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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this research is to find out and to analyze the effect of 

motivation and perception and consumer’s attitude through decision making. The 

object of this research is social networking Facebook brand’s users are STIE 

Indonesia Banking School students. Based on the result of this research is known 

that motivation, perception and customer’s attitude are positively and 

significantly influenced the decision making to use social networking website, 

Facebook. Through decision making to use social networking facebook brand. 

The benefit of this research is used as a source of information for increasing users 

volume amount through consumer’s behavior. 

 

Keywords: Motivation,  perception and decition making attitude 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Melihat dan memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi 

sekarang ini kemajuan teknologi di berbagai belahan dunia terlihat bertambah 

pesat, dan negara berkembang khususnya Indonesia ikut andil dalam 

perkembangan tersebut. Penulis melihat perkembangan jejaring sosial yang 

sekarang sangat digemari para kalangan anak muda dan orang dewasa. 

Perkembangan tersebut didukung adanya perkembangan teknologi khususnya 

dalam bidang komunikasi dan kemajuan dalam media informasi. Perkembangan 

jejaring sosial yang berkembang pesat saat ini adalah facebook dimana pengguna 

facebook meningkat pesat dilihat dari para penggunanya dari pihak pelajar, 

mahasiswa, pekerja kantor dan bahkan ibu rumah tangga mengunakan jejaring 

sosial ini. Facebook adalah media jejaring sosial yang menawarkan banyak 

manfaat bagi para pengunanya dalam hal hiburan dan dalam bisnis yang paling 

ampuh dan cepat dalam menyampaikan informasi.  

Dengan semakin dibanjirinya pasar jejaring sosial ini oleh para 

penggunanya baik dari dalam negeri dan luar negeri, maka jasa jejaring sosial 

seperti facebook berkembang dan beredar di pasar sangat cepat. Penulis melihat 

bahwa pasar jejaring sosial ini banyak memiliki saingan tetapi dari saingan yang 

ada seperti twitter dan friendster kurang digandrungi sekarang ini, kecenderungan 
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sekarang pengguna jasa jejaring sosial memilih facebook sebagai tempat 

komunitas mereka.  

Keputusan penggunaan suatu situs jejaring sosial, tidak berbeda seperti 

dalam hal ini pertukaran barang atau jasa, merupakan tahapan yang sangat 

penting. Tahap ini merupakan titik akhir dari pertimbangan-pertimbangan yang 

mereka lakukan sebelumnya, sekaligus sebagai dasar umpan balik untuk mereka 

di masa yang akan datang. Keputusan pemilihan yang dilakukan ini dapat berupa 

pilihan mengenai produk atau jasa apa yang mereka inginkan. Didalam 

menentukan keputusan penggunaan sebuah jejaring sosial tidak berbeda halnya 

seperti keputusan membeli sebuah produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam mengambil keputusan pemilihan tadi, memberikan pertimbangan-

pertimbangan yang akan menentukan keputusan akhirnya. Tentunya ada banyak 

faktor yang mempengaruhi seorang konsumen dalam mengambil keputusan 

tersebut. Salah satu dari sekian faktor itu yang menarik dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. 

Keempat faktor ini oleh sebagian ahli pemasaran dimasukkan ke dalam 

bagian dari karakteristik konsumen, yakni kedalam faktor psikologis. Sedangkan 

oleh beberapa ahli pemasaran yang lain dapat digolongkan sebagai faktor 

individu, atau digolongkan sebagai faktor internal. Jadi secara umum keempat 

faktor ini tentu saja akan berpengaruh dalam setiap perilaku pengambilan 

keputusan seorang konsumen. Hal ini juga berlaku saat dia melakukan kegiatan 

pengambilan keputusan penggunaan jejaring sosial yang konsumen butuh dan 

inginkan. Faktor ini menarik untuk diteliti karena merupakan faktor yang bukan 
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dikondisikan oleh seorang pemasar dan merupakan faktor yang berasal dari diri 

(internal) dan karakteristik konsumen tersebut dan sifatnya melekat pada tiap 

individu. 

Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “ANALISIS FAKTOR 

MOTIVASI DAN PERSEPSI YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

PENGGUNAAN JEJARING FACEBOOK PADA MAHASISWA INDONESIA 

BANKING SCHOOL”  

I.2 MASALAH PENELITIAN 

I.2.1 Identifikasi Masalah 

Masalah merupakan suatu hal pokok yang mendasari dilakukannya sebuah 

penelitian, mengingat penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

membahas masalah tertentu. Masalah yang ingin diteliti perlu dirumuskan agar 

menjadi spesifik dan akurat. Seperti yang telah dipaparkan di atas, motivasi, 

persepsi, pembelajaran, dan sikap dapat menjadi peranan penting dalam 

mempengaruhi perilaku seorang konsumen, khususnya dalam pengambilan 

keputusan pengunaan jejaring sosial. Yang menjadi masalah ialah bagaimana 

mengetahui pengaruh faktor-faktor motivasi dan persepsi ini terhadap keputusan 

penggunaan facebook, dalam hal ini adalah keputusan penggunaan facebook 

sebagai jejaring sosial pada Mahasiswa Indonesia Banking School serta 

mengetahui mana dari kedua faktor tadi yang memiliki tingkat pengaruh paling 

besar. 
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I.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki cakupan dan batasan dalam pengumpulan data, 

dikarenakan faktor yang penulis gunakan hanya menggunakan dua variabel yaitu 

motivasi dan persepsi yang di lihat dari faktor psikologi dalam prilaku 

pengambilan keputusan, dan adanya batasan dari segi populasi pengambilan 

sempel data yaitu mahasiswa Indonesia Banking School pada angkatan 2005, 

2006, 2007, 2008 dan 2009 saja. Penulis menggunakan penyebaran kuisioner 

sebagai bahan olahan pengumpulan data yang akan diteliti hasil perhitungannya 

menggunakan SPSS 16. 

I.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara motivasi 

dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook sebagai jejaring 

sosial pada mahasiswa Indonesia Banking School? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook sebagai 

jejaring sosial pada mahasiswa Indonesia Banking School? 

3. Manakah dari variabel motivasi dan persepsi yang memiliki tingkat 

pengaruh terbesar terhadap keputusan penggunaan facebook sebagai 

jejaring sosial pada mahasiswa Indonesia Banking School? 
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I.3 TUJUAN PENELITIAN 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, 

dan menginterpretasikan data dalam rangka memberikan informasi bagaimana 

pengaruh motivasi dan persepsi mempengaruhi keputusan seseorang dalam 

penggunaan jejaring sosial, dalam penelitian ini khususnya pada mahasiswa 

Indonesia Banking School. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui adakah pengaruh signifikan secara parsial antara motivasi 

dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook sebagai jejaring 

sosial pada mahasiswa Indonesia Banking School. 

2. Mengetahui adakah pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook 

sebagai jejaring sosial pada mahasiswa Indonesia Banking School. 

3. Mengetahui dari kedua variabel motivasi dan persepsi manakah yang 

memiliki tingkat pengaruh terbesar terhadap keputusan penggunaan 

facebook sebagai jejaring sosial pada mahasiswa Indonesia Banking 

School. 
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I.4 MANFAAT PENELITIAN 

a. Memberikan gambaran tentang pengaruh faktor motivasi dan persepsi 

yang terdapat pada pengguna facebook pada Mahasiswa Indonesia 

Banking School.  

b. Bagi institusi yang terkait hasil penelitian ini dapat membantu 

memberikan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan hubungan 

dalam hal komunikasi. 

c. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis 

untuk mempelajari masalah-masalah yang terdapat pada faktor motivasi 

dan persepsi itu sendiri. Manfaat lain untuk penulis adalah mencapai 

gelar sarjana ekonomi program studi manajemen. 

I.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Pembahasan penelitian ini meliputi 5 bab yang disusun sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 
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BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori, 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian yang diajukan pada penelitian ini sesuai dengan 

teori dan hasil penelitian terdahulu. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan beberapa hal terhadap lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, teknik analisis 

data. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil mengenai gambaran 

umum obyek penelitian, analisis hasil penelitian dan 

pengujian hipotesa, serta hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik dari hasil 

analisi data yang telah dilakukan disertai dengan saran-

saran yang diajukan oleh penulis. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

II.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Agar lebih memahami isi dan analisis serta hasil penelitian ini, maka 

diperlukan pengertian dasar berupa teori untuk mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Beberapa hal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini akan 

dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya. 

II.1.1 Perilaku Konsumen 

 Peter dan Olson (2002) berdasarkan American Marketing Association 

menjelaskan “Consumer behavior is the dynamic interaction of affect and 

cognition, behavior, and the environment by which human beings conduct the 

exchange aspects of their life”. Maknanya adalah bahwa perilaku konsumen 

bersifat dinamis dan melibatkan interaksi antara motif kognitif, motif afektif, dan 

perilaku. Dimana motif kognitif meliputi hal yang dipikirkan oleh konsumen, 

motif afektif meliputi hal yang dirasakan oleh konsumen, sedangkan perilaku 

meliputi hal-hal yang dilakukan oleh konsumen. Dalam memahami perilaku 

konsumen, pemasar juga perlu mengenali lingkungan sekitar yang mempengaruhi 

konsumen.  

 Kajian lain menjelaskan “perilaku konsumen adalah kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-

barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 
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persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.” (Basu Swastha dan T.Hani 

Handoko, 2000) 

 Menurut Ajzen (1991) perilaku konsumen dapat dilihat dari beberapa 

tingkatan dimulai dari perhatian ekstrim proses psikologi ke konsentrasi pada 

intitusi sosial pada sisi lainnya. Pada tingkat menengah cenderung difokuskan 

pada psikologi personal dan sosial, pemanfaatan individual secara penuh yang 

memproses informasi yang ada melemahkan pengaruh faktor biologi dan 

lingkungan pada perilaku.  Konsep yang mengarah kepada disposisi perilaku, 

seperti sikap sosial dan keanehan pribadi, merupakan peran penting dalam usaha 

memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia. 

 II.1.2 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

 Pemahaman terhadap keputusan dapat dilakukan melalui dua pendekatan 

pokok: pertama pendekatan normatif dan kedua pendekatan deskriptif. Pendekatan 

normatif berdasarkan atas apa yang semestinya dilakukan, pembuat keputusan 

sehingga dapat terbentuk keputusan yang rasional. Pendekatan deskriptif 

berdasarkan apa yang telah dilakukan individu yang telah membuat keputusan 

tanpa melihat apakah keputusan tersebut rasional ataupun tidak rasional (Glass 

dan Holyoak, 1986; Hastjarjo, 1991). 

Keputusan yang rasional melalui pendekatan normatif  haruslah 

memperhatikan prinsip-prinsip seperti perbandingan di antara pilihan, transitisitas, 

dominan,  dan invarian (Plous, 1993; Hastjarjo, 1991). 
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Menurut Hastjarjo (1991), pembuatan keputusan dapat berdasarkan atas 

tingkat resiko yang  menyertainya. Ada keputusan yang dibuat dengan keadaan 

sedikit atau tanpa resiko (riskless choice). Sementara ada keputusan yang dibuat 

dalam kondisi yang mengandung resiko (risky choice). 

Menurut Herbert Simon (1947) pembuatan keputusan ekonomi merupakan 

percobaan sia-sia. Berdasarkan klaimnya bahwa bila sebuah analisis komplit telah 

dilakukan, sebuah keputusan akan sangat kompleks. Dia juga menyatakan bahwa 

kemampuan proses informasi seseorang adalah sangat terbatas. Asumsi bahwa 

seorang aktor ekonomi rasional yang sempurna adalah tidak mungkin. Seringkali 

kita dipengaruhi oleh emosi dan pertimbangan non-rasional. 

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu pemecahan masalah 

konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya terdiri dari lima tahap 

yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kepuasan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian. Dalam penelitian ini kelima tahapan 

proses pengambilan keputusan tersebut bukan merupakan patokan konsumen yang 

ingin di teliti.  
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Model perilaku konsumen yang cukup berpengaruh dalam keputusan 

pembelian terdiri dari empat tahap (Kotler, 2000), yaitu : 

 

  

Teori AIDA (Tjetjep Djatnika,2007) yang mendalilkan bahwa 

pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh Konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh 

perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia 

akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut yang jika intensitas 

ketertarikannya kuat berlanjut ke tahap berhasrat/berminat (Desire) karena barang 

atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan-nya. Jika hasrat 

dan minatnya begitu kuat baik karena dorongan dari dalam atau rangsangan 

persuasif dari luar maka konsumen atau pembeli tersebut akan mengambil 

keputusan membeli (Action to buy) barang atau jasa yang di tawarkan. 

 

 

Interest Desire Attention Action 

Gambar 2.1 Model tahapan proses keputusan, sumber kotler (2000) 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler, 

antara lain : faktor budaya, faktor sosial, faktor personal dan faktor psikologi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

II. 1.3 Faktor Psikologi 

 Sub faktor yang termasuk dalam kategori faktor psikologi yang 

diungkapkan oleh Kotler adalah : 

- Motivasi, pada dasarnya manusia memiliki keinginan-keinginan yang 

selalu ingin di capai. 

- Persepsi, suatu proses dimana individu memilih, mengorganisasi, dan 

mengartikan beberapa masukan informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran tentang kehidupan. 

- Pembelajaran, meliputi proses perubahan-perubahan pada diri 

seseorang yang berdasarkan dari peningkatan pengalamannya. 

Gambar 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen,  

Sumber Kotler (2000) 
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Pembelajaran ini meliputi drive, stimuli, cues, responses, dan 

reinforcement. 

- Keyakinan dan sikap, Kotler menuliskan definisi keyakinan adalah 

suatu pemikiran deskriptif yang diyakini oleh seseorang terhadap suatu 

hal. Kepercayaan terhadap sebuah produk akan mempengaruhi 

pendapat seseorang untuk menggunakan produk tersebut. Sikap juga 

sama pentingnya dengan keyakinan karena tingkah laku akan 

menunjukkan apakah seorang konsumen menyukai produk tersebut 

atau tidak. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua variabel faktor 

psikologi yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu faktor motivasi dan 

faktor persepsi. 

II.1.3.1 Pengertian Motivasi 

Menurut Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk (Schiffman, 2000), 

“Motivation can be describe as the driving force within individuals, that impels 

them to action. This driving force is produced by a state of tension which exists as 

the result of an unfulfilled need”. Menjelaskan motivasi adalah kekuatan yang ada 

dalam diri setiap manusia yang mendorong untuk bertindak terhadap sesuatu 

untuk mendapat mencapai tujuan dan keinginan secara langsung. Motif atau 

dorongan ini merupakan keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuannya. 
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II.1.3.1.1 Komponen utama motivasi 

 Menurut Wilkie, 1994 proses motivasi membutuhkan dua komponen 

utama, yaitu : 

1. Energi, energi berhubungan dengan kenyataan bahwa semua perilaku, 

yaitu : berfikir, bergerak, melihat, dan lain sebagainya membutuhkan 

energi yang disediakan dalam tubuh. 

2. Instruksi, instruksi dibutuhkan untuk meneruskan energi yang kita 

miliki menjadi perilaku yang produktif atau atraktif. 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu 

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu (motivasi intrinsik) 

maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

II.1.3.1.2 Teori tentang motivasi 

 Menurut beberapa ahli ada pendapat mengenai pengertian motivasi lain 

yang pada dasarnya memiliki pengertian dan arti yang sama. Berikut ini beberapa 

pengertian motivasi menurut beberapa ahli :  

1. “Motivasi berati pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang 

menimbulkan dorongan. Motivasi dapat diartikan pula sebagai faktor 

pendorong konsumen untuk bertindak dengan cara tertentu” (M. 

Manullang, 1982) 
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2. “Suatu keadaan didalam diri seseoarang yang mendorong, 

mengaktifkan atau menggerakkan dan mengarahkan atau menyalurkan 

perilaku ke arah suatu tujuan” (Berelson dan Stainer, 1964). 

3. “Motivasi merupakan proses untuk mencoba mempengeruhi konsumen 

agar melakukan sesuatu “ (Heldrachman dan Suad Husnan, 1996). 

4. “Motivasi adalah pemberian dorongan dari luar terhadap konsumen 

agar mau melakukan sesuatu” (Susilo Martoyo, 1994) 

5. “Suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan 

pada tujuan untuk mendapat keputusan” (Swastha dan Handoko, 1987) 

Dari beberapa penjelasan pengertian mengenai motivasi tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan didalam diri 

seseoarang yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan dan mengarahkan 

tindakan yang mendorong diri seseorang untuk mendapat keputusan. 

Teori ERG Alderfer (existensi, relatedness, and growth) adalah teori 

motivasi yang dikemukakan oleh Clayton P. Alderfer. Teori ini menemukan 

adanya tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu : 

1) Existence Needs (Kebutuhan Keadaan) adalah suatu kebutuhan akan tetap 

bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow 

yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman serta 

hygiene factors dari Herzberg. 
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2) Relatedness Needs (Kebutuhan Berhubungan), mencakup kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan 

afiliasi dari Maslow dan hygiene factors dari Herzberg. 

3) Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif 

terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan 

penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow dan motivation factors dari 

Herzberg. (Koontz, 1990:121) 

II.1.3.1.3 Model Proses Motivasi 

 

Keterangan : 

1. Unfulfilled need or want, merupakan keinginan yang belum 

terpenuhi dan dapat dibagi menjadi : 

Gambar 2.3 Model proses motivasi, sumber Schilffman, 2000 
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- Primary need, kebutuhan primer yang disebabkan karena 

faktor fisiologis. 

- Secondary need, kebutuhan yang timbul sebagai respon 

terhadap lingkungan sosial. 

2. Tension, merupakan bentuk fisik yang diakibatkan oleh keinginan 

yang belum terpenuhi. 

3. Drive, merupakan tindakan untuk memuaskan keinginan. 

4. Behavior, merupakan perilaku dan kebiasaan untuk 

mengkonsumsi. 

5. Goals, merupakan tujuan yang telah dicapai. 

6. Learning and cognitive process, merupakan proses belajar sebelum 

seseorang berprilaku. 

7. Tension reduction, jika tujuan telah tercapai maka tension atau 

bentuk fisik yang disebabkan keinginan yang belum terpenuhi 

menjadi berkurang. 

II.1.3.1.4 Dinamika Pembentukan Motivasi 

 Pada dasarnya motivasi terbentuk dari beberapa faktor (Priscilla Subrata, 

2004) yaitu : 

a) Physicological factors, adalah faktor yang timbul karena adanya 

kebutuhan fisik (lahiriah) sebagai kebutuhan konsumen pada suatu waktu 
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tertentu. Menurut Abraham H. Maslow dalam teori kebutuhan (Kotler, 

1995) kebutuhan ini merupakan kebutuhan lahiriah seseorang yaitu 

kebutuhan mempertahankan kehidupan. Bukti yang nyata akan tampak 

dalam pemenuhan atas sandang, pangan, dan papan. 

b) Emotional factors, adalah faktor yang menyebabkan adanya suatu 

kebutuhan yang tidak disadari seseorang konsumen, karena sifatnya 

subyektif. Menurut Daniel Goleman (1995), emosi merujuk pada suatu 

perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, 

dan kecenderungan untuk bertindak. Emosi adalah keadaan perasaan yang 

banyak berpengaruhpada perilaku. Biasanya emosi merupakan reaksi 

terhadap rangsang dari luar dan dalam diri individu. Emosi penting dalam 

kehidupan manusia karena emosi dapat merupakan motivator perilaku 

dalam arti meningkatkan, tetapi juga dapat mengganggu perilaku 

intensional manusia (Markam, 1992). Emosional motif adalah motif yang 

dipengaruihi oleh perasaan. Nugroho ( 2008 ) mengindentifikasi delapan 

emosi primer yang masing-masing diantaranya dapat bervariasi 

intensitasnya : fear, anger, joy, sadness, acceptance, disgust, antricipation, 

dan surprise. 

c) Cognitive factors, adalah faktor yang berkaitan dengan pemikiran 

konsumen yang menyebabkan kesadaran terhadap suatu kebutuhan. 

Menurut Kotler (2003) proses kognitif adalah proses yang melibatkan 

aktifitas-aktifitas mental sebagai perencanaan, evaluasi dan penetapan 

tujuan dalam perilaku konsumen. Konsumen secara aktif berperan dalam 
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penetapan tujuan, evaluasi manfaat produk dan mengorganisir 

tindakannya.  

d) Environmental factors, adalah faktor pengaruh lingkungan disekitar 

konsumen tersebut yang menyebabkan konsumen mempunyai suatu 

keinginan. Menurut Purwanto.Ngalim (1990) lingkungan adalah semua 

kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dengan cara tertentu mempengaruhi 

tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita 

kecuali gen-gen. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Priscilla Subrata untuk 

pengukuran motivasi dengan pembatasan faktor yang digunakan adalah emotional 

factors, cognitive factors dan environmental factor. Sedangkan Physicological 

factors tidak penulis gunakan dalam penelitian ini karena tidak sesuai dengan 

objek penelitian yang penulis gunakan yaitu berupa jejaing sosial yang bersifat 

jasa bukan produk. Menurut Kotler dan Armstronge ( 1996 ) mendefinisikan jasa 

sebagai tindakan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain 

yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap 

sesuatu. 

II.1.3.2 Pengertian Persepsi Konsumen 

 Philip kotler, 1997. Persepsi adalah “proses bagaimana seorang individu 

meyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti akan sesuatu”. 
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Persepsi menentukan apa yang dilihat dan yang dirasakan konsumen dan semua 

jenis rangsangan yang ada ditunjukkan kepada konsumen. 

 Seseorang dapat memandang suatu situasi yang sama dengan cara yang 

berbeda karena manusia belajar lewat informasi panca inderanya, yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Perilaku 

konsumen yang didorong oleh motif dipengaruhi oleh bagaimana ia 

mempersepsikan rangsangan atau stimuli yang diterimanya.  Masing-masing 

individu menerima, mengorganisasikan dan menginterpretasikan  informasi ini 

dengan caranya sendiri-sendiri. Adapun yang menjadi sensor input rangsangan 

tersebut adalah : 

1. Stimuli atau rangsangan fisik dari luar lingkungan 

2. Stimuli atau rangsangan dari individu itu sendiri, seperti harapan, 

motivasi, dan pembelajaran berdasarkan masa lalu. 

Orang dapat membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama 

karena tiga macam proses penerimaan indra, yaitu :  

1) Perhatian yang selektif, dalam hal ini terdapat kecenderungan bagi 

manusia untuk menyaring sebagai informasi yang mereka hadapi. 

Artinya, para pelaku pasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian 

konsumen. 
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2) Distorsi selektif, distorsi selektif menguraikan kecenderungan orang 

untuk menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung 

apa yang telah mereka yakini. 

3) Ingatan selektif, seseorang akan cenderung untuk mengingat informasi 

yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Jadi jika seseorang telah 

memiliki sikap dan keyakinan akan suatu produk atau jasa, mereka akan 

cenderung untuk melupakan keunggulan produk atau jasa merek lain. 

 Persepsi konsumen adalah proses dimana seseorang mengorganisir dan 

mengartikan suatu kesan dari panca indra dalam tujuan untuk memberi arti dalam 

lingkungan mereka (Robbins, 1998). Persepsi konsumen sangat penting untuk di 

pelajari karena perilaku konsumen didasarkan oleh sebuah persepsi mereka 

tentang apa itu kenyataan dan bukan kenyataan itu sendiri. 

II.1.3.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Persepsi akan sesuatu berasal dari interaksi antar dua jenis faktor 

(Shiffman dan Kanuk, 1997), yaitu : 

1. Stimulus factors, Karakteristik objek secara fisik seperti ukuran, berat 

atau bentuk, dan warna. Tampilan suatu produk baik kemasan maupun 

karakteristiknya akan mampu menciptakan suatu rangsangan pada 

indra manusia, sehingga mampu menciptakan suatu persepsi mengenai 

produk yang dilihatnya. 
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2. Individual Factors, karakteristik individu yang termasuk di dalamnya 

tidak hanya proses panca indera tetapi juga pengalaman yang serupa 

dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. 

Selective perception consept menurut Shiffman dan Kanuk (2000) yaitu : 

1. Selective Exposure 

Konsumen secara selektif mencari pesan menemukan kesenangan atau 

simpati mereka secara aktif untuk menghindari ancaman di sisi 

lainnya. Mereka secara efektif membuka diri mereka kepada iklan-

iklan yang menentramkan hati mereka mengenai kebijakan tentang 

keputusan pembelian. 

2. Selective Attention 

Konsumen mengadakan transaksi pemilihan yang bagus dengan tujuan 

perhatian mereka ditujukan pada rangsangan komersial. Orang-orang 

tersebut memiliki rangsangan kesadaran yang tinggi sesuai dengan 

minat dan kebutuhan mereka. Jadi para konsumen memungkinkan 

untuk mengingat iklan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan 

dan mengabaikan yang tidak mereka butuhkan. 

3. Perceptual Defense 

Konsumen secara alam bawah sadar menyaring rangsangan yang 

mereka terima atau temukan berupa ancaman psikologikal, meskipun 

telah mendapat penjelasan atau keterangan. Jadi ancaman rangsangan 
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yang merusak mungkin akan lebih sedikit di terima secara sadar dari 

pada rangsangan yang normal pada level yang sama. 

4. Perceptual Blocking 

Konsumen akan melindungi diri mereka dari rangsangan-rangsangan 

yang mereka anggap negatif dan memiliki pengaruh buruk bagi 

dirinya. 

 Persepsi tidak hanya bergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tetapi 

juga pada pengalaman dan sikap sekarang dari dalam diri individu. Pengalaman 

dapat di peroleh dari semua tingkah laku atau perbuatan di masa lampau yang 

dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat memperoleh pengalaman.  

Hasil dari sebuah pengalaman yang dialami seseorang berbeda-beda, yang 

nantinya akan membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan 

proses pengamatan pemilihan yang berbeda pula. Persepsi tersebut juga memiliki 

hubungan antara rangsangan dengan lingkungan yang ada di sekitar diri seseorang 

(Kotler, 1997). 

II.1.3.2.2 Ciri-ciri Persepsi 

 Yang termasuk dalam ciri-ciri persepsi adalah (Juni Meliana, 1997) : 

a. Subyektif, dalam beberapa perilaku stimulus yang sama dapat 

memberikan arti yang berbeda karena proses persepsi dipengaruhi oleh 

pengalaman, kebutuhan, belajar, motivasi. Nilai yang dianut dan 
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kepribadian. Akibatnya persepsi menimbulkan kecendrungan pribadi 

(personal bias). 

b. Selektif, dari berbagai banyak informasi, konsumen tidak akan 

memproses semua yang menjadi rangsangan bagi panca inderanya 

tetapi hanya menangkap sebagai apa yang mereka anggap menarik atau 

bermanfaat. Penyeleksian ini mengarah pada pertahanan seleksi 

(perceptual defenses). 

c. Sementara, konsumen cenderung untuk bertahan pada persepsinya. 

Tapi kadang-kadang persepsi dapat berubah karena mereka sering 

mempunyai persepsi tertentu terhadap suatu produk. 

d. Kebulatan, unsur-unsur yang sudah diperoses dan sudah diorganisasi 

tampak dalam istilah image yang menunjukkan bahwa persepsi 

konsumen merupakan kebulatan. 

II.1.3.2.3 Aspek-aspek Persepsi 

 Aspek-aspek dalam persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter orang 

tersebut. Karakter-karakter tersebut dipengaruhi oleh (Robbins, 1998) : 

a. Attitudes, fokus kepada sikap yang dimiliki individu yang mengartikan 

sesuatu yang mereka lihat dengan pandangan yang berbeda-beda. 

b. Motive, kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong seseorang 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka. 
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c. Interests, fokus dari perhatian yang kita tuju yang dipengaruhi oleh 

minat dalam diri, karena minat seseorang berbeda satu dengan yang 

lain. Dalam kata lain adalah apa yang diperhatikan kita dalam suatu 

kondisi atau situasi berbeda dengan apa yang diperhatikan teman atau 

orang lain. 

d. Past Experiences, fokus dari karakter individu yang berhubungan 

dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau interest. Seseorang 

merasakan pengalaman masa lalu pada suatu individu yang 

dihubungkan dengan hal yang terjadi sekarang. 

e. Expectations, ekspektasi bisa mengubah persepsi seseorang dimana 

individu akan mengharapkan hasil yang diperoleh sesuai dengan 

harapan mereka. 

II.1.3.2.4 Hubungan Persepsi dengan Perilaku 

Dalam hubungan antar persepsi dan perilaku dapat dilihat dari pendapat 

Siagian (1994), bahwa persepsi seseorang dalam lingkungan akan sangat 

mempengaruhi perilaku yang pada akhirnya akan menentukan faktor-faktor yang 

di pandang motivasional (dorongan untuk melakukan sesuatu). Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi (Schiffman dan Kanuk, 

1995), yaitu : 

1. Sensation, merupakan rangsangan langsung dari organ-organ yang 

mempunyai sensor untuk menanggapi rangsangan sederhana. 
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2. Absolute Threshold, adalah tingkatan yang paling rendah dimana 

seseorang dapat mengalami sensasi tersebut. 

3. Differential Threshold, merupakan perbedaan kecil yang dapat 

dideteksi oleh dua rangsangan yang sangat mirip. 

Dalam pandangan lain mengenai sebuah persepsi seseorang adalah 

berbeda-beda setiap persepsi seseorang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. 

Persepsi menurut Moskovitz dan Orgel (Walgito, 1994) didefinisikan sebagai 

suatu proses yang integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. 

Sedangkan menurut Davidoff (Walgito, 1994), persepsi adalah proses yang 

digunakan oleh seseorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia 

yang memiliki arti. 

II.1.4 Pengertian Facebook 

 Facebook adalah sebuah website jejaring sosial dimana para pengunanya 

dapat bergabung dalam komunitas tertentu. Komunitas ini dapat dikategorikan 

seperti menurut pekerjaan, kota, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi 

dan berinteraksi dengan orang lain. Pengguna facebook juga dapat menambah 

teman, mengirim pesan, dan memperbaharui profil pribadi agar setiap orang yang 

menjadi temannya dapat melihat data dirinya. 

  Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan 

mantan murid Ardsley High School. Facebook diluncurkan pertama kali pada 4 

Februari dan awalnya hanya untuk siswa Harvard College saja. Dalam dua bulan 
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H3 

H1 

H2 

selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston 

College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, 

Northwestern. 

Selanjutnya facebook dikembangkan menjadi jaringan untuk sekolah-

sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, 

setiap orang dengan alamat email apa pun dapat mendaftar di facebook. Pengguna 

dapat memilih sendiri untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang 

tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah 

geografis. Bahkan ada beberapa penambahan aplikasi pada facebook yaitu kolom 

update status, kolom chat dan aplikasi permainan. 

II.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

 Penelitian yang penulis lakukan menggunakan dua buah variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Variabel motivasi (X1) dan 

variabel persepsi (X2), sedangkan keputusan penggunaan jejaring facebook (Y). 

 

  

 

Persepsi (X2) 

Motivasi (X1) Keputusan 
Penggunaan (Y) 
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II.3 HIPOTESIS 

 Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya membentuk hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hipotesis tersebut adalah : 

1. Ha1 : motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jejaring facebook. 

2. Ha2 : persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jejaring facebook. 

3. Ha3 : terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan jejaring 

facebook. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

 Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka metode penelitian yang akan 

peneliti gunakan adalah metode deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang 

tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu (Malhotra, 2004). 

Tujuan dari penelitian bermetode deskriptif adalah dapat menggambarkan 

karakteristik suatu kelompok secara relevan, dapat memperkirakan persentase unit 

dalam sebuah populasi untuk menunjukkan suatu perilaku, dan menentukan 

sejauh mana pengaruh variabel yang terkait agar dapat membuat prediksi yang 

spesifik.  

Sedangkan objek dari penelitian penulis adalah : 

1. Para mahasiswa/i Indonesia Banking School yang menggunakan jejaring 

facebook 

2. Tempat penelitian, penelitian ini bertempat di Indonesia Banking School 

yang beralamat di jalan Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru – Jakarta 

Selatan 12730. 

Pertimbangan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dilokasi tersebut adalah : 

a. Banyak mahasiswa Indonesia Banking School yang mengunakan 

jejaring sosial facebook. 

b. Penulis merupakan salah satu mahasiswa Indonesia Banking School. 
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III.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

III.2.1 Data yang Dihimpun 

 Pada penelitian ini mengunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder yang di kumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.  

1. Data Primer 

Data yang didapat dari penyebaran kuisioner yang dilakukan peneliti 

kepada Mahasiswa Indonesia Banking School. Di dalam kuisioner 

tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya secara tertulis 

yang akan dijawab secara langsung oleh responden. Menurut Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo (1999), “data primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara)”. Perolehan data primer ini dilakukan 

dengan penyebaran kuisioner dimana kuisioner adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara penyebaran daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis dengan pemilihan jawaban yang mudah di 

pahami (Malhotra, 1996).  

2. Data sekunder  

Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa tinjauan kepustakaan 

yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Seperti buku yang 

berkaitan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel 

serta karya ilmiah.  
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III.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah 

menggunakan metode probability sampling. Probability sampling adalah prosedur 

sampling dimana setiap elemen dari sebuah populasi memiliki kesempatan yang 

tetap untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2004). Metode probability 

sampling yang penulis gunakan adalah stratified sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan mengkaji karakteristik sub kelompok pada populasi 

terlebih dahulu. 

Metode pengumpulan kuesioner pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode personally administrated questionnaire, yaitu peneliti 

menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri 

kuesioner kepada responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian 

kuesioner dapat terjaga di dalam periode waktu yang relatif pendek (Sekaran, 

2003). 

Untuk mendapat sampel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan 

populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin 

(Umar sekaran, 2004) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalah pengambilan sampel 

yang masih dapat di tolelir. 
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Dari tingkat populasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 684 mahasiswa 

dan dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, maka dengan 

menggunakan rumus Slovin di peroleh sampel sebesar : 

   

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 87,24 yang dibulat 

menjadi 87 responden dan penulis mengambil sampel sebanyak 100 responden 

mahasiswa. 

 

III.2.3 Teknik pengumpulan data 

 Data yang diolah dalam rangka pengujian hipotesis berupa data primer 

yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pertanyaan (kuesioner) 

yang disebarkan kepada responden. Tahap pertama peneliti menyebar 30 

kuesioner guna pengujian pendahuluan (pretest), tujuan dari pretest adalah 

confirmatory kuesioner, alat analisis untuk pretest adalah uji validitas 

menggunakan faktor analisis dan untuk uji reliabilitas menggunakan Reliability 

Analysis. Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable, kuesioner tersebut layak 

untuk disebarkan pada sampel besar. 
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III.2.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 
Operasional 

Dimensi Definisi 
Operasional 

Indikator 

Motivasi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi terbentuk 
dari beberapa faktor, 
yaitu : Phycological 
factors, Emotional 
factors, Cognitive 
factors, 
Environmental 

factors. (Priscilla 
Subrata,2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi seseorang 
dapat di pengaruhi 
oleh karakter orang 
tersebut. Seperti : 
Attitudes, Motive, 
Interests,  past 
Experiences, 
Expectations. 

(Robbins, 1998) 

 

 

a. Emotional 
factors, 

b. Cognitive 
factors, 

c. Environmental 
factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Attitudes 

b. Motive 

c. Interests 

d. Experiences 

e. Expectations 

 

 

 

 

a. faktor yang 
menyebabkan 
adanya suatu 
kebutuhan yang 
tidak disadari 
seseorang 
konsumen, karena 
sifatnya subyektif. 

b. faktor yang 
berkaitan dengan 
pemikiran 
konsumen yang 
menyebabkan 
kesadaran terhadap 
suatu kebutuhan. 

c. faktor pengaruh 
lingkungan 
disekitar 
konsumen tersebut 
yang menyebabkan 
konsumen 
mempunyai suatu 
keinginan. 

 

a. Sikap yang 
berbeda-beda 
setiap individu 
akan menghasilkan 
persepsi yang 
berbeda. 

b. Motivasi pribadi 
akan menstimulasi 
individu-individu 
dan akan sangat 
mempengaruhi 
persepsi mereka. 

c. Ketertarikan-
ketertarikan yang 
ada sangat berbeda 
maka persepsi 
yang ada pada 
suatu situasi dapat 
berbeda pada 

M1. Menggunakan 
Facebook saya dapat 
mengungkapkan apa 
yang saya rasakan secara 
tersirat melalui status. 
 
M2. Menggunakan 
Facebook memudahkan 
saya untuk memberikan 
informasi kepada teman 
atau kerabat. 

M3. Facebook memiliki 
sistem pengaturan yang 
lebih privasi di banding 
dengan jejaring sosial 
lain. 

M4. Lingkungan 
pertemanan saya telah 
banyak yang 
menggunakan Facebook. 

M5. Dewasa ini 
Facebook sudah menjadi 
trend dalam hal 
komunikasi. 

 

P1. Sikap setiap 
pengguna Facebook 
yang berbeda akan 
memberikan variasi 
dalam menggunakan 
facebook. 

P2. Saya ingin 
menggunakan 
Facebook karena 
Facebook dapat 
memudahkan 
menemukan teman-
teman dibanding 
dengan jejaring sosial 
lain. 
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Keputusan 
konsumen 
untuk 
menggunakan 
facebook (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan 
keputusan 
pembelian adalah 
suatu proses 
psikologis yang 
dilalui oleh 
Konsumen atau 
pembeli, prosesnya 
yang diawali 
dengan Attention, 
Interest,  Desire, 
Action. (Tjetjep 
Djatnika,2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Attention 

b. Interest 

c. Desire 

d. Action 

situasi lain. 

d. Pengalaman-
pengalaman masa 
lalu yang akan 
mempengaruhi 
persepsi individu. 

e. Dapat mengubah 
persepsi karena 
individu akan 
mengharapkan 
hasil yang 
diperoleh sesuai 
dengan harapan 
mereka. 

 

 

a. prosesnya yang 
diawali dengan 
tahap menaruh 
perhatian 

b. jika berkesan dia 
akan melangkah ke 
tahap ketertarikan 

c. jika intensitas 
ketertarikannya 
kuat berlanjut ke 
tahap berhasrat/ 
berminat 

d. dorongan dari 
dalam atau 
rangsangan 
persuasif dari luar 
maka konsumen 
atau pembeli 
tersebut akan 
mengambil 
keputusan 
membeli 

 

P3. Saya 
menggunakan 
Facebook karena 
tertarik dengan fitur-
fitur yang diberikan 
facebook dibanding 
jejaring sosial lain. 

P4. Saya 
menggunakan 
Facebook karena 
kurang puas akan 
fasilitas jejaring sosial 
lain yang pernah saya 
gunakan. 

P5. Saya 
menggunakan 
Facebook karena 
mengharapkan 
kemudahan dalam 
menggunakan jejaring 
sosial. 

K1. Diantara banyak 
jejaring sosial yang 
ada saya mengetahui 
adanya Facebook. 

K2. Diantara jejaring 
sosial yang ada saya 
tertarik mengetahui 
kelebihan Facebook. 

K3. Saya berminat 
menggunakan 
Facebook karena dari 
segi layout dan fitur 
yang dimiliki 
Facebook menarik. 

K4. Saya 
menggunakan 
Facebook sebagai 
komunitas jejaring 
sosial saya. 
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III.3 METODE ANALISA DATA 

III.3.1 Teknik Pengolahan Data 

1. Uji Validasi 

Validasi sebuah data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Menurut Suharsimi A. (1998) “ Suatu instrumen yang 

sahih memiliki validitas yang tinggi dan mampu mengukur apa yang diinginkan, 

mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, tinggi dan 

rendahnya suatu validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran validitas”.  

Menurut Malhotra (2007), pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisa faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-

Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti 

Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-

tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Pengukuran Validitas pada Analisa Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 

 

 

Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO), merupakan sebuah 
indeks ang digunakan untuk menguji 
kecocokan model analisis (Malhotra, 
2007). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 
mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 
memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 
0,5 mengindikasikan analisis faktor tidak 
memadai. 
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2 

 

 

 

 

 

Bartlett’s Test of Sphericity, merupakan 
uji statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 
berkorelasi dengan populasi. Dengan kata 
lain mengindikasikan bahwa matriks 
korelasi adalah matriks identitas, yang 
mengiindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor analisis bersifat related (r = 
1) atau unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 
0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 
antara variabel, dan merupakan nilai yang 
diharapkan. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Image Matrices, untuk memprediksi 
apakah suatu variabel memiliki kesalahan 
terhadap variabel lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 
correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 
sampai dengan 1, dengan kriteria: 

• Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 
bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 
bahwa variabel masih dapat diprediksi 
dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

• Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 
variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 
dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu 
dikatakan pengulangan perhitungan 
analisis faktor dengan mengeluarkan 
indicator yang memiliki nilai MSA 
kurang dari 0,50. 

4 Factor Loading of Component Matrix 
adalah besarnya korelasi suatu indikator 
dengan faktor yang terbentuk. Tujuannya 
untuk menentukan validitas setiap 
indikator dalam mengkonstruk setiap 
variabel. 

Kriteria validitas suatu indicator dikatakan 
valid membentuk suatu faktor jika memiliki 
factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) 
atau akan lebih baik jika factor loading 
sebesar 0,70 (Hair et al., 2006). 

Sumber : Malhotra (2007) 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1989). Setiap alat 

pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran 

relatif konsisten dari waktu ke waktu. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel 

atau handal jika kuisioner dalam satu variabel memiliki jawaban yang konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu dengan syarat nilai uji instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi yaitu memiliki nilai alpa koefisien yang diperoleh > 0,60 

(Ghozali,2001). 

Menurut Triton (2005), dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

metode alpha Cronbach diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. 

Jika skala itu itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan peringkat yang sama, 

maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

a) Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

b) Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel 

c) Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 

d) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

e) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi linear, 

terdapat empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi, 

yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji 

autokorelasi. Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin 

terjadi jika asumsi tersebut tidak terpenuhi (Gujarati, 2003). Dibawah ini 

penjelasan dari empat asumsi klasik tersebut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat 

dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.. Jika distribusi 

data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Gozali, 2001). 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
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bebas. (Gozali, 2001). Deteksi terhadap ada tidaknya 

multikolinieritas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi 

variable-variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai tolerance 

serta nilai variance Inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (Karena VIF – 1/tolerance) dan 

menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang 

umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF ditas 10. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedstisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. (Gozali, 2001). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah 

distudentized, dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertenu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 
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(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjedi heteroskedastisitas (Gozali, 2001). 

 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi 

antara error dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi 

klasik hal ini tidak boleh terjadi. Nilai autokorelasi dapat dilihat dari 

nilai Durbin-Watson atau dengan melakukan uji Lagrange Multiplier 

(LM Test). Namun permasalahan autokorelasi hanya relevan 

digunakan jika data yang dipakai adalah data time series sedangkan 

untuk data cross-section tidak harus dilakukan (Jakaria, 2005). Pada 

penelitian ini uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang 

digunakan pada penelitian ini termasuk data cross-section dan hal ini 

tidak akan mempengaruhi hasil uji regresi berganda. 
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4. Analisa Regresi Linear Berganda 

Menurut  Nazir (1999)  regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas. Dalam hal ini penulis merumuskan persamaan berganda, yaitu ; 

 

Keterangan: 

Y  = keputusan pemilihan facebook 

  = Motivasi 

  = Persepsi 

 = koefisien regresi x1 

 = koefisien regresi x2 

e =  kesalahan  atau error 

Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Untuk dapat mendapatkan nilai 

aktual hubungan kedua variabel dapat dilihat goodness of fit-nya. Goodness of fit  

terdiri dari pengukuran statistik yaitu koefisien R², uji F, dan uji T (Ghozali, 

2006). 
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5. Koefiesien R² 

Nazir (1999) mengatakan bahwa koefisien determinasi berganda dilakukan 

untuk mencari R² yang menggambarkan seberapa jauh variasi naik turunnya 

variabel tidak bebas yang dijelaskan variabel bebas. R² terletak antara 0 dan 1, 

dimana jika R² semakin mendekati 1 berarti variabel tidak bebasnya semakin baik 

dalam menjelaskan variabel bebasnya. Maksudnya adalah kemampuan suatu 

model dalam menjelaskan variasi perubahan variabel tidak bebas semakin tepat 

(sempurna). 

 

III.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

1) Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesa yang dipakai sebagai berikut: 

a. Ho: b1 = b2 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

b. Ha: b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Cara menentukan kriteria dengan membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel sebagai berikut: Jika F hitung > dengan F tabel maka Ho ditolak dan Ha 

tidak dapat ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0.05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya semua variabel independen secara 
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bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dpenden 

dengan derajat keyakinan sebesar α = 5%. 

Hipotesa uji F untuk penelitian ini, adalah : 

Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan jejaring 

facebook.  

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan jejaring 

facebook 

 

2) Uji t  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen, dengan 

hipotesa sebagai berikut:  

a. Hipotesis nol atau Ho: bi = 0 artinya variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Hipotesis alternatif atau Ha: bi ≠ 0 artinya variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila t hitung > t 

tabel atau p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan adalah α = 5%. 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



44 

 

Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan sebesar α = 5%. 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesa dibawah ini : 

Ho1 : motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jejaring facebook. 

Ha1 : motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jejaring facebook. 

Ho2 : persepsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jejaring facebook. 

Ha2 : persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jejaring facebook. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

IV.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

IV.1.1 Sejarah Facebook 

Asal mula Facebook berawal ketika Mark Zuckerberg saat masih menjadi 

mahasiswa semester II Harvard University membuat sebuah situs kontak jodoh 

untuk rekan-rekan sekampusnya. Zuckerberg yang terinspirasi dari situs Hot or 

Not memberi nama situs buatannya dengan Facemash.com.  

Pada semester berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004, 

Zuckerberg membuat sebuah situs baru bernama “The Facebook” yang beralamat 

http://www.thefacebook.com. Saat pertama kali diluncurkan “The Facebook” 

hanya terbatas di kalangan kampus Harvard saja. Dan dalam waktu satu bulan 

para pengguna situs tersebut sudah mencakup lebih dari setengah dari jumlah 

mahasiswa Harvard saat itu. Selanjutnya, sejumlah rekan Zuckerberg turut 

bergabung memperkuat tim thefacebook.com. Mereka adalah Eduardo Saverin 

(analis usaha), Dustin Moskovitz (programmer), Andrew McCollum (desainer 

grafis), dan Chris Hughes. 

Bulan maret 2004, thefacebook.com mulai merambah ke beberapa kampus 

lain di kota Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts, Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern), AS dan juga ke sejumlah kampus ternama lainnya 

seperti Stanford, Columbia, Yale, dan Ivy League. Tak membutuhkan waktu yang 

lama, situs ini telah tersebar penggunaannya di hampir semua kampus di Amerika 

Serikat dan Kanada. Pada bulan Juni 2004, Zuckerberg, McCollum dan 
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Moskovitz memindahkan tempat kerjanya ke Palo Alto, California. Di sini mereka 

turut dibantu juga oleh Adam D'Angelo dan Sean Parker. Pertengahan 2004, 

thefacebook.com mendapat investasi pertamanya dari salah seorang pendiri 

PayPal, Pieter Thiel. Dan pada bulan Mei 2005, thefacebook.com mendapat 

suntikan dana segar hasil join venture dengan Accel Partners. Tanggal 23 Agustus 

2005, thefacebook secara resmi membeli nama domain dari Aboutface.com 

seharga USD 200.000 dan sejak saat itu penggalan frase “the” tidak dipakai lagi 

sehingga nama mereka resmi menjadi facebook.com. 

Pada tahun 2005 ini juga, facebook telah memperluas jangkauan pengguna 

ke kalangan pelajar SMA. Masih di tahun yang sama, sejumlah universitas di 

Meksiko, Inggris Raya, Australia dan Selandia Baru juga sudah bisa menikmati 

jaringan Facebook tersebut. Sejak 11 September 2006, setiap orang dengan alamat 

email apa pun dapat mendaftar di facebook. Pengguna dapat memilih sendiri 

untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti 

berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis. 

IV.1.2 Fitur Facebook 

 Facebook memiliki sejumlah fitur interaksi antar sesama pengguna yang 

diantaranya adalah fitur ‘Wall’ (Dinding) adalah ruang tempat sesama pengguna 

facebook mengirimkan pesan-pesan terbuka, ‘Poke’ (Colek) adalah sarana untuk 

saling mencolek secara virtual, fitur ‘Photos’ (Foto) adalah ruang untuk 

memasang foto penguna facebook, dan ‘Status’ adalah kolom yang menampilkan 

kondisi atau ide terkini dibut oleh sang penguna yang dapat di lihat oleh seluruh 

pengguna facebook yang menjadi temannya. Mulai Juli 2007, Facebook 
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mengizinkan penggunanya untuk mengirim berbagai lampiran (tautan, aplikasi, 

dsb) langsung ke ‘Wall’ seseorang, dimana sebelumnya yang hanya diizinkan 

hanya berupa teks saja. 

Seiring berjalannya waktu, Facebook menambahkan beberapa fitur baru ke 

dalam situsnya. Pada September 2006, Facebook mengumumkan peluncuran 

‘News Feed’ (Rangkaian Kabar Berita) yang berisikan kilasan informasi dari 

masing-masing penggunanya. Mulanya fitur ini bersifat terbuka dan bisa dilihat 

oleh siapa saja. Namun setelah mendapat keluhan dari beberapa pengguna, maka 

pihak Facebook merubah pengaturan fitur ini, sehingga kini pengguna dapat 

mengatur sendiri mana yang bisa ditampilkan di News Feed dan mana yang tidak. 

Fitur ‘Notes’ (Catatan) ditambahkan pada tanggal 22 Agustus 2006. Dalam 

fitur ini pengguna bisa mengimpor tulisannya di blog lain seperti Xanga, 

LiveJournal, Blogger untuk ditampilkan di Facebook. Pada tanggal 7 April 2008, 

Facebook meluncurkan salah satu fitur favoritnya yaitu ‘Chat’ (Obrolan) adalah 

tempat di mana para pengguna bisa saling berkirim pesan pribadi secara langsung 

dan real time. 

Fitur ‘Gifts’ (Hadiah) dimulai pada tanggal 8 Februari 2007. Fitur ini 

adalah fitur untuk saling berkirim hadiah. Fitur hadiah tersebut  bisa dibeli dengan 

harga USD 1 dan dapat ditambahkan pesan pribadi. Pada Tanggal 14 Mei 2007, 

Facebook memperkenalkan ‘Marketplace’ yang mengizinkan penggunanya untuk 

beriklan secara gratis. 
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IV.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

IV.2.1 Karakteristik Responden Penelitian 

IV.2.1.1 Responden dilihat dari memproleh informasi tentang facebook 

 Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, 

diperoleh data tentang bagaimana responden memperoleh informasi tentang 

facebook, datanya sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan perolehan informasi 

No. 
Kategori perolehan 

informasi 
Jumlah Persentase 

1 Teman 74 74% 
2 tahu sendiri 19 19% 
3 keluarga/kerabat 7 7% 
4 Iklan 0 0% 

    100 100% 
Sumber : data primer yang diolah peneliti 

        

Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan perolehan informasi 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang mengetahui informasi tentang facebook dari teman sebesar 74% atau 

sebanyak 74 responden, sedangkan responden yang mengetahui informasi 
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facebook dari tahu sendiri sebesar 19% atau sebanyak 19 responden, responden 

yang mengetahui informasi facebook dari keluarga/kerabat sebesar 7% atau 

berjumlah 7 responden, sedangkan yang mengetahui informasi facebook dari iklan 

sebanyak 0% atau tidak ada sama sekali. Dari data yang peneliti peroleh dapat 

dikatakan bahwa informasi tentang facebook yang di terima mahasiswa Indonesia 

Banking School paling besar adalah dari teman. 

IV.2.1.2 Responden dilihat dari lama penggunaan terhadap facebook 

 Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, 

diperoleh data tentang berapa lama penggunaan terhadap facebook, datanya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan lama penggunaan 

No. 
Kategori lama 
penggunaan 

Jumlah Persentase 

1 1 - 3 bulan 0 0% 
2 4 - 6 bulan 1 1% 
3 7 bulan - 1 tahun 19 19% 
4 > 1 tahun 80 80% 

    100 100% 
     Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 

Gambar 4.2 Karakteristik responden berdasarkan lama penggunaan 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



50 

 

 

 Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa dari jumlah 

responden yang lama penggunaan facebooknya 1 – 3 bulan sebesar 0% atau tidak 

ada, sedangkan responden yang lama penggunaan facebooknya 4 bulan – 6 bulan 

sebesar 1% atau sebanyak 1 orang, sedangkan responden yang lama penggunaan 

facebooknya 7 bulan – 1 tahun sebesar 19% atau sebanyak 19 orang, sedangkan 

responden yang lama penggunaan facebooknya > 1 tahun sebesar 80% atau 

sebanyak 80 responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

facebook pada mahasiswa Indonesia Banking School sudah lebih dari 1 tahun. 

IV.2.1.3 Responden dilihat dari usia 

 Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, 

diperoleh data tentang usia responden, datanya sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan usia 

No. Kategori usia Jumlah Persentase 

1 17 - 21 tahun 41 41% 
2 21 - 26 tahun 59 59% 
3 26 - 30 tahun 0 0% 

    100 100% 
Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 

Gambar 4.3 Karakteristik responden berdasarkan usia 
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 Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa dari jumlah 

responden yang berusia 17 - 21 tahun sebesar 41% atau sebanyak 41 responden, 

sedangkan responden yang berusia 21 – 26 tahun sebesar 59% atau sebanyak 59 

responden, sedangkan responden yang berusia 26 - 30 tahun sebesar 0% atau tidak 

ada.  Data ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden penelitian ini berusia 

21 - 26 tahun. Dapat dikatakan bahwa jangka usia 21 - 26 tahun merupakan 

jangka usia yang cukup produktif untuk kalangan remaja dalam bersosialisasi, 

maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Indonesia Banking School yang 

menjadi responden peneliti adalah cukup produktif dalam pergaulan. 

IV.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 100 responden yang 

telah di tentukan sebelumnya dalam penentuan jumlah sampel yang akan diteliti. 

IV.2.2.1 Uji Validitas 

 Dari perhitungan yang telah didapatkan pada tabel motivasi, persepsi, dan 

keputusan penggunaan dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam 

variabel tersebut dinyatakan valid dan tidak gugur. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Motivasi 

Variabel 
Item 

pernyataan 

Kaiser Meyer-

Olkin 
Factor Loading Kesimpulan 

Motivasi 

M1 

 

0,642 

0,659 Valid 

M2 0,525 Valid 

M3 0,620 Valid 

M4 0,639 Valid 

M5 0,558 Valid 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 
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Hasil uji validitas pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa nilai Kaiser Meyer-

Olkin dari uji validitas motivasi sebesar 0,642. Sedangkan nilai analisis faktor dari 

item-item pernyataan yang di uji berdasarkan item pernyataan M1 memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,659 > 0,5 dapat dikatakan valid, item pernyataan M2 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,525 > 0,5 dapat dinyatakan valid, item 

pernyataan M3 memiliki analisi faktor sebesar 0,620 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

item pernyataan M4 memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,639 > 0,5 dapat 

dikatakan valid. Dan item pernyataan M5 memiliki nilai analisis faktor sebesar 

0,558 > 0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian 

validitas motivasi dikatakan valid. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Persepsi 

Variabel 
Item 

pernyataan 

Kaiser Meyer-

Olkin 
Factor Loading Kesimpulan 

Persepsi 

P1 

 

0,733 

0,785 Valid 

P2 0,602 Valid 

P3 0,781 Valid 

P4 0,565 Valid 

P5 0,549 Valid 

    Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Hasil uji validitas pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai Kaiser Meyer-

Olkin dari uji validitas motivasi sebesar 0,733. Sedangkan nilai analisis faktor dari 

item-item pernyataan yang di uji berdasarkan item pernyataan P1 memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,785 > 0,5 dapat dikatakan valid, item pernyataan P2 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,602 > 0,5 dapat dikatakan valid, item 
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pernyataan P3 memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,781 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, item pernyataan P4 memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,565 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, dan item pernyataan P5 memiliki nilai anilisis faktor sebesar 

0,549 > 0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian 

validitas persepsi dikatakan valid. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Keputusan pemilihan 

Variabel 
Item 

pernyataan 

Kaiser 

Meyer-Olkin 
Factor Loading Kesimpulan 

keputusan 
penggunaan 

K1 

0,786 

0,848 Valid 

K2 0,854 Valid 

K3 0,712 Valid 

K4 0,774 Valid 
Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Hasil uji validitas pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa nilai Kaiser Meyer-

Olkin dari uji validitas motivasi sebesar 0,786. Sedangkan nilai analisis faktor dari 

item-item pernyataan yang di uji berdasarkan item pernyataan K1 memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,848 > 0,5 dapat di katakan valid, item pernyataan K2 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,854 > 0,5 dapat dinyatakan valid, item 

pernyataan K3 memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,712 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, dan item pernyataan K4 memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,774 > 0,5 

dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas 

keputusan penggunaan facebook dikatakan valid. 
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IV.2.2.2 Uji reliabilitas 

 Berdasarkan perhitungan yang diperoleh pada tabel motivasi, persepsi, dan 

keputusan pemilihan Facebook dapat menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel 

dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar > 0,6. 

Table 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah item 
pernyataan 

Cronbach's 
Alpha 

Kesimpulan 

Motivasi 5 0,547 Cukup reliabel 

Persepsi 5 0,664 Reliabel 

Keputusan 
pemilihan 

4 0,802 Reliabel 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 diatas maka variabel motivasi dengan 5 

item pernyataan memiliki koefisien Cronbach Alpha’s sebesar 0,547 yang 

menurut teori Triton (2005) masuk kedalam rentang nilai alpha Cronbach 0,42 s.d 

0,6 yang berarti cukup reliabel, variabel persepsi dengan 5 item pernyataan 

memiliki koefisien Cronbach Alpha’s sebesar 0,664 yang menurut Triton (2005) 

masuk kedalam rentang nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 yang berarti reliabel, 

dan variabel keputusan penggunaan dengan 4 item pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach Alpha’s sebsesar 0,802 yang menurut teori Triton (2005) masuk 

kedalam rentang nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 yang berarti reliabel.  
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IV.2.3 Uji Asumsi Klasik 

IV.2.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, varibel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekat distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Adapun hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas 

   
Sumber : data primer yang diolah peneliti 
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Berdasarkan gambar 4.4 diatas grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebaranya mengikuti arah garis 

diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam 

penelitian ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

IV.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variable independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.  

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF). 

Ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya 

kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai VIF di atas 

10 (Ghozali, 2001). Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Variabel Model VIF 

Mmotivasi 1,178 

Mpersepsi 1,178 
 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai VIF adalah sebesar 

1,178 berarti tidak lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada 

model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. 
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IV.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika 

ada pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola 

tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, terlihat bahwa ada pola yang tidak jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari 

gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



58 

 

 

IV.2.4 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

faktor-faktor motivasi, persepsi, dan keputusan penggunaan. Adapun hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Berganda 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.394 .823  -.478 .634 

Mmotivasi .350 .144 .204 2.433 .017 

Mpersepsi .689 .107 .541 6.446 .000 

a. Dependent Variable: Mkeputusan      
Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat disusun persamaan regresi berganda, 

sebagai berikut : 

 Y = - 0,394 + 0,350X1 + 0,689X2 + e 

 Koefisien regresi X1 bernilai sebesar 0,350 dan memiliki tanda positif 

yang menyatakan bahwa variabel motivasi berbanding lurus dengan keputusan 

penggunaan facebook. Dapat dikatakan dengan kata lain bahwa setiap kenaikan 

X1 maka koefisien Y akan meningkat sebesar 0,350. Koefisien regresi X2 

memiliki nilai sebesar 0,689 dan memiliki tanda positif yang menyatakan bahwa 

variabel persepsi berbanding lurus dengan keputusan penggunaan facebook. Dapat 

dikatakan dengan kata lain bahwa setiap kenaikan X2 maka koefisien Y akan 

meningkat sebesar 0,689. 
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IV.2.5 Koefiesien R² 

 Untuk melihat pengaruh motivasi dan persepsi secara bersama-sama 

terhadap keputusan pemilihan facebook, kita akan melihat hasil penghitungan 

dalam model summary, khususnya kita akan melihat nilai angka adjusted R 

squared pada tabel 4.10 dibawah ini : 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian adjusted R squared 

 
     Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa besarnya adjusted R 

squared adalah 0,408. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya 

pengaruh motivasi dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook dengan 

cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan mengunakan rumus di 

bawah: 

KD = adjusted R squared x 100% 

KD = 0,408 x 100% 

KD = 40,8% 

Nilai tersebut memiliki maksud bahwa sejauh mana tingkat hubungan 

antara variabel X dan Y, yaitu X (motivasi dan persepsi) memiliki tingkat 

Model Summary b 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .648a .420 .408 .73325 .420 35.148 2 97 .000 

a. Predictors: (Constant), Mpersepsi, Mmotivasi      

b. Dependent Variable: Mkeputusan       
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hubungan dengan Y (keputusan penggunaan facebook) sebesar 40,8%, sedangkan 

sisanya sebesar 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

kedalam model. Menurut Ghozali (2001) menyatakan bahwa nilai adjusted R 

squared  yang rendah bukan berarti model penelitian tersebut tidak baik, hal ini 

disebabkan karena adjusted R squared yang rendah bisa terjadi pada data cross 

section yang memiliki variasi yang besar antara masing-masing pengamatannya. 

 

IV.2.6 Pengujian Hipotesa 

IV.2.6.1 Uji t 

 Untuk melihat seberapa jauh variabel motivasi dan persepsi secara 

individu terhadap keputusan penggunaan facebook maka digunakan uji t, yang 

dapat dilihat pada tabel di bawah : 

Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.394 .823  -.478 .634 

Mmotivasi .350 .144 .204 2.433 .017 

Mpersepsi .689 .107 .541 6.446 .000 

a. Dependent Variable: Mkeputusan      

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 
Untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis menggunakan 

kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, dengan derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5%. Begitu pula 
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sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan 

derajat keyakinan sebesar α = 5%. 

Berdasarkan tabel 4.11 nilai Sig. motivasi sebesar 0,017 dan kurang dari 

0,05 (0,017 ≤ 0,05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan penggunaan facebook. 

Pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap keputusan penggunaan 

facebook pada Mahasiswa Indonesia Banking School dianalisis berdasarkan 

indikator – indikator yang digunakan yaitu emotional faktor, cognitive faktor dan 

environmental faktor. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS memiliki 

motivasi yang baik terhadap adanya facebook sebagai situs jejaring sosial. Fitur - 

fitur yang ada pada facebook memberikan manfaat tersendiri bagi para mahasiswa 

IBS sehingga menjadikan faktor pendorong untuk menggunakan facebook, 

ditambah lagi dengan adanya faktor lingkungan untuk selalu bersosialiasi dengan 

teman-teman kampus dapat mendorong keinginan mahasiswa IBS menggunakan 

jejaring sosial facebook. 

 Berdasarkan data hitung pada tabel 4.11 diperoleh nilai Sig. persepsi 

sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 (0,000 ≤ 0,05), maka Ho ditolak. Hal ini 

memiliki kesimpulan bahwa persepsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan penggunaan facebook. Ini mengindikasikan bahwa Indikator 

pernyataan dari segi attitude, motive, interests, past experiances dan expectations 

yang di miliki mahasiswa IBS terhadap keputusan penggunaan facebook 

menghasilkan pandangan bahwa sikap pengguna facebook antara satu individu 
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dengan individu lain berbeda. Selain itu, kemudahan yang diberikan dalam 

pencarian teman pada facebook menimbulkan ketertarikan tersendiri pada 

mahasiswa IBS dalam menggunakan facebook. Berdasarkan pengalaman 

mahasiswa IBS dalam menggunakan jejaring sosial selain facebook terdapat rasa 

kurang puas terhadap jejaring sosial yang penah digunakan, hal ini membuat 

mahasiswa IBS tertarik untuk menggunakan facebook sebagai jejaring sosial 

mereka. 

IV.2.6.2 Uji F 

 Untuk mengetahui variabel motivasi dan persepsi secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan facebook maka digunakan uji 

F seperti pada tabel 4.12 dibawah : 

Tabel 4.12 Hasil Uji F 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.795 2 18.898 35.148 .000a 

Residual 52.152 97 .538   

Total 89.947 99    

a. Predictors: (Constant), Mpersepsi, Mmotivasi   

b. Dependent Variable: Mkeputusan    

Sumber : data primer yang diolah peneliti 

 
 Berdasarkan nilai pada tabel 4.12 di atas, diperoleh nilai Sig. sebesar 

0,000. Dimana penulis mengunakan kriteria derajat keyakinan yang digunakan 

sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat di tolak dan Ha ditolak, artinya 

semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen, dengan derajat keyakinan sebesar α = 5%. 
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Dan sebaliknya bila p ≤ 0,05 tabel maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

artinya semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen, dengan derajat keyakinan yang digunakan 

sebesar α = 5%. 

Dengan melihat hasil nilai Sig. sebesar 0,000 dan meyatakan bahwa 

kurang dari 0,05 (0,000 ≤ 0,05), maka Ho ditolak. Kesimpulannya adalah bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel motivasi 

dan persepsi terhadap keputusan penggunaan facebook. Dari hasil uji F di atas 

menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi dan persepsi memiliki pengaruh 

terhadap keputusan penggunaan facebook pada mahasiswa Indonesia Banking 

School. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS memiliki motivasi dan 

persepsi yang baik terhadap facebook, sehingga menjadikan facebook sebagai 

komunitas jejaring sosial yang mereka pilih.  

 

IV.3 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Dari analisis hasil regeresi dapat dilihat bahwa persepsi memiliki tingkat 

pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan pengaruh motivasi pada 

keputusan penggunaan facebook pada mahasiswa Indonesia Banking School. 

Persepsi itu sendiri terdiri dari indikator attentions, motives, interests, past 

experiences dan expectation yang dilihat berdasarkan karakter orang tersebut 

(Robbins, 1998). Hal ini mengindikasikan bahwa sikap setiap mahasiswa IBS 

yang memiliki facebook menyadari bahwa adanya pandangan terhadap sikap yang 

berbeda-beda dalam tujuan penggunaan jejaring sosial facebook antara satu 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



64 

 

 

individu dengan individu lain. Pembentukan persepsi tersebut juga terbentuk dari 

ketertarikan pada mahasiswa IBS terhadap fitur-fitur yang diberikan jejaring 

sosial facebook yang mempermudah mereka dalam pencarian teman dan 

pemberian informasi. Dengan persepsi yang baik terhadap jejaring sosial facebook 

maka dapat memberikan peluang dan masukan kepada institusi IBS untuk 

memanfaatkan facebook sebagai media penghubung antara mahasiswa dan civitas 

akademika. 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



 

65 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi 

dan persepsi terhadap keputusan pemilihan facebook pada mahasiswa Indonesia 

Banking School dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

dan persepsi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pemilihan facebook sebagai jaringan sosial pada mahasiswa 

Indonesia Banking School. Berdasarkan signifikansi motivasi 

mengindikasikan bahwa mahasiswa IBS memiliki motivasi yang baik 

terhadap adanya facebook sebagai situs jejaring sosial yang ada. Didukung 

oleh fitur - fitur dan manfaat yang ada pada facebook,  dan dengan adanya 

faktor lingkungan untuk selalu bersosialiasi dengan teman-teman kampus 

dapat mendorong keinginan mahasiswa IBS menggunakan jejaring sosial 

facebook. Berdasarkan signifikansi persepsi mengindikasikan bahwa 

mahasiswa IBS memiliki persepsi yang baik terhadap adanya facebook 

sebagai situs jejaring sosial yang ada. Pandangan terhadap sikap pengguna 

facebook yang berbeda-beda dalam hal tujuan penggunaan jejaring 

facebook, dan di dukung oleh ketertarikan akan kemudahan dalam 

penggunaan fitur-fitur yang diberikan dalam pencarian teman membuat 
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mahasiswa IBS tertarik untuk menggunakan facebook sebagai jejaring 

sosial mereka. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara motivasi dan 

persepsi terhadap keputusan pemilihan facebook sebagai jaringan sosial 

pada mahasiswa Indonesia Banking School. Ini mengindikasikan bahwa 

mahasiswa IBS memiliki motivasi dan persepsi yang baik terhadap 

facebook, sehingga menjadikan facebook sebagai komunitas jejaring sosial 

yang mereka pilih. 

3. Berdasarkan hasil analisis data pada regresi, persepsi memiliki tingkat 

pengaruh lebih besar daripada motivasi terhadap keputusan penggunaan 

facebook sebagai jaringan sosial pada mahasiswa Indonesia Banking 

School. 
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V.2 SARAN 

Adapun saran yang dapat penulis berikan, antara lain : 

a. Melihat hasil dari analisis penelitian mengenai pengaruh motivasi dan 

persepsi keputusan penggunaan facebook pada mahasiswa Indonesia 

Banking School. Maka saran yang dapat diberikan adalah kepada institusi 

Indonesia Banking School yaitu dapat menjadikan facebook sebagai media 

informasi antara mahasiswa dan civitas akademika IBS lainnya, dengan 

melihat responden dari penelitian ini yaitu mahasiswa Indonesia Banking 

School. 

b. Media komunikasi dengan jejaring sosial facebook dapat dilakukan dengan 

membuat group Indonesia Banking School didalam facebook, yang 

selanjutnya para mahasiswa IBS bergabung kedalam group tersebut. Hal 

ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi yang ada pada 

IBS yang akan disampaikan kepada mahasiswanya. 

c. Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu sebesar 

40,2%, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat 

menggunakan indikator yang lebih representative. Menggunakan variabel 

lain yang dapat menjelaskan hubungan yang lebih baik lagi dengan 

mengunakan ketentuan-ketentuan yang lebih terfokus dalam pengukuran 

keputusan penggunaan. 
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LAMPIRAN 1 
 
Responden yang terhormat, 
 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis berusaha melakukan 
pengumpulan data tentang "ANALISIS FAKTOR MOTIVASI DAN PERSEPSI YANG 
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNAAN JEJARING FACEBOOK PADA 
MAHASISWA INDONESIA BANKING SCHOOL". Untuk itu, besar harapan penulis 
agar responden bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di 
dalam angket ini. Atas kesediannya, penulis mengucapkan terima kasih. 

Salam hormat, 
Hanolda 

 
* Wajib 
 
1. Apakah anda pengguna Facebook? *  

Ya   Tidak 

2. Dari mana anda mengetahui informasi tentang Facebook? *  

Teman   Keluarga/kerabat 

Tahu sendiri  Iklan 

3. Berapa lama anda bergabung dengan jejaringan sosial Facebook? *  

1 - 3 bulan 

4 - 6 bulan 

7 bulan - 1 tahun 

> 1 tahun 

4. Usia  

17 - 21 tahun 

21 - 26 tahun  26 - 30 tahun 
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Motivasi 

 
M1. Menggunakan Facebook saya dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan 
secara tersirat melalui status. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
M2. Menggunakan Facebook memudahkan saya untuk memberikan informasi 
kepada teman atau kerabat. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
M3. Facebook memiliki sistem pengaturan yang lebih privasi di banding dengan 
jejaring sosial lain. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
M4. Lingkungan pertemanan saya telah banyak yang menggunakan Facebook. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
M5. Dewasa ini Facebook sudah menjadi trend dalam hal komunikasi. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 
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Persepsi 

 
P1. Sikap setiap pengguna Facebook yang berbeda akan memberikan variasi 
dalam menggunakan facebook. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
P2. Saya ingin menggunakan Facebook karena Facebook dapat memudahkan 
menemukan teman-teman dibanding dengan jejaring sosial lain. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
P3. Saya menggunakan Facebook karena tertarik dengan fitur-fitur yang diberikan 
facebook dibanding jejering sosial lain. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
P4. Saya menggunakan Facebook karena kurang puas akan fasilitas jejaring sosial 
lain yang pernah saya gunakan. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
P5. Saya menggunakan Facebook karena mengharapkan kemudahan dalam 
menggunakan jejaring sosila. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 
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Keputusan 

 
K1. Diantara banyak jejaring sosial yang ada saya mengetahui adanya Facebook. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
K2. Diantara jejaring sosial yang ada saya tertarik mengetahui kelebihan 
Facebook. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
K3. Saya berminat menggunakan Facebook karena dari segi layout dan fitur yang 
dimiliki Facebook menarik. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
K4. Saya menggunakan Facebook sebagai komunitas jejaring sosial saya. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sangat tidak setuju        Sangat setuju 
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LAMPIRAN 2 

Uji Validitas dan Reliabilitas 30 sampel 

 

Factor Analysis Motivasi 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 36.175 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices  

  m1 m2 m3 m4 m5 

Anti-image Covariance m1 .613 .004 -.220 -.204 -.007 

m2 .004 .719 -.059 -.216 -.154 

m3 -.220 -.059 .543 -.072 -.233 

m4 -.204 -.216 -.072 .631 -.013 

m5 -.007 -.154 -.233 -.013 .683 

Anti-image Correlation m1 .746a .007 -.382 -.328 -.010 

m2 .007 .785a -.094 -.320 -.220 

m3 -.382 -.094 .742a -.124 -.382 

m4 -.328 -.320 -.124 .768a -.021 

m5 -.010 -.220 -.382 -.021 .762a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

m1 .739 

m2 .672 

m3 .804 

m4 .745 

m5 .688 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Motivasi  

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 5 

 
 

Factor Analysis Persepsi 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .808 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 39.445 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices  

  p1 p2 p3 p4 p5 

Anti-image Covariance p1 .524 -.208 -.153 -.118 -.057 

p2 -.208 .604 -.072 -.123 .016 

p3 -.153 -.072 .596 -.182 -.023 

p4 -.118 -.123 -.182 .553 -.139 

p5 -.057 .016 -.023 -.139 .887 

Anti-image Correlation p1 .791a -.371 -.273 -.219 -.084 

p2 -.371 .809a -.120 -.213 .022 

p3 -.273 -.120 .821a -.317 -.032 

p4 -.219 -.213 -.317 .806a -.198 

p5 -.084 .022 -.032 -.198 .840a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

p1 .825 

p2 .764 

p3 .781 

p4 .815 

p5 .452 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Persepsi 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.783 5 

Analisis Faktor..., Rezki Hanolda Putra, Ma.-IBS, 2010



Factor Analysis Keputusan 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 46.384 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices  

  k1 k2 k3 k4 

Anti-image Covariance k1 .306 -.230 -.148 -.122 

k2 -.230 .386 -.004 -.033 

k3 -.148 -.004 .660 -.098 

k4 -.122 -.033 -.098 .680 

Anti-image Correlation k1 .664a -.671 -.329 -.267 

k2 -.671 .695a -.008 -.065 

k3 -.329 -.008 .845a -.147 

k4 -.267 -.065 -.147 .877a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

k1 .911 

k2 .850 

k3 .740 

k4 .734 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliability Keputusan 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.825 4 
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LAMPIRAN 3 
Uji Validitas dan Reliabilitas 100 responden 
 

Factor Analysis Motivasi  

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .642 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 37.220 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices  

  m1 m2 m3 m4 m5 

Anti-image Covariance m1 .844 -.007 -.217 -.116 -.166 

m2 -.007 .897 -.194 -.166 .006 

m3 -.217 -.194 .856 -.039 -.024 

m4 -.116 -.166 -.039 .862 -.190 

m5 -.166 .006 -.024 -.190 .888 

Anti-image Correlation m1 .647a -.008 -.255 -.136 -.192 

m2 -.008 .622a -.221 -.189 .006 

m3 -.255 -.221 .628a -.045 -.028 

m4 -.136 -.189 -.045 .662a -.217 

m5 -.192 .006 -.028 -.217 .650a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

m1 .659 

m2 .525 

m3 .620 

m4 .639 

m5 .558 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Motivasi  

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.547 5 
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Factor Analysis Persepsi  

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 73.556 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices  

  p1 p2 p3 p4 p5 

Anti-image Covariance p1 .654 -.146 -.254 -.052 -.179 

p2 -.146 .833 -.143 -.076 .028 

p3 -.254 -.143 .665 -.143 -.070 

p4 -.052 -.076 -.143 .872 -.088 

p5 -.179 .028 -.070 -.088 .861 

Anti-image Correlation p1 .696a -.198 -.386 -.068 -.239 

p2 -.198 .779a -.192 -.089 .033 

p3 -.386 -.192 .710a -.188 -.093 

p4 -.068 -.089 -.188 .809a -.102 

p5 -.239 .033 -.093 -.102 .759a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

p1 .785 

p2 .602 

p3 .781 

p4 .565 

p5 .549 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Persepsi  

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.664 5 
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Factor Analysis Keputusan  

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .786 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130.646 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices  

  k1 k2 k3 k4 

Anti-image Covariance k1 .497 -.227 -.124 -.131 

k2 -.227 .484 -.114 -.159 

k3 -.124 -.114 .722 -.080 

k4 -.131 -.159 -.080 .634 

Anti-image Correlation k1 .753a -.462 -.208 -.234 

k2 -.462 .745a -.193 -.286 

k3 -.208 -.193 .864a -.118 

k4 -.234 -.286 -.118 .832a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

k1 .848 

k2 .854 

k3 .712 

k4 .774 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliability Keputusan  

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 4 
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LAMPIRAN 4 

Data yang diperoleh dari kuesioner 

1. Apakah 
Anda 
pengguna 
Facebook? 

2. Darimana Anda 
mengetahui 
informasi tentang 
Facebook? 

3. Barapa lama 
Anda bergabung 
dengan jejaring 
sosial Facebook? 

4. Usia 

Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman,  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  4 - 6 bulan       21 - 26 tahun 
Ya Teman,  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           7 bulan - 1 tahun 17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
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Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         22 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Keluarga/kerabat       7 bulan - 1 tahun 17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Keluarga/kerabat       > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Keluarga/kerabat       > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Keluarga/kerabat       > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Tahu sendiri           > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
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Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Keluarga/kerabat       7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  7 bulan - 1 tahun 21 - 26 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 
Ya Teman                  > 1 tahun         17 - 21 tahun 

 

M1.  M2.  M3.  M4.  M5.  P1.  P2.  P3.  P4.  P5.  K1.  K2.  K3.  K4. 

7 6 5 7 7 7 7 6 5 5 7 7 6 6 
6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 7 6 6 5 
7 6 6 7 7 7 7 5 6 6 6 6 5 7 
7 6 7 5 6 7 5 6 5 7 7 6 7 5 
5 7 6 5 7 7 6 5 6 5 7 6 5 7 
6 7 5 7 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 
5 7 5 7 6 5 4 3 4 6 7 6 5 6 
6 6 5 6 6 5 4 3 3 6 7 7 5 5 
7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 
6 5 4 7 6 5 4 6 6 4 6 6 5 5 
5 6 5 6 5 5 4 4 5 7 7 6 5 6 
5 6 6 5 4 6 5 5 4 5 6 4 6 5 
6 7 5 7 6 7 6 4 5 7 7 6 5 6 
7 5 6 6 7 6 6 7 5 5 7 7 6 7 
6 6 7 6 5 7 7 6 7 6 7 7 7 6 
7 6 7 7 6 7 6 7 6 5 7 6 7 7 
6 7 7 6 6 5 7 6 6 7 6 6 6 7 
6 7 6 7 6 5 6 4 6 5 7 7 5 5 
6 7 6 6 5 5 7 5 5 6 6 6 6 7 
6 6 7 7 6 6 7 5 7 5 7 5 6 7 
6 6 5 7 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 
5 5 6 6 5 3 5 2 2 3 4 4 3 4 
5 6 5 4 7 5 5 6 4 5 6 5 6 5 
7 5 6 5 6 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
6 7 7 6 6 7 6 5 5 5 6 5 6 5 
5 7 5 6 7 7 7 4 4 4 6 5 5 5 
5 6 6 6 7 6 6 7 4 6 7 6 6 7 
7 6 7 6 6 7 7 6 5 4 7 6 5 6 
6 7 7 6 5 7 6 6 7 6 7 6 6 7 
7 6 5 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6 
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5 6 6 4 6 6 7 5 4 4 7 6 5 5 
7 6 6 5 6 5 7 6 7 4 6 5 6 5 
7 5 6 5 7 7 5 6 7 6 7 5 5 5 
7 6 5 4 6 6 5 4 7 4 4 3 5 6 
7 7 6 6 5 7 5 6 7 5 6 7 5 7 
5 4 7 6 7 7 7 6 7 5 5 4 5 4 
6 6 4 6 5 6 5 6 7 7 7 7 5 7 
6 6 6 5 6 7 5 5 7 6 7 5 6 3 
7 5 6 5 6 6 6 5 7 6 7 7 7 6 
6 7 5 6 7 7 4 6 3 3 5 5 5 6 
5 4 5 4 4 4 6 5 6 4 4 4 4 4 
6 6 4 6 7 7 6 4 6 6 6 5 5 6 
6 7 6 4 3 7 5 6 7 7 6 6 6 6 
7 6 6 5 7 7 7 7 7 7 3 4 5 5 
7 7 6 5 5 7 6 6 7 6 7 7 6 5 
6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 
5 6 6 6 5 4 5 4 6 2 3 2 2 1 
7 7 5 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 4 
5 6 5 5 7 6 6 7 7 5 7 6 6 6 
6 7 7 7 5 7 6 4 7 3 5 6 6 7 
7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 
6 7 6 7 7 7 4 6 7 6 5 7 6 7 
6 4 6 5 5 5 5 6 6 4 5 5 6 6 
7 6 6 7 6 5 6 5 7 2 5 3 6 5 
6 5 5 5 5 6 4 5 5 6 5 4 5 6 
6 6 5 7 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 5 7 7 5 6 4 2 4 6 7 2 
6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 6 5 5 5 
4 5 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 4 2 
7 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 4 
7 7 6 5 7 6 5 6 7 5 6 6 5 6 
6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 4 4 4 5 
6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 4 7 
5 5 5 6 7 3 7 4 5 5 6 5 5 2 
4 5 4 4 3 4 2 4 6 4 6 5 4 6 
5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 4 4 6 6 
6 5 4 4 5 5 5 4 6 3 4 4 5 5 
6 4 5 6 7 4 6 6 6 3 6 3 6 6 
6 5 4 5 7 5 5 6 5 5 5 6 5 5 
6 6 6 5 6 6 6 4 7 5 6 6 5 5 
7 6 6 7 6 6 6 5 6 3 7 5 7 6 
6 7 6 5 5 4 6 5 7 6 5 5 4 4 
5 6 7 7 5 6 5 5 6 5 3 5 6 3 
5 6 5 4 2 6 3 4 7 7 7 6 5 5 
7 6 5 6 7 7 7 7 7 6 7 5 6 7 
6 7 5 5 5 5 5 6 6 3 5 5 5 3 
6 7 6 5 6 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
7 7 6 6 6 6 5 5 7 5 7 6 6 6 
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7 7 7 5 7 6 6 6 7 6 7 6 6 6 
6 6 5 7 7 5 4 4 6 4 4 4 4 4 
6 6 6 6 6 3 3 4 7 3 4 6 5 6 
6 5 7 6 7 6 6 6 7 5 5 5 6 5 
6 5 5 4 3 7 6 6 7 5 4 4 7 3 
7 6 6 7 6 5 6 4 5 2 4 4 4 2 
7 6 6 6 3 5 5 5 4 6 6 4 5 4 
6 5 3 7 6 5 6 5 6 1 3 4 4 1 
6 5 6 6 7 7 6 6 7 5 7 7 6 5 
7 5 6 6 3 6 5 5 6 5 4 5 5 5 
7 7 7 6 6 5 7 6 7 5 5 5 5 4 
6 7 5 7 6 5 4 5 5 5 6 6 6 5 
6 6 6 6 5 7 7 6 7 5 6 7 6 7 
7 6 7 7 7 7 6 6 7 4 5 6 7 7 
6 5 5 6 3 5 5 6 7 5 7 5 6 5 
7 5 4 5 7 4 6 4 7 5 5 5 5 3 
6 6 5 7 6 5 5 4 6 3 7 5 6 3 
7 4 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 4 
6 6 5 7 4 6 6 6 5 5 5 6 6 5 
7 6 7 6 6 4 5 5 6 6 5 4 6 3 
7 5 6 6 7 6 6 6 6 4 6 6 6 5 
7 7 6 7 5 6 5 5 7 6 6 6 6 6 
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