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Smartphone telah mengubah kehidupan sehari-hari konsumen, dan perubahan 
revolusioner dalam perilaku konsumen muncul berkaitan dengan perolehan informasi 
dan pengambilan keputusan di ‘smart age’. Konsumen dapat dengan mudah 
menemukan dan berbagi informasi tentang produk dan layanan dengan smartphone 
(Park, Jun, & Lee, 2015). Namun, di era globalisasi ini, maraknya fitur pada platform 
aplikasi yang terdapat dalam smartphone dapat menjadi double-edged sword, karena 
di satu sisi, aplikasi tersebut bisa berdampak positif untuk membantu dan 
mempermudah kegiatan konsumen sehari-hari, sedangkan di sisi lain, aplikasi 
tersebut juga dapat memberikan dampak negatif pada konsumen, salah satunya 
seperti penyesalan. Adanya kesenjangan antara pengalaman yang konsumen 
inginkan dan kinerja aplikasi saat ini menimbulkan harapan untuk versi yang lebih baik 
di masa mendatang (Ding, 2017). 
 
Perkembangan teknologi terkini seperti perangkat lunak APP (application software) 
telah memberdayakan e-tailers untuk menyediakan konsumen wadah online yang 
lebih nyaman dan mudah digunakan serta mekanisme yang lebih aman untuk 
melakukan pembelian, sehingga konsumen memiliki lebih banyak peluang dan lebih 
cenderung membeli online secara impulsif. Dengan demikian, sikap konsumen pasca 
pembelian, seperti niat pembelian kembali dan kepuasan, terhadap produk lebih 
mungkin dipengaruhi secara negatif (Chang & Tseng, 2014). 
 
Generasi Y dianggap generasi teknologi tinggi pertama dan dianggap sebagai yang 
berorientasi konsumsi dan canggih dalam hal belanja. Kelompok generasi ini memiliki 
pengalaman, nilai, sikap, dan preferensi yang berbeda yang secara signifikan 
memengaruhi pola pembelian dan perilaku belanja mereka (Lissitsa & Kol, 2016). 
 
Penelitian menunjukkan emosi-emosi seperti harapan dan antisipasi penyesalan 
dapat memberikan efek independen dan efek tambahan pada penggunaan yang 
berkelanjutan, mengendalikan perilaku, dan kepuasan penggunaan sebelumnya. 
Menariknya, pengaruh dari harapan pada penggunaan berkelanjutan tidak signifikan 
saat penggunaan awal tetapi menjadi signifikan pada tahap selanjutnya (Ding, 2017). 
 
Peneliti memilih Go-Jek dan Jenius sebagai objek yang akan diteliti karena yang 
pertama, Go-Jek merupakan aplikasi transportasi online yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil survei DailySocial.Id, 
sebanyak 85,22% responden menggunakan layanan transportasi Go-Jek (Katadata 
Indonesia, 2018). Berdasarkan data yang mengacu pada comScore, yang dirilis oleh 
konsultan digital analytics ilmuOne Data, mayoritas pengunjung dan pengguna 
aplikasi Go-Jek berusia antara 25-34 tahun (37,8% dari total pengunjung unik), dan 
rata-rata penggunaan 69,5 menit per orang (IDN Times, 2018). Go-Jek merupakan 
sebuah perusahaan teknologi startup yang didirikan sejak 2010 sebagai jasa 
transportasi berbasis aplikasi. Kini, Go-Jek menjadi platform seluler sesuai permintaan 
dan aplikasi canggih yang menyediakan berbagai layanan yang mencakup tidak hanya 
transportasi, tapi juga logistik, pembayaran seluler, pengiriman makanan, dan banyak 
layanan lainnya sesuai permintaan (Go-Jek, n.d.). 
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Yang kedua, Jenius merupakan aplikasi perbankan digital pertama di Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada 11 Agustus 2016, 
yang terdapat dalam smartphone berbasis Android maupun iOS (BTPN, 2016). 
Aplikasi Jenius memiliki fungsi sebuah bank, tapi mengembalikan semua akses 
kepada penggunanya untuk membantu melakukan aktivitas finansial seperti 
bertransaksi, menabung, atau mengatur keuangan dengan lebih aman dan praktis 
(Jenius, n.d.). 

2. LANDASAN TEORI 
Consumer Behavior 
Perilaku konsumen didefinisikan sebagai perilaku yang ditampilkan konsumen dalam 
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan 
yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen 
berfokus pada bagaimana individu konsumen dan keluarga atau rumah tangga 
membuat keputusan untuk menghabiskan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, 
uang, usaha) pada barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi (Schiffman, 
Kanuk, & Wisenblit, 2010). 

Purchase Behavior 
Konsumen melakukan tiga jenis pembelian: pembelian percobaan, pembelian 
berulang, dan komitmen jangka panjang. Ketika seorang konsumen membeli produk 
(atau merek) untuk pertama kalinya dan membeli dalam jumlah yang lebih kecil dari 
biasanya, pembelian ini akan dianggap sebagai percobaan (Schiffman et al., 2010). 

 
Postpurchase Evaluation 
Ketika konsumen menggunakan suatu produk, khususnya selama pembelian 
percobaan, mereka mengevaluasi kinerjanya sesuai dengan harapan mereka sendiri. 
Ada tiga kemungkinan hasil evaluasi ini: (1) kinerja aktual sesuai dengan harapan, 
yang mengarah ke perasaan netral; (2) kinerja melebihi harapan, menyebabkan apa 
yang dikenal sebagai diskonfirmasi positif dari harapan (yang mengarah pada 
kepuasan); dan (3) kinerja di bawah ekspektasi, menyebabkan diskonfirmasi negatif 
terhadap ekspektasi dan ketidakpuasan (Schiffman et al., 2010). 
 
Post-Purchase Regret 
Teori penyesalan disebutkan dengan fakta bahwa konsumen sering menyesali 
keputusan mereka ketika mereka melihat kembali keputusan konsumsi mereka (Cui 
& Niu, 2017). Penyesalan adalah emosi negatif yang ditentukan secara kognitif yang 
dialami seseorang ketika dia menyadari atau membayangkan bahwa situasinya 
sekarang mungkin lebih baik jika dia bertindak berbeda (Polites, Karahanna, & 
Seligman, 2017). Umumnya, istilah penyesalan digunakan untuk menggambarkan 
rasa kesedihan atau kekecewaan atas sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan 
(Simonson, 2009). 
 
Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 
Relevansi khusus untuk harapan adalah dimensi kongruensi, kepastian, dan 
kepentingan tujuan (MacInnis & Mello, 2005). Goal congruency dapat disimpulkan dari 
diskonfirmasi, hasil dari interpretasi psikologis dari perbedaan antara harapan dan 
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kinerja yang dirasakan. Diskonfirmasi positif terjadi ketika kinerja melebihi harapan. 
Jika manfaat yang diberikan suatu aplikasi lebih baik dari apa yang diharapkan, maka 
konsumen merasa yakin bahwa aplikasi tersebut akan memberi konsumen lebih 
banyak manfaat di masa depan (Ding, 2017). 
H1: The Extent of Disconfirmation berhubungan positif dengan Hope. 
Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 
Pentingnya penilaian, juga disebut sebagai relevansi, sangat penting untuk 
membangkitkan harapan (Ding, 2017). Keterlibatan mencerminkan gairah atau energi, 
harapan lebih: ini adalah emosi positif, dan emosi yang melekat bukan pada iklan, 
pesan, merek, media, atau keputusan tetapi untuk tujuan (MacInnis & Mello, 2005). 
Keterlibatan disebut sebagai pemenuhan kebutuhan inheren, ekspresi nilai, atau 
ketertarikan yang dimiliki konsumen dalam suatu produk (Wirtz & Bateson, 1999). Jika 
konsumen memiliki minat pribadi yang kuat dalam penggunaan suatu aplikasi, maka 
konsumen merasa yakin bahwa aplikasi tersebut akan memberi konsumen lebih 
banyak manfaat di masa depan (Ding, 2017). 
H2: The Extent of User Involvement berhubungan positif dengan Hope. 
 
Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 
Ketika harapan kuat, konsumen dapat merasakan hasil tujuan yang kongruen begitu 
kuat sehingga mereka bersedia menanggung risiko apa pun yang terlibat untuk 
mencapainya (MacInnis & Mello, 2005). Orang dengan antisipasi penuh harapan lebih 
bersedia daripada yang lain untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
mencapai suatu tujuan (Harvey & Victoravich, 2009). Jika konsumen merasa yakin 
bahwa suatu aplikasi akan memberi lebih banyak manfaat di masa depan, maka 
konsumen berniat untuk tetap menggunakan aplikasi tersebut seperti biasa yang 
mereka lakukan sekarang (Ding, 2017). 
H3: Hope berhubungan positif dengan Continued IS Use. 
 
Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 
Ketika informasi hasil tidak tersedia, orang secara mental menghasilkan skenario 
hipotetis tentang kemungkinan hasil dari pilihan yang berbeda, atau pemikiran 
kontrafaktual. Jika hasil yang diharapkan dari alternatif tidak menguntungkan (yaitu, 
lebih baik daripada alternatif yang dipilih), mereka mengalami perasaan menyesal, 
meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada jika hasil aktual diketahui (Shih & 
Jensen, 2011). Jika pengalaman konsumen menggunakan suatu aplikasi lebih baik 
dari apa yang diharapkan, maka konsumen akan kecewa jika mereka harus berhenti 
menggunakan aplikasi tersebut dalam 3 bulan ke depan (Ding, 2017). 
H4: Disconfirmation berhubungan positif dengan Anticipated Inaction Regret. 
 
Pengaruh The Degree of User Involvement terhadap Anticipated Inaction Regret 
Ekspektasi penyesalan mengarah pada pemrosesan keputusan yang lebih hati-hati, 
dan pertimbangan tentang keputusan berhubungan secara positif dengan keterlibatan 
(Chen, Hui, & Wang, 2011). Keterlibatan dapat meningkatkan kepekaan yang 
dirasakan dari proses keputusan, sehingga membantu mengurangi penyesalan pasca 
keputusan ketika hasilnya buruk. Namun, lebih banyak keterlibatan mungkin 
menyiratkan self-blame yang lebih kuat dalam hal hasil yang buruk, yang 
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menyebabkan lebih banyak penyesalan (Connolly & Reb, 2005). Jika suatu aplikasi 
sangat berarti bagi konsumen, maka konsumen akan kecewa jika mereka harus 
berhenti menggunakan aplikasi tersebut dalam 3 bulan ke depan (Ding, 2017). 
H5: The Degree of User Involvement berhubungan positif dengan Anticipated 
Inaction Regret. 
 
Pengaruh The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan stopping of 
using an app terhadap Continued IS Use 
Menurut teori norma, individu merasakan penyesalan yang lebih besar untuk tindakan 
yang menyimpang dari norma atau pilihan yang gagal. Ketika diterapkan pada 
keputusan keep/drop, penelitian teori norma menunjukkan bahwa konsumen yang 
mengantisipasi penyesalan terkait dengan menjaga atau membatalkan layanan yang 
diberikan “dalam kesalahan” mungkin mencoba untuk meringankan penyesalan itu 
dengan memilih opsi yang lebih aman (Lemon, White, & Winer, 2002). Jika konsumen 
akan kecewa dengan keputusan harus berhenti menggunakan suatu aplikasi dalam 3 
bulan ke depan, maka konsumen berencana untuk terus menggunakan aplikasi 
tersebut dalam 3 bulan ke depan (Ding, 2017). 
H6: The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan stopping of using 
an app secara positif dengan Continued IS Use. 
 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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3. METODE PENELITIAN 
Objek dalam penelitian ini terdiri dari dua objek dari konteks berbeda. Yang pertama, 
dari industri transportasi, yaitu Go-Jek yang merupakan perusahaan teknologi startup 
yang didirikan sejak 2010 sebagai jasa transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua, 
dari industri perbankan, yaitu Jenius, yang merupakan aplikasi perbankan yang 
dikeluarkan oleh BTPN yang terdapat dalam smartphone. Penelitian ini dilakukan 
dengan membandingkan kedua objek tersebut, dengan mengumpulkan data dari para 
pengguna aplikasi Go-Jek maupun Jenius. Responden yang akan diteliti adalah 
individu-individu yang termasuk ke dalam kategori generasi Y di Jabodetabek yang 
menggunakan kedua aplikasi tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan desain studi 
deskriptif. Metode kuantitatif adalah suatu penelitian yang sering digunakan dalam 
riset pemasaran (Cooper & Schindler, 2011). Penelitian deskriptif adalah sejenis 
penelitian konklusif yang tujuan utamanya untuk mendeskripsikan karakteristik objek 
yang diteliti (Malhotra, 2010). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan 
metode cross-sectional. Penelitian cross sectional design adalah jenis rancangan riset 
yang terdiri dari pengumpulan informasi dari elemen populasi yang dilakukan hanya 
dalam satu kali (Malhotra, 2010). 

Untuk metode statistik SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200. Untuk 
mendapatkan hasil yang valid, ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, dikali 
5 sampai 10 (Hair Jr., Black, Babin, & Anderson, 2010). Dalam penelitian ini terdapat 
20 indikator, maka jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 100 untuk masing-
masing objek, sehingga jumlah total sampel adalah 200 orang. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan convenience sampling technique, yaitu teknik 
pengambilan sampel secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan 
mudah diakses (Malhotra, 2005). Penyebaran survei menggunakan google form. 

Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Disconfirmation 
[DSC] 

Disconfirmation 
didefinisikan sebagai 
penilaian subjektif 
konsumen yang 
dihasilkan dari 
membandingkan 
harapan dan 
persepsi mereka 
terhadap kinerja yang 
diterima. 
 
(McKinney, Yoon, & 
Zahedi, 2002). 

[DSC1] Pengalaman 
saya menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
lebih baik dari apa yang 
saya harapkan. 
[DSC2] Manfaat yang 
diberikan aplikasi Go-
Jek/Jenius lebih baik dari 
apa yang saya harapkan. 
[DSC3] Secara 
keseluruhan, 
menggunakan aplikasi 
Go-Jek/Jenius telah 
memenuhi sebagian 
besar harapan saya. 

Likert Scale 
1 – 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Involvement 
[INV] 

Involvement 
didefinisikan sebagai 
sejauh mana suatu 
objek atau gagasan 
terkait secara 
terpusat dengan 
sistem nilai 
individual. 
 
(Loo, Hoefkens, & 
Verbeke, 2017). 

[INV1] Saya memiliki 
minat pribadi yang kuat 
dalam penggunaan 
aplikasi transportasi 
online/digital banking. 
[INV2] Aplikasi 
transportasi online/digital 
banking penting bagi 
saya. 
[INV3] Aplikasi 
transportasi online/digital 
banking menarik untuk 
saya. 
[INV4] Aplikasi 
transportasi online/digital 
banking sangat berarti 
bagi hidup saya. 

Likert Scale 
1 – 7 

Hope [HPE] Hope adalah emosi 
positif beralasan 
yang timbul sebagai 
respons terhadap 
hasil yang tidak pasti 
tetapi mungkin goal-
congruent atau sama 
dengan tujuan. 
 
(MacInnis & Mello, 
2005). 

[HPE1] Saya merasa 
yakin bahwa aplikasi Go-
Jek/Jenius akan memberi 
saya lebih banyak 
manfaat di masa depan. 
[HPE2] Saya optimis 
bahwa aplikasi Go-
Jek/Jenius akan semakin 
bermanfaat dalam hidup 
saya. 
[HPE3] Saya berharap 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
akan lebih populer 
daripada sekarang. 

Likert Scale 
1 – 7 

Anticipated 
Inaction Regret 
[ART] 

Penyesalan yang 
diantisipasi untuk 
tidak membeli 
sekarang. Antisipasi 
responden terhadap 
emosi negatif ketika 
membayangkan 
bahwa masa 
depannya akan lebih 
baik jika ia memesan. 
 
(Polites et al., 2017). 
 

 

[ART1] Jika saya 
berhenti menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
dalam 3 bulan ke depan, 
saya akan menyesalinya. 
[ART2] Saya akan 
kecewa jika saya harus 
berhenti menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
dalam 3 bulan ke depan. 
[ART3] Saya akan 
merasa kecewa dengan 
keputusan tidak 
menggunakan aplikasi 
Go-Jek/Jenius dalam 3 
bulan ke depan. 

Likert Scale 
1 – 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Satisfaction 
[SAT] 

Satisfaction adalah 
tanggapan konsumen 
terhadap evaluasi 
perbedaan yang 
dirasakan antara 
harapan sebelumnya 
(atau beberapa 
norma kinerja 
lainnya) dan kinerja 
aktual dari produk 
seperti yang 
dirasakan setelah 
konsumsinya. 
 
(Tse & Wilton, 1988). 
 

[SAT1] Saya pikir saya 
membuat keputusan yang 
benar untuk 
menggunakan aplikasi 
Go-Jek/Jenius. 
[SAT2] Saya puas 
melakukan transaksi 
dengan aplikasi Go-
Jek/Jenius. 
[SAT3] Saya puas 
dengan layanan yang 
saya terima dari aplikasi 
Go-Jek/Jenius. 
[SAT4] Secara 
keseluruhan, saya puas 
dengan aplikasi Go-
Jek/Jenius. 

Likert Scale 
1 – 7 

Continued IS 
Use [CNT] 

Perilaku 
berkelanjutan sistem 
informasi mengacu 
pada tahap 
penggunaan ketika 
penggunaan sistem 
informasi melampaui 
perilaku sadar dan 
menjadi bagian dari 
aktivitas rutin normal. 
 
(Limayem, Hirt, & 
Christy M.K., 2007). 
 

[CNT1] Saya berencana 
untuk terus menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
dalam 3 bulan ke depan. 
[CNT2] Saya berniat 
untuk tetap menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
seperti biasa seperti yang 
saya lakukan sekarang. 
[CNT3] Saya 
memprediksi bahwa saya 
akan tetap menggunakan 
aplikasi Go-Jek/Jenius 
dalam 3 bulan ke depan. 

Likert Scale 
1 – 7 

 
Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM (Structural 
Equation Model). Metode ini digunakan untuk melakukan analisis suatu hubungan 
pola antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk satu dan konstruk lainnya. 
Aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM 
SPSS Amos 22. Variabel indikator merupakan variabel teramati atau variabel terukur 
yang dapat diamati. Terdapat 20 indikator pertanyaan pada metode survei kuesioner 
yang juga merupakan variabel teramati. 
 
Terdapat beberapa tahapan dalam menggunakan metode SEM diantaranya 
spesifikasi, identifikasi, estimasi, dan uji kecocokan (testing fit). Tahap berikutnya 
akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden dengan 
menggunakan IBM SPSS 22 dan selanjutnya pengujian validitas dan reliabilitas 
terhadap 100 responden pengguna aplikasi Go-Jek dan 100 responden pengguna 
aplikasi Jenius dengan menggunakan IBM SPSS AMOS 22. Apabila sudah dilakukan 
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pengujian validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian 
hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat yang ada di 
dalam model secara keseluruhan (Hair Jr. et al., 2010). 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 182 responden pengguna aplikasi Go-Jek 
dan 106 responden pengguna aplikasi Jenius. Dari 182 responden pengguna aplikasi 
Go-Jek yang mengisi kuesioner online, terdapat 100 responden yang masuk 
kualifikasi dalam syarat penelitian ini, di antaranya pengguna aplikasi Go-Jek dan 
berdomisili di Jabodetabek. Dari 106 responden pengguna aplikasi Jenius yang 
mengisi kuesioner online, terdapat 100 responden yang masuk kualifikasi dalam 
syarat penelitian ini, di antaranya pengguna aplikasi Jenius dan berdomisili di 
Jabodetabek. 

Adapun mayoritas responden pengguna aplikasi Go-Jek termasuk ke dalam kategori 
remaja/usia muda (< 24 tahun) dengan pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa/i. 
Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah S1. Jenis kelamin responden 
didominasi oleh perempuan, dan memiliki tempat tinggal lebih banyak di wilayah 
Jakarta. Untuk responden pengguna aplikasi Jenius mayoritas termasuk ke dalam 
kategori remaja/usia muda (< 24 tahun) dengan pendidikan terakhir SMA, dan 
pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa/i. Jenis kelamin responden didominasi oleh 
perempuan, dan memiliki tempat tinggal lebih banyak di wilayah Jakarta. 

Hasil penelitian Computation Degree of Freedom dapat disimpulkan bahwa kategori 
model dari data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0) sehingga data 
tersebut termasuk dalam kategori over-identified dan positif yang selanjutnya dapat 
dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas terhadap indikator. Setelah 
melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas indikator, selanjutnya 
dilakukan uji model keseluruhan untuk mengetahui Goodness of Fit dan melihat 
spesifikasi model dengan data sampel. 

Hasil penelitian Goodness of Fit pada penggunaan aplikasi Go-Jek menjelaskan 
bahwa indikator CMIN/DF memiliki evaluasi good fit, indikator CFI memiliki evaluasi 
marginal fit, dan untuk indikator RMSEA memiliki evaluasi poor fit. Hasil penelitian 
Goodness of Fit pada penggunaan aplikasi Jenius menjelaskan bahwa indikator 
CMIN/DF dan CFI memiliki evaluasi good fit, dan untuk indikator RMSEA memiliki 
evaluasi poor fit. Setelah mengetahui Goodness of Fit, tahap selanjutnya adalah 
dilakukan hasil pengujian hipotesis atau uji kecocokan keseluruhan output regression 
berikut: 
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Gambar 4.1 Model Uji Hipotesis (Go-Jek) 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Gambar 4.1 menunjukkan model uji hipotesis berdasarkan hasil output regression 
model secara keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan 
analisis setiap hipotesis sebagai berikut: 

1. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hope, karena nilai 
estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.299, dan nilai p dari 
hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis Disconfirmation terbukti berpengaruh positif 
terhadap Hope dan didukung oleh data. 

2. Involvement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hope, karena nilai 
estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.511, dan nilai p dari 
hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis Involvement terbukti berpengaruh positif 
terhadap Hope dan didukung oleh data. 

3. Hope tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Continued IS Use, 
karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.253, dan nilai p dari 
hipotesis yaitu sebesar 0.106 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis Hope terbukti berpengaruh negatif terhadap 
Continued IS Use dan tidak didukung oleh data. 
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4. Disconfirmation tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anticipated 
Inaction Regret, karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.302, dan 
nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.139 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Disconfirmation terbukti berpengaruh 
negatif terhadap Anticipated Inaction Regret dan tidak didukung oleh data. 

5. Involvement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anticipated Inaction 
Regret, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.767, 
dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Involvement terbukti berpengaruh 
positif terhadap Anticipated Inaction Regret dan didukung oleh data. 

6. Anticipated Inaction Regret tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Continued IS Use, karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.100, dan 
nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.078 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Anticipated Inaction Regret terbukti 
berpengaruh negatif terhadap Continued IS Use dan tidak didukung oleh data. 

Gambar 4.2 Model Uji Hipotesis (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Gambar 4.2 menunjukkan model uji hipotesis berdasarkan hasil output regression 
model secara keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan 
analisis setiap hipotesis sebagai berikut: 
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1. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hope, karena nilai 
estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 1.037, dan nilai p dari 
hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis Disconfirmation terbukti berpengaruh positif 
terhadap Hope dan didukung oleh data. 

2. Involvement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hope, karena 
nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.176, dan nilai p dari hipotesis yaitu 
sebesar 0.086 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis Involvement terbukti berpengaruh negatif terhadap Hope dan 
tidak didukung oleh data. 

3. Hope tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Continued IS Use, 
karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.100, dan nilai p dari 
hipotesis yaitu sebesar 0.575 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis Hope terbukti berpengaruh negatif terhadap 
Continued IS Use dan tidak didukung oleh data. 

4. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anticipated 
Inaction Regret, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 
1.629, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 
0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Disconfirmation terbukti 
berpengaruh positif terhadap Anticipated Inaction Regret dan didukung oleh 
data. 

5. Involvement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anticipated 
Inaction Regret, karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu sebesar 
-0.134, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.337 yang berarti nilai dari p > 
0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Involvement terbukti negatif 
terhadap Anticipated Inaction Regret dan tidak didukung oleh data. 

6. Anticipated Inaction Regret tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Continued IS Use, karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.107, dan 
nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.283 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Anticipated Inaction Regret terbukti 
negatif terhadap Continued IS Use dan tidak didukung oleh data. 

4.1 Online Transportation (Go-Jek) 

4.1.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation memiliki pengaruh 
signifikan terhadap hope. Harapan adalah emosi positif yang timbul dari harapan hasil 
kesesuaian tujuan. Oleh karena itu, diskonfirmasi dapat memengaruhi harapan 
karena secara langsung membentuk keyakinan hasil yang diantisipasi (Ding, 2017). 
Penilaian subjektif pengguna aplikasi Go-Jek mengenai kinerja aplikasi menunjukkan 
diskonfirmasi yang dirasakan adalah diskonfirmasi positif, dilihat dari kinerja aplikasi 
Go-Jek yang memiliki fitur-fitur yang bermanfaat dan mempermudah aktivitas sehari-
hari penggunanya yang termasuk ke dalam kategori generasi Y. Dengan adanya 
berbagai macam fitur yang ditawarkan aplikasi Go-Jek tersebut membuat penilaian 
konsumen akan aplikasi Go-Jek melebihi harapan mereka. 
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4.1.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement memiliki 
pengaruh signifikan terhadap hope. Individu yang sangat terlibat akan termotivasi 
untuk mencari dan memproses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan 
yang tinggi atau high involvement yang dimiliki konsumen di kalangan generasi Y yang 
merupakan pengguna aplikasi Go-Jek menjadikan aplikasi tersebut sangat penting 
dan sangat berarti bagi mereka dalam kesehariannya, dilihat dari fitur-fitur yang 
ditawarkan aplikasi Go-Jek mulai dari transportasi, delivery makanan, kebutuhan 
logistik dan yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, 
konsumen akan memiliki harapan lebih bahwa aplikasi Go-Jek akan semakin 
bermanfaat dalam hidup mereka di masa depan. 

4.1.3 Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hope tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap continued IS use. Ada kemungkinan penggunaan suatu 
aplikasi tergantung pada situasi, produk, dan orang yang menggunakannya (Bagozzi, 
Gopinath, & U. Nyer, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertimbangan untuk 
membuat keputusan melakukan penggunaan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh 
emosi positif seperti harapan. Adanya faktor lain yang mendorong konsumen memiliki 
tingkatan harapan yang tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan kondisi 
tertentu, yang menjadikan harapan tersebut tidak terkendali. Maraknya aplikasi lain 
yang mempunyai level yang sama dengan aplikasi Go-Jek dan cukup kuat untuk 
mengendalikan konsumen melalui manfaat-manfaat yang ditawarkan dapat menjadi 
faktor pendorong yang membuat konsumen memiliki tingkatan harapan yang tidak 
terkendali. Maka, konsumen akan mempertimbangkan niat dan rencana mereka 
mengenai penggunaan aplikasi yang berkelanjutan karena konsumen tidak dapat 
mengendalikan harapan dan tidak bisa memprediksi rencana mereka ke depannya 
untuk tetap melanjutkan penggunaan aplikasi Go-Jek atau tidak. 

4.1.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Pengalaman negatif 
yang dialami konsumen membuat mereka akan merasa kurang menyesal ketika 
pengalaman itu adalah hasil dari keputusan berulang (Inman & Zeelenberg, 2002). 
Hal ini menunjukkan bahwa diskonfirmasi yang dirasakan konsumen bukan 
merupakan diskonfirmasi positif, karena konsumen mengalami pengalaman negatif 
ketika menggunakan aplikasi Go-Jek yang bisa disebabkan oleh kesalahan aplikasi 
seperti error atau bugs pada fitur, sehingga penilaian dan persepsi konsumen akan 
kinerja aplikasi menjadi negatif. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi emosi dan 
diskonfirmasi yang dirasakan konsumen pada saat menggunakan aplikasi, karena 
adanya kemungkinan tingkat antisipasi penyesalan yang dimiliki konsumen generasi 
Y cukup tinggi, dan aplikasi Go-Jek merupakan kebutuhan mereka yang inevitable 
atau tidak dapat dihindari yang membuat tingkat kebutuhan konsumen generasi Y 
akan aplikasi Go-Jek cukup tinggi. 
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4.1.5 Pengaruh The Degree of User Involvement terhadap Anticipated Inaction 
Regret 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement memiliki 
pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Keterlibatan mengacu pada 
kepentingan yang dirasakan pengguna tentang teknologi informasi (Ding, 2017). 
Generasi Y pada umumnya lebih sering menggunakan aplikasi Go-Jek dalam 
kesehariannya untuk transportasi, makan, belanja kebutuhan sehari-hari, atau 
keperluan logistik lainnya. Maka, konsumen yang menggunakan aplikasi Go-Jek 
memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi atau high involvement, sehingga memberikan 
dampak pada anticipated inaction regret. Karena keseharian konsumen yang 
termasuk ke dalam kategori generasi Y lebih sering menggunakan aplikasi Go-Jek, 
maka konsumen akan merasa menyesal jika harus berhenti atau tidak menggunakan 
aplikasi Go-Jek. 

4.1.6 Pengaruh The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan 
stopping of using an app terhadap Continued IS Use 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anticipated inaction regret 
tidak memiliki pengaruh signifikan terkait dengan stopping of using an app terhadap 
continued IS use. Tingkat antisipasi penyesalan yang tidak terkendali, tinggi atau 
rendah, tidak selalu berhubungan dengan penggunaan aplikasi, karena adanya faktor 
lain yang dapat mengendalikan niat dan rencana konsumen untuk melakukan 
penggunaan aplikasi yang berkelanjutan. Yaitu maraknya aplikasi lain yang 
mempunyai level yang sama dengan aplikasi Go-Jek dan cukup kuat untuk menjadi 
faktor pendorong dan mengendalikan konsumen generasi Y melalui manfaat-manfaat 
menguntungkan yang ditawarkan. Dengan demikian, konsumen tidak dapat 
mengendalikan antisipasi penyesalan mereka dan tidak bisa memprediksi rencana 
mereka mengenai penggunaan aplikasi Go-Jek yang berkelanjutan di masa depan. 

4.2 Digital Banking (Jenius) 

4.2.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation memiliki pengaruh 
signifikan terhadap hope. Diskonfirmasi positif terjadi ketika kinerja melebihi harapan 
(Ding, 2017), atau dengan kata lain diskonfirmasi positif terjadi ketika hasil lebih besar 
dari ekspektasi (Pizam & Milman, 1993). Penilaian dan persepsi konsumen akan 
pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi Jenius menunjukkan kinerja 
aplikasi yang diterima lebih baik dari yang mereka harapkan. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja aplikasi Jenius yang konsumen terima melebihi ekspektasi mereka 
sehingga mengarah ke tingkat harapan yang lebih tinggi dan yakin bahwa di masa 
depan aplikasi Jenius dapat memberikan kinerja fitur yang semakin baik dan semakin 
bermanfaat. 
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4.2.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap hope. Keterlibatan konsumen di kalangan generasi Y 
yang merupakan pengguna aplikasi Jenius tidak memiliki keterlibatan yang tinggi atau 
dengan kata lain low involvement. Dilihat dari fitur aplikasi yang dimiliki Jenius itu 
sendiri berbeda dengan aplikasi Go-Jek yang lebih beragam membuat penggunaan 
aplikasi Jenius di kalangan generasi muda tidak terlalu sering atau tidak rutin, 
sehingga konsumen memiliki keterlibatan yang rendah yang menjadikan aplikasi 
Jenius hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di waktu-waktu tertentu. Maka, 
keterlibatan yang rendah atau low involvement yang dimiliki konsumen membuat 
mereka tidak berharap lebih bahwa aplikasi Jenius akan semakin bermanfaat dalam 
hidup mereka ke depannya. 

4.2.3 Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hope tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap continued IS use. Ada kemungkinan penggunaan suatu 
aplikasi tergantung pada situasi, produk, dan orang yang menggunakannya (Bagozzi 
et al., 2009). Hal ini menunjukkan bahwa emosi positif dan negatif yang merupakan 
hasil pembelian konsumen penting untuk mempertimbangkan keputusan mengenai 
rencana penggunaan berkelanjutan. Adanya faktor lain yang mendorong konsumen 
memiliki tingkatan harapan yang tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan 
kondisi tertentu, yang menjadikan harapan tersebut tidak terkendali. Maraknya 
aplikasi lain yang mempunyai level yang sama dengan aplikasi Jenius dan cukup kuat 
untuk mengendalikan konsumen melalui manfaat-manfaat menguntungkan yang 
ditawarkan dapat menjadi faktor pendorong yang membuat konsumen memiliki 
tingkatan harapan yang tidak terkendali. Dengan demikian, konsumen akan 
mempertimbangkan niat dan rencana mereka mengenai penggunaan aplikasi yang 
berkelanjutan karena konsumen tidak dapat mengendalikan harapan mereka akan 
aplikasi Jenius, dan tidak bisa memprediksi rencana mereka ke depannya untuk tetap 
melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut atau tidak. 

4.2.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation memiliki 
pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Ketika pengalaman 
konsumen dalam menggunakan aplikasi sesuai atau lebih baik dari apa yang mereka 
harapkan, maka mereka akan merasa kecewa jika harus memutuskan untuk berhenti 
menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman konsumen 
di kalangan generasi Y dalam menggunakan aplikasi Jenius lebih baik dari yang 
diharapkan, dilihat dari kinerja fitur yang mereka terima. Dengan demikian, penilaian 
dan persepsi konsumen akan kinerja aplikasi Jenius positif dan mereka akan merasa 
menyesal jika harus berhenti atau tidak menggunakan aplikasi tersebut. 
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4.2.5 Pengaruh The Degree of User Involvement terhadap Anticipated Inaction 
Regret 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement tidak memiliki 
pengaruh sigifikan terhadap anticipated inaction regret. Secara umum konsumen di 
kalangan generasi Y menggunakan aplikasi digital banking yaitu Jenius dengan 
tingkat keterlibatan yang rendah atau low involvement. Hal ini menunjukkan bahwa 
fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Jenius tidak beragam seperti yang dimiliki 
aplikasi Go-Jek, dilihat dari fitur aplikasi Jenius yang berfokus di transaksi finansial, 
tidak seperti fitur aplikasi Go-Jek yang mencakup transportasi, delivery makanan, dan 
kebutuhan logistik lainnya. Sehingga konsumen tidak terlalu terlibat atau tidak terlalu 
sering dalam penggunaan aplikasi Jenius secara rutin untuk menjalankan aktivitas 
dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, tingkat keterlibatan yang 
rendah memberikan dampak yang kecil pada penyesalan konsumen jika mereka 
harus berhenti atau tidak menggunakan aplikasi Jenius. 

4.2.6 Pengaruh The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan 
stopping of using an app terhadap Continued IS Use 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anticipated inaction regret 
tidak memiliki pengaruh signifikan terkait dengan stopping of using an app terhadap 
continued IS use. Tingkat antisipasi penyesalan yang tidak terkendali, tinggi atau 
rendah, tidak selalu berhubungan dengan penggunaan aplikasi, karena adanya faktor 
lain yang dapat mengendalikan niat dan rencana konsumen untuk melakukan 
penggunaan aplikasi yang berkelanjutan. Yaitu maraknya aplikasi lain yang 
mempunyai level yang sama dengan aplikasi Jenius dan cukup kuat untuk menjadi 
faktor pendorong dan mengendalikan konsumen generasi Y melalui manfaat-manfaat 
menguntungkan yang ditawarkan. Dengan demikian, konsumen tidak dapat 
mengendalikan antisipasi penyesalan mereka dan tidak bisa memprediksi rencana 
mereka di masa depan untuk tetap melanjutkan penggunaan aplikasi Jenius atau 
tidak. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada 
penggunaan aplikasi Go-Jek terdapat 3 hipotesis yang terbukti berpengaruh signifikan 
dan 3 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh. Pada penggunaan aplikasi Jenius 
terdapat 2 hipotesis yang terbukti berpengaruh signifikan dan 4 hipotesis terbukti tidak 
memiliki pengaruh. 

Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan 
aplikasi Go-Jek: 1) Disconfirmation terbukti berpengaruh signifikan terhadap hope. 2) 
Involvement terbukti berpengaruh signifikan terhadap hope. 3) Hope tidak terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap continued IS use. 4) Disconfirmation tidak terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap continued IS use. 5) Involvement terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. 6) Anticipated inaction 
regret tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap continued IS use. Pada 
penggunaan aplikasi Jenius: 1) Disconfirmation terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap hope. 2) Involvement tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap hope. 
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3) Hope tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap continued IS use. 4) 
Disconfirmation terbukti berpengaruh signifikan terhadap continued IS use. 5) 
Involvement tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. 
6) Anticipated inaction regret tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap continued 
IS use. 

Adapun saran penelitian yang dapat diberikan berdasarkan dengan hasil penelitian 
sebagai berikut: 1) perusahaan aplikasi Go-Jek dapat mempertahankan kinerja 
aplikasi yang sudah baik atau dapat meningkatkannya lagi menjadi lebih baik yang 
dapat melebihi harapan konsumen melalui ragam fitur yang semakin bermanfaat. 2) 
perusahaan aplikasi Go-Jek dapat mempertahankan atau dapat menambahkan 
manfaat dari ragam fitur yang ditawarkan yang sesuai dan sangat berarti bagi 
konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 3) perusahaan aplikasi 
Go-Jek untuk terus memberikan manfaat atau dapat menambahkan manfaat yang 
lebih kepada konsumen melalui ragam fiturnya yang mempermudah aktivitas mereka 
sehari-hari. 4) perusahaan aplikasi Go-Jek yang memiliki fitur aplikasi yang beragam 
untuk terus dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mempermudah aktivitas 
mereka dengan kinerja aplikasi yang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dan 
manfaat yang ditawarkan menjadi semakin menguntungkan. 5) perusahaan aplikasi 
Jenius dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja aplikasi melalui fitur-fitur 
yang semakin bermanfaat untuk konsumen dlam bertransaksi dan mengelola 
keuangan. 6) perusahaan aplikasi Jenius dapat menambahkan manfaat dari fitur-fitur 
yang ditawarkan yang sesuai dan sangat berarti bagi konsumen generasi Y yang 
orientasinya untuk bertransaksi dan menabung. 7) perusahaan aplikasi Jenius dapat 
menambahkan fitur aplikasi yang baru dan semakin beragam yang dapat 
meningkatkan kemudahan konsumen dalam bertransaksi dan mengelola keuangan 
mereka. 8) perusahaan aplikasi Jenius untuk mempertahankan atau meningkatkan 
kinerja aplikasi menjadi lebih baik lagi dan menambah manfaat dari fitur-fitur yang 
ditawarkan menjadi semakin menguntungkan. 

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan 
aspek-aspek pendukung lainnya yang mempengaruhi sikap konsumen untuk 
menggunakan aplikasi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam aktivitas mereka sehari-
hari dan menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk jangka panjang. Aspek-aspek 
yang dirasa berpengaruh di antaranya yaitu importance, irreversibility, difficulty, 
perceived risk (Chen et al., 2011), sales promotion, bank-card payment, dan 
unplanned buying (Saleh, 2012). Dalam penelitian ini tidak meneliti subjek selain 
generasi Y dan domisili penelitian hanya dilakukan di Jabodetabek. Untuk penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan generasi lain yaitu generasi X atau baby boomers 
sampai generasi yang lebih muda dari generasi Y. Kuesioner dalam penelitian ini tidak 
menyatakan pertanyaan yang mengidentifikasi secara spesifik jumlah aplikasi yang 
dibutuhkan dan digunakan konsumen dalam kesehariannya, apakah mereka 
menggunakan aplikasi Go-Jek dan Jenius untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
mereka atau hanya menggunakan salah satu dari kedua aplikasi tersebut yang dirasa 
sudah mencukupi pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini dapat menjadi alternatif lain 
dan variasi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 
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