi
adalah
sekumpulan
dari
keseluruhan dari objek-objek yang akan diukur dalam
suatu penelitian (Cooper & Schindler, 2003). Adapun
populasi dari penelitian ini adalah pengguna situs
jejaring sosial atau social network sites yang sudah
pernah melakukan transaksi menggunakan ecommerce baik itu pengguna sebagai pedagang
maupun sebagai konsumen.
Jumlah sampel yang dianjurkan dalam
menggunakan teknik SEM, dengan prosedur estimasi
MLE (Maximum Likelihood Estimate) adalah 100-200
sampel, hal ini dikarenakan ketika sampel dinaikkan
di atas nilai 100, metode ML meningkat
sensitivitasnya untuk mendeteksi perbedaan antar
data. Begitu sampel menjadi besar (di atas 400 sampai
500), maka metode MLE menjadi sanagt sensitive dan
selalu menghasilkan perbedaan secara signifikan
sehingga ukuran Goodness-of-fit menjadi jelek
(Ghozali, 2011).
Dengan melihat dasar di atas, maka pada
penelitian ini menggunakan 180 sampel untuk diukur.
Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah dengan snowball sampling. Snowball
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama
menjadi besar.
Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber
data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan
data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi
yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan
demikian jumlah sampel sumber data akan semakin
besar, seperti bola salju yang menggelinding, lamalama menjadi besar (Sugiyono, 2008).
3.4. Instrumen Penelitian
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
kerangka pemikiran penelitian yang dijelaskan
sebelumnya, bahwa variabel-variabel dalam penelitian
ini adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi,
Kualitas Layanan, Kepuasan Konsumen, yang
merupakan variabel penentu kesuksesan suatu sistem
yang akan diteliti, dan Motivasi Konsumen untuk
berinteraksi dengan e-commerce, dan ditambah
dengan beberapa variabel moderating yaitu jenis
kelamin, umur, dan nama jejaring sosial yang
digunakan. Dengan menggunakan variabel-variabel
tersebut, penelitian ditujukan untuk menganalisa
seberapa besar pengaruh kesuksesan suatu sistem,
dalam hal ini situs jejaring sosial, terhadap motivasi

konsumen
dalam
bertansaksi
e-commerce
menggunakan situs jejaring sosial tersebut.
A. Kualitas Sistem
Kualitas sistem digunakan untuk mengukur
kualitas sistem dari teknologi ataupun kualitas
pemrosesan informasinya sendiri. Beberapa
peneliti
telah
mengembangkan
beberapa
pengukuran untuk mewakili atau menilai kualitas
sistem (Jogiyanto, 2007).
B. Kualitas Informasi
Kualitas informasi digunakan untuk mengukur
kualitas output atau keluaran dari suatu sistem
(Jogiyanto, 2007). Untuk penelitian ini
pengukuran menggunakan beberapa pengukuran
kualitas informasi yang digunakan oleh Barley
dan Pearson yaitu akurasi, ketepatan, kekinian,
ketepatwaktuan, keandalan, kelengkapan, bentuk,
relevan.
C. Kualitas Layanan
Dengan munculnya end user computing (EUC)
pada pertengahan tahun 1980 menyebabkan
instansi yang berhubungan dengan teknologi
sistem informatika tidak hanya menyediakan
informasi sebagai bentuk akhir tetapi juga
penyedia pelayanan. Karena hasil yang diberikan
tidak hanya berupa produk informasi saja, tetapi
juga berupa pelayanan, maka pengukuran
keefektifan sistem informasi tidak hanya terbatas
pada kualitas informasinya saja, tetapi juga
seharusnya kualitas pelayanannya. Sebenarnya
kualitas layanan merupakan bagian dari kualitas
sistem. Akan tetapi perubahan-perubahan peran
pemakai akhir seperti perubahan peran manajer
yang mempunyai peran EUC dan perubahan
peran sistem teknologi informasi yang menjadi
peran strategik menyebabkan tuntutan untuk
memisahkan pengukuran kualitas pelayanan dari
kualitas sistem (Jogiyanto, 2007).
D. Kepuasan Konsumen
Kepuasan
Konsumen
merupakan
respon
konsumen sebagai pemakai sistem terhadap
penggunaan keluaran sistem informasi tersebut
(Jogiyanto, 2007).
E. Motivsai Konsumen
Motivasi merupakan pengaruh dan kekuatan yang
dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan
atau berpartisipasi dalam suatu aktivitas yang
mengarah pada suatu hal atau perilaku yang
diinginkan oleh seseorang tersebut (Hawkins,
Mothersbaugh, & Best, 2007).
Pada penelitian ini
indikator yang dapat
digunakan dalam menggerakkan variabel motivasi
konsumen ini adalah (Mowen & Minor, 2002):
(a) rangsangan, baik dari dalam maupun luar
konsumen untuk mengubah suasana dan
selanjutnya karena terjadinya perbedaan antara
keadaan yang diinginkan dengan keadaan aktual
maka akan menimbulkan kebutuhan;
(b) pengenalan kebutuhan, yang terdiri dari
kebutuhan ekspresif yaitu keinginan untuk
memenuhi persyaratan sosial dan estetika dalam
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rangka pemeliharaan konsep diri seseorang dan
kebutuhan utilitarian yaitu keinginan untuk
menyelesaikan masalah yang mendasar;
(c) dorongan, yaitu faktor yang membentuk
keadaan afektif (emosi dan psikologis lainnya)
yang
mempengaruhi
tingkat
keterlibatan
seseorang;
(d) perilaku berdasarkan-tujuan, yaitu tindakan
yang dilakukan untuk meringankan keadaan
kebutuhan seseorang;
(e) insentif konsumen misalnya produk, jasa,
informasi, dan bahkan orang lain yang
diperkirakan oleh konsumen akan memuaskan
kebutuhan.
Berdasarkan variabel-variabel yang telah
dijelaskan dapat diambil beberapa indikator dari
permasing-masing
variabel,
yang
kemudian
permasing-masing indikator dibuat dalam sebuah
pernyataan pada kuesioner.
Skala likert termasuk skala ordinal dimana
operasi matematika tidak berlaku untuk data ordinal.
Oleh karena itu perlu merubah datanya menjadi data
interval dengan memakai proporsi untuk menentukan
nilai dari setiap poin angka ordinal, nantinya proporsi
itu yang menjadi dasar besar nilai interval dari nilai
ordinalnya. Untuk merubah data ordinal menjadi data
interval digunakan metode suksessive interval
(Method of Successive Interva/MSIl).
Hasil dari MSI akan disimpan dalam format
excel dan langsung digunakan sebagai data mentah
untuk dianalisa dengan software AMOS 18.
3.5 Data Demografi Responden
Klasifikasi Responden
Jumlah
Jenis
Laki-laki
21
Kelamin Perempuan
159
Jumlah
180
< 20 th
71
Umur
>=20 th
109
Jumlah
180
Facebook
113
Nama
Situs
Twiter
67
Jumlah
180

Persentase
11,6 %
88,4%
100%
39,4%
60,6%
100%
62,8%
37,2%
100%

4. PEMBAHASAN DAN HASIL
4.1. Pengujian Model Berbasis Teori
Berdasarkan kerangka pikir yang sudah
dijelasakan pada bab sebelumnya, maka model yang
diajukan dalam penelitian ini meliputi beberapa
variabel yaitu berupa variabel eksogen dan variabel
endogen.
Variabel eksogen melibatkan 17 indikator
dan variabel endogen melibatkan 9 indikator.
Hubungan kausal antara variabel eksogen dan
endogen sebagaimana disebutkan diperlihatkan
pada gambar berikut ini:
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Gambar 4.1 Model Awal Penelitian
4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
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.
Berdasarkan hasil uji CFA dapat disampaikan
uji validitas sebagai berikut :
Tabel 4.1: Uji Validasi Variabel Kualitas Sistem
Indikator
Estimasi
Keterangan
0,990
Konstruk yang valid
X1
0,980
Konstruk yang valid
X2
0,986
Konstruk yang valid
X3
0,940
Konstruk yang valid
X4

Tabel 4.2: Uji Validasi Variabel Kualitas Informasi
Indikator
Estimasi
Keterangan
0,961
Konstruk yang valid
X5
0,955
Konstruk yang valid
X6
0,952
Konstruk yang valid
X7
0,964
Konstruk yang valid
X8
0,883
Konstruk yang valid
X9
0,841
Konstruk yang valid
X10
0,946
Konstruk yang valid
X11
0,961
Konstruk yang valid
X12

Tabel 4.3: Uji Validasi Variabel Kualitas Layanan
Indikator
Estimasi
Keterangan
0,949
Konstruk yang valid
X13
0,968
Konstruk yang valid
X14
0,799
Konstruk yang valid
X15
0,822
Konstruk yang valid
X16
0,638
Konstruk yang valid
X17

Tabel 4.4: Uji Validasi Variabel Kepuasan
Konsumen
Indikator
Estimasi
Keterangan
0,708
Konstruk yang valid
Y1
0,933
Konstruk yang valid
Y2
0,814
Konstruk yang valid
Y3
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Y4

0,806

Konstruk yang valid

Dari hasil output standardized loading
estimate sebelumnya, variabel Motivasi Konsumen ini
termasuk dalam model unidentified sehingga tidak ada
solusi yang unik, hal ini disebabkan jumlah parameter
yang akan diestimasi lebih besar dari jumlah varian
dan kovarian dibagi 2. Pada variabel ini unidentified
terjadi juga, karena indikator Y5, Y6, dan Y9
termasuk dalam konstruk yang tidak valid jadi harus
dikeluarkan dari model. Masalah unidentified ini
dapat di atasi dengan mengkonstrain model. Constaint
dalam AMOS dapat dilakukan dengan dengan
menentukan (fix) parameter tambahan. Metode ini
yang paling sering digunakan (Ghozali, 2011).
Hal ini juga yang dilakukan pada indikator
pada variabel Motivasi Konsumen ini sehingga
indikator variabel Motivasi Konsumen memiliki nilai
diatas 0,5. Hal ini berarti keseluruhan indikator yang
terdapat pada variabel Motivasi Konsumen merupakan
konstruk yang valid.
Tabel 4.5: Uji Validasi Variabel Motivasi
Konsumen
Indikator
Estimasi
Keterangan
0,582
Konstruk yang valid
Y7
0,529
Konstruk yang valid
Y8
4.3. Uji Reliabilitas
Tabel 4.6: Uji Reliabilitas Gabungan
Variabel
Construct
Variance
Laten
Reliability
Extracted
0,987
0,949
KS
0,982
0,872
KI
0,924
0,712
KL
0,890
0,671
KK
Dari tabel tersebut di atas dapat disampaikan
bahwa seluruh konstruk variabel eksogen memenuhi
syarat cut-off value untuk contruct reliability yaitu
memiliki nilai > 0,70. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa masing-masing variabel eksogen
memiliki reliabilitas yang baik, kecuali variabel
Motivasi Konsumen karena memiliki nilai < 0,70.
Cut-off value dari construct reliability adalah
minimal 0,70 sedangkan Cut-off value dari variance
extracted minimal 0,50 (Ghozali, 2011).
4.4. Uji Kesesuaian
Setelah dilakukan uji validasi dan reliabilitas,
maka didapatkan model penelitian sementara seperti
terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1: Model Awal Penelitian
Untuk menyatakan suatu model fit (diterima)
atau tidak, perlu dilakukan suatu uji model secara
menyeluruh untuk mengukur kesesuaian antara
matriks varians kovarians sampel (data observasi)
dengan matriks varians kovarians.
Kriteria utama sebagai dasar pengambilan
keputusan yaitu jika probability (P)  0,05 maka
matriks varians-kovarians sampel sama (tidak
berbeda) dengan matriks varians-kovarians populasi
dugaan, artinya model fit. Sebaliknya jika nilai P 
0,05 maka model tidak fit.
Hasil uji kesesuaian model diketahui nilai
Probability (P) pada tabel 4.7 di bawah ini 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.
Tabel 4.7: Hasil Uji Kesesuaian Model
Ukuran
Batas nilai
kesesuaian
kritis
1. Absolut Fit Measures
Kecil,  2
Chi-Square
X2 (CMIN)
α ; df

Hasil Uji
Model

Keterangan

2049.277

Marginal

Probability

 0,05

0.000

Marginal

Chi-Square
X2 Relatif
(CMIN/DF)

 2,0

9.149

Marginal

GFI

 0,90

0.000

Marginal

RMSEA

 0,08

0.213

Marginal

2. Incremental Fit Measures
AGFI
 0,90
0.000
TLI
 0,95
0.732
NFI
 0,90
0.742
CFI
 0,95
0.763
3. Parsimonious Fit Measures
PNFI
 0,60
0.657
PGFI
 0,60
0.000

Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Baik
Marginal

Karena nilai P tidak memenuhi persyaratan,
maka uji kriteria lain seperti; incremental fit measures,
dan parsimonious fit measures tidak dilanjutkan.
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Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisis jalur (path analysis).
Setelah dilakukan modifikasi model dengan
analisis jalur, didapatkan model penelitian seperti
tersebut gambar di bawah ini:

hipotesis H1 diterima apabila nilai P < 0.05 sedangkan
hipotesis H1 ditolak apabila nilai P ≥ 0.05.
Tabel 4.9: Hasil Hipotesis Operasional
Hipotesis Deskriptif

h1

h2

Gambar 4.2: Model Penelitian Dalam Bentuk Jalur
Diagram
4.5. Uji Signifikasi
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
penghapusan atau drop. Kemudian dibuat model baru
dengan analisis jalur.
Adapun dari gambar:4.2 sebelumnya dapat
disimpulkan dalam sebuah tabel berikut:
Tabel 4.8: Uji Signifikasi Model Jalur
Koefisien
P
Regresi
KKKS
.912
***
KKKI
-.534
***
KKKL
.470
***
MKKK
.180
.014
Hubungan kausal akan digunakan apabila
memenuhi kriteria nilai P < 0.05 dan koefisien regresi
positif.
Dari keseluruhan pengujian signifikansi yang
telah dilakukan, diketahui bahwa hubungan antara
kualitas informasi dengan kepuasan konsumen
memiliki koefisien regresi negatif artinya bahwa nilai
tersebut tidak signifikan, sehingga untuk hubungan
antara kualitas informasi dengan kepuasan Konsumen
dilakukan penghapusan atau drop.
Dari keseluruhan pengujian signifikansi yang
telah dilakukan, maka didapatkan hasil dari hipotesis
umum pertama yaitu penggunaan social network sites
belum berpengaruh secara signifikan terhadap
motivasi konsumen untuk bertransaksi e-commerce.
Adapaun alasan bahwa penggunaan social
network sites belum berpengaruh secara signifikan
terhadap motivasi konsumen untuk bertransaksi ecommerce, karena tidak seluruh variabel dinyatakan
signifikan. Didapatkan pula hasil dari hipotesis
operasional yang telah dibuat sebelumnya, yaitu
seperti yang tertera pada table dibawah ini dimana
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h3

h4

Diduga Kualitas
Sistem (KS)
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Kepuasan
Konsumen (KK).
Diduga Kualitas
Informasi (KI)
berpangaruh positif
dan signifikan
terhadap Kepuasan
Konsumen (KK).
Diduga Kualitas
Layanan (KL)
berpangaruh positif
dan signifikan
terhadap Kepuasan
Konsumen (KK).

Diduga Kepuasan
Konsumen (KP)
berpangaruh positif
dan signifikan
terhadap Motivasi
Konsumen (MK).

Hipotesis
Statistik

Hasil

KS ke KK

Diterima
(Signifikan)

KI ke KK

Tidak
Diterima
(Tidak
Signifikan)

KL ke KK

Diterima
(Signifikan)

KP ke
MK

Diterima
(Signifikan)

Dari tabel di atas dapat diambil suatu
kesimpulan awal bahwa Motivasi Konsumen dalam
berinteraksi e-commerce tidak dipengaruhi oleh
keberhasilan dalam penggunaan social network sites
secara keseluruhan, namum hanya dipengaruhi oleh
variabel kualitas sistem dan kualitas layanan. Dan
variabel yang tidak berpengaruh, yaitu kualitas
informasi. Sedangkan Kepuasan Konsumen terbukti
berpengaruh terhadap Motivasi Konsumen.
Setelah dilakukan uji signifikansi, dan telah
ditentukan variabel yang digunakan dan yang dihapus
atau didrop, maka didapatkan model akhir penelitian
seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.3: Model Jalur Akhir
Dari hasil uji signifikansi maka didapatkan
koefisien regresi yang dituangkan dalam tabel
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dibawah ini:
Tabel 4.10: Koefisien Regresi Model Jalur Akhir
Hubungan
Kausal

KKKS

KKKL

MKKK

Deskripsi
Kualitas sistem
berpengaruh
terhadap
kepuasan
konsumen
Kualitas
layanan
berpengaruh
terhadap
kepuasan
konsumen
Kepuasan
konsumen
berpengaruh
terhadap
Motivasi
Konsumen

Koefisien
Regresi

P

.473

***

.385

***

-.180

.014

Tabel 4.11: Koefisien Determinasi dan Intercept
Model Jalur Akhir
Variabel
R2
Intercept
Endogen
63.8%
2.860
KK
MK

3.20%

17.458

Variabel endogen kepuasan konsumen (KK)
dipengaruhi oleh kualitas sistem (KS) dan kualitas
layanan (KL). Hasil penelitian menjelaskan kepuasan
Konsumen (KK) yang dipengaruhi oleh kualitas
sistem (KS), dan kualitas layanan (KL) ini terjadi
sebanyak 63.8 %.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
kepuasan konsumen dalam menggunakan social
network sites dipengaruhi oleh kualitas sistem dan
kualitas layanan. Namun pengaruh ini masih perlu
ditingkat kembali baik dari faktor kualitas sistem dan
kualitas layanan mengingat pengaruh dari kedua
faktor tersebut masih dalam kisaran 63.8% dimana
terdapat 36.2% lagi yang harus ditingkatkan kembali
untuk mencapai kepuasaan pelanggan yang tinggi.
Variabel endogen Motivasi Konsumen (MK)
dipengaruhi oleh Kepuasan Konsumen (KK). Hasil
penelitian menjelaskan Motivasi Konsumen (MK)
yang dipengaruhi oleh kepuasan konsumen (KK) ini
terjadi sebanyak 3.20 %.
4.6. Uji Moderating
Dalam uji signifikasi moderating ini akan di
teliti berpengaruh atau tidaknya keragaman jenis
kelamin, umur, dan nama situs yang digunakan
terhadap motivasi konsumen yang disebabkan oleh
kepuasan konsumen.
A. Kriteria Keragaman Jenis Kelamin
Dengan dasar pengambilan keputusan
berpengaruh atau tidaknya suatu kriteria keragaman

adalah jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan
tetapi jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Berdasarkan hasil output pada tabel model fit
summary bagian unconstrained dapat dilihat bahwa
nilai probability-nya adalah 0,000 yang jauh di bawah
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak yang
berarti Motivasi Konsumen dalam bertransaksi ecommerce dipengaruhi oleh keragaman jenis kelamin.
B. Kriteria Keragaman Umur
Dengan dasar pengambilan keputusan
berpengaruh atau tidaknya suatu kriteria keragaman
adalah jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan
tetapi jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Berdasarkan hasil output pada tabel model fit
summary bagian unconstrained dapat dilihat bahwa
nilai probability-nya adalah 0,000 yang jauh di bawah
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak yang
berarti Motivasi Konsumen dalam bertransaksi ecommerce dipengaruhi oleh keragaman umur.
C. Kriteria Keragaman Nama Situs Jejaring
Sosial yang digunakan
Dengan dasar pengambilan keputusan
berpengaruh atau tidaknya suatu kriteria keragaman
adalah jika nilai p > 0.05, maka H0 diterima. Akan
tetapi jika nilai p < 0.05, maka H0 ditolak.
Berdasarkan hasil output pada tabel model fit
summary bagian unconstrained dapat dilihat bahwa
nilai probability-nya adalah 0,000 yang jauh di bawah
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak yang
berarti Motivasi Konsumen dalam bertransaksi ecommerce dipengaruhi oleh keragaman nama situs
jejaring sosial yang digunakan.
5.

KESIMPULAN
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui dan menganalisa pengaruh penggunaan
situs jejaring sosial (socialnetwork sites) terhadap
motivasi konsumen dalam bertransaksi e-commerce
khusunya dalam mendukung B2C (Business to
Costumerce) . berdasarkan pengujian-pengujian yang
dilakukan, dapat disimpulkan:
1. Belum ada pengaruh yang signifikan pada
penggunaan situs jejaring sosial (socialnetwork
sites) terhadap motivasi konsumen dalam
bertransaksi e-commerce khusunya dalam
mendukung B2C (Business to Costumerce),
2. Terbukti adanya keragaman jenis kelamin, umur,
dan nama situs yang diguanakan, berpengaruh
pada motivasi konsumen.
Untuk memperluas generalisasi hasil penelitian,
disarankan pada penelitian selanjutnya untuk juga
dapat menganalisa pengaruh bertransaksi e-commerce
menggunakan socia lnetwork
sites terhadap
kemungkinan adanya cybercrime. Mengingat teryata
hasil darii penilitian ini walaupun belum terlalu
signifikan pengaruh penggunaan socia lnetwork sites
terhadap transaksi e-commerce. Namun melihat
perkembangan dan kebutuhan konsumen yang
semakin meningkat dan lebih beraneka ragam, hal
tersebut dapat dijadikan dasar sebagai lahan terjadi
cybercrime.
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