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ABSTRAK 

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 konsumen sehari-hari, sedangkan 

di sisi lain, aplikasi tersebut juga dapat memberikan dampak negatif seperti 

penyesalan. Penelitian tentang regret memiliki pandangan di sisi konsumen dan 

perusahaan, dan implikasinya bagi perusahan masih harus dilihat lebih dalam. 

Selain itu, penelitian ini berusaha untuk memperluas hasil penelitian sebelumnya 

yang terkait dengan disconfirmation, involvement, hope, anticipated inaction 

regret, satisfaction, dan continued IS use sebagai faktor penggerak dari perilaku 

konsumen atas kinerja dan manfaat aplikasi smartphone yang diterima. 

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui desain penelitian 

deskriptif, data yang dikumpulkan melalui survei online sampel generasi Y di 

Jabodetabek, untuk mennguji hipotesis data menggunakan pendekatan permodelan 

persamaan struktural (SEM). Dalam penggunaan aplikasi Go-Jek disconfirmation 

dan involvement adalah faktor penggerak dari sikap positif konsumen terhadap hope 

dan anticipated inaction regret, lalu dalam penggunaan aplikasi Jenius 

disconfirmation yang menjadi faktor penggerak dari sikap positif konsumen 

terhadap hope dan anticipated inaction regret. Jika kita lihat lebih dalam, terlihat 

bahwa disconfirmation adalah aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan 

yang lainnya dalam konteks penelitian ini. 

 

Kata kunci: consumer behavior, anticipated regret, continued IS use, mobile 

application, online transportation, digital banking. 
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ABSTRACT 

In this globalization era, the proliferation of features of application in our 

smartphones can be a double-edged sword, because on one hand, the application 

can have a positive impact on helping consumers everyday, but on the other hand, 

the application can also cause negative impact like regret. Research on regret has 

a view on the side of consumers and companies, and the implication for companies 

still have to be looked at more deeply. In addition, this study also seeks to expand 

the results of previous studies related to disconfirmation, involvement, hope, 

anticipated inaction regret, satisfaction, and continued IS use as driving factors of 

consumer behavior on the performance and benefits of smartphone applications 

that are being received. 

This research was conducted quantitatively through descriptive research 

design, data is collected through online surveys with samples from Generation Y in 

Jabodetabek area. Hypothesis is tested using structural equation modeling (SEM) 

approach. In Go-Jek Application, disconfirmation and involvement are the driving 

factors of the positive attitude of consumers toward hope and anticipated inaction 

regret. While in Jenius application, disconfirmation is the driving factor of the 

positive attitude of consumers toward hope and anticipated inaction regret. If we 

look deeper, it can be seen that disconfirmation is a more dominant aspect 

compared to the others in the context of this study. 

 

Keywords: consumer behavior, anticipated regret, continued IS use, mobile 

application, online transportation, digital banking.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada kegiatan transaksi jual beli, konsumen sering membuat keputusan 

pembelian yang tidak terdapat informasi tentang produk atau jasa tersebut terlebih 

dahulu. Keputusan tersebut mempunyai konsekuensi emosional setelah 

ketidakpastian mengenai ketersediaan dan penilaian produk terselesaikan dan 

konsumen mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah di akhir 

(Nasiry & Popescu, 2012). Ketika konsumen merefleksikan dan mengevaluasi 

keputusan yang sudah mereka ambil, maka mereka akan membuat perbandingan 

dari hasil yang mereka dapatkan dan dari hasil yang bisa atau dapat terjadi dari 

pilihan yang berbeda atau yang tidak mereka ambil (Bates, Bui, & S. Krishen, 

2009). Post-purchase regret atau penyesalan pasca pembelian merupakan hal yang 

umum terjadi pada konsumen setelah mereka melakukan pembelian. Hal ini 

biasanya terjadi karena pembelian yang mereka lakukan tidak direncanakan atau 

tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Antisipasi penyesalan merupakan emosi 

antisipatif yang dialami saat ini dan melibatkan ketidakpastian (Ding, 2017). 

Individu-invididu mengantisipasi penyesalan karena dengan mempunyai gambaran 

akan “sesuatu yang seharusnya terjadi” maka hal itu mewakili cara berpikir yang 

ada selalu ada, yang meresap, dan yang dasar (Shih & Jensen, 2011). 
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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. Perangkat seluler dan jaringan membuat mereka merasa 

seperti konsumen yang lebih cerdas, dan mereka dapat membuat dan berbagi nilai 

dengan lebih baik dengan membeli produk dan membandingkan perusahaan di 

jejaring sosial (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). 

Online retailing telah menjadi saluran atau model bisnis yang penting bagi 

banyak perusahaan. Ketika pasar ritel online menjadi semakin kompetitif, penjual 

online telah mengalihkan perhatian mereka dari mendorong konsumen untuk 

mengadopsi saluran online mereka untuk memotivasi konsumen agar membeli 

berulang kali melalui saluran ini (Chiu, Wang, Fang, & Huang, 2012). 

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 
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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). 

Konektivitas dan penggunaan internet telah meningkat secara dramatis 

dalam dekade terakhir, menyediakan sarana yang lebih mudah untuk memperoleh 

informasi, dan terlibat dalam pertukaran ekonomi dan sosial, kegiatan sosial, dan 

komunitas online. Usia telah terbukti menjadi faktor penentu dalam penerimaan 

pengguna terhadap belanja online dan niat konsumen untuk berbelanja. Literatur 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelompok generasi adalah cara yang lebih 

efisien untuk menyegmentasikan pasar daripada hanya berdasarkan usia, karena 

segmentasi kelompok memberikan stabilitas yang ditawarkan segmentasi usia dan 

wawasan ke motivasi konsumen yang berasal dari nilai-nilai dan keyakinan umum. 

Generasi Y mencakup mereka yang lahir dari 1980 hingga 1999 dan yang 

anggotanya juga dikenal sebagai Milenium, 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). 

Hasil penelitian empiris dari sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa 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, 
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pengaruh dari harapan pada penggunaan berkelanjutan tidak signifikan saat 

penggunaan awal tetapi menjadi signifikan pada tahap selanjutnya. Hasil empiris 

lainnya mendukung efek dari emosi yang berorientasi pada masa depan tersebut 

terhadap pengguna yang terus menggunakan sistem informasi, melebihi dan di atas 

model kepuasan konvensional, setelah mengendalikan dua dimensi perilaku 

penggunaan sebelumnya, yaitu frekuensi dan durasi. Faktor-faktor yang baru 

ditemukan ini memberikan beberapa petunjuk dan kunci mengenai perilaku 

irasional, seperti pengguna yang membenarkan penggunaan sistem yang tidak ideal 

secara terus-menerus (Ding, 2017). 

Studi lain menemukan bahwa di antara pengguna m-commerce yang 

terdidik dengan baik, keinovatifan pengguna pribadi yang diukur dengan PIIT 

(personal innovativeness in information technology) dan kegunaan yang dirasakan, 

determinan dari adopsi awal, tetap menjadi penentu kuat dari niat berkelanjutan 

pengguna (Lu, 2016). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas, kualitas 

diskonfirmasi, nilai, dan nilai diskonfirmasi positif berdampak pada kepuasan, serta 

disconfirmation usability, innovativeness, dan optimism. Demikian juga, kepuasan 

terbukti menjadi penentu untuk tujuan penggunaan niat terus-menerus (Pereira, 

Ramos, Gouvêa, & Costa, 2015). Penelitian lain menemukan bahwa kepercayaan 

pra-penggunaan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung pada perilaku 

penggunaan perbankan seluler, dan menemukan bahwa kepercayaan pra-

penggunaan memiliki dampak jangka panjang pada kepercayaan pasca-

penggunaan, dengan begitu hasil ini mengilustrasikan proses dinamis di mana 

kepercayaan konsumen m-commerce berubah (Lin, Wang, Wang, & Lu, 2014). 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi yang menguji model 

penelitian sebelumnya pada anticipated regret dalam konteks yang lebih luas dan 

mengujinya pada sampel dengan profil yang lebih beragam sesuai dengan yang 

disarankan (Ding, 2017), yaitu dengan membandingkan dua konteks berbeda. 

Konteks yang akan diteliti adalah online transportation dan digital banking, dengan 

mengambil objek dari masing-masing konteks, yaitu Go-Jek dan Jenius. Sampel 

pada penelitian ini adalah individu-individu yang termasuk ke dalam kategori 

generasi Y (mencakup tahun lahir dari 1980 hingga 1999) di Jabodetabek yang 

menggunakan kedua aplikasi tersebut. 

Konstruks yang terlibat dalam penelitian ini adalah konstruks eksogen yang 

terdiri dari Hope, Anticipated Inaction Regret, Satisfaction, dan Continued IS Use, 

dan konstruks endogen yang terdiri dari Disconfirmation dan Involvement. 

Penelitian ini meneliti dampak dari Disconfirmation dan Involvement terhadap 

Hope dan Anticipated Inaction Regret, serta implikasinya pada Continued IS Use 

of Applications. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data 

berbentuk online questionnaire (kuesioner online), dan data diambil dari sebagian 

populasi yang dijadikan responden untuk dimintai pendapatnya seputar judul yang 

diangkat peneliti. Responden yang ditujukan adalah konsumen yang pernah 

menggunakan jasa Go-Jek dan/atau melakukan transaksi dengan Jenius secara 

online. 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dari konteks 

yang diteliti, yaitu Note-Taking Apps. Kategori aplikasi ini digunakan untuk 

mengambil catatan teks dan gambar, seperti Evernote dan Microsoft OneNote. 

Kedua aplikasi tersebut diadopsi sebagai konteks penelitian terdahulu karena 

popularitasnya yang tinggi, yang menjamin basis sampel yang besar. Penelitian 

tersebut memeriksa penggunaan aplikasi seluler Note-Taking Apps di kalangan 

mahasiswa di negara yang berbeda. Sementara penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah menggunakan Go-Jek dan Jenius sebagai objek penelitian, dan 

mengujinya pada sampel dengan profil yang lebih beragam, yaitu pada individu-

individu yang termasuk ke dalam kategori generasi Y di Jabodetabek yang 

menggunakan kedua aplikasi tersebut. 

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). 
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Gambar 1.2.1 Persentase Pengguna Aplikasi Transportasi Online di 

Indonesia 

 

(Sumber: (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). 
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Gambar 1.2.2 Ride-Hailing Across Ages 

 

(Sumber: (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.). 

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 
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seperti bertransaksi, menabung, atau mengatur keuangan dengan lebih aman dan 

praktis (Jenius, n.d.). 

Tingginya penetrasi smartphone di Indonesia membuat banyak industri 

berlomba masuk ke digital (Dhetira, 2016), seperti yang dilakukan industri 

transportasi dan industri perbankan. Di Indonesia, pertumbuhan penggunaan 

aplikasi mobile mulai jadi sorotan banyak pihak. Dari industri transportasi, Go-Jek 

menjadi aplikasi yang pertumbuhan pengguna mingguannya paling pesat. 

Berdasarkan data Cheetah Mobile, pertumbuhan yang paling pesat terjadi dalam 

pasar aplikasi transportasi online. Go-Jek memimpin dengan jumlah pengguna aktif 

mingguan sebesar 6,61% (Ahmad Hamdani, 2017). Pada tahun 2016, pengguna 

internet di Indonesia mampu mencapai 88,1 juta dan diperkirakan mencapai 96 juta 

pengguna di tahun 2017. Tingginya angka tersebut menjadi motivasi salah satu 

perusahaan di industri perbankan, yaitu BTPN untuk masuk ke ranah digital. Untuk 

memikat pasar pengguna smartphone, BTPN mengeluarkan aplikasi Jenius, yaitu 

aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi secara virtual dan mempermudah 

layanan perbankan (Dhetira, 2016). Pada Agustus 2016 lalu, jumlah pengunduh 

aplikasi Jenius sudah mencapai lebih dari tiga juta dengan 250 ribu pengguna aktif 

(SAW, 2017). 

Adanya faktor diskonfirmasi dan keterlibatan konsumen dalam 

menggunakan Go-Jek dan Jenius memungkinkan munculnya harapan dan antisipasi 

penyesalan mereka. Sesuai dengan saran penelitian dari (Ding, 2017), bahwa 

penelitian ini dapat diteliti dengan menguji emosi yang berorientasi masa depan, 

seperti harapan dan antisipasi penyesalan yang muncul dalam pengalaman 
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konsumen dalam konteks yang lebih luas. Sehingga pada penelitian ini peneliti 

berfokus pada konteks online transportation dengan objek yang diteliti adalah Go-

Jek dan konteks digital banking dengan objek yang diteliti adalah Jenius. 

 

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada apa yang diuraikan pada latar belakang, yang menjadi 

sebuah permasalahan adalah emosi yang berorientasi masa depan, seperti harapan 

dan antisipasi penyesalan yang muncul dalam pengalaman konsumen. Masalah 

yang menjadi dasar di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

diskonfirmasi dan keterlibatan yang diidentifikasi sebagai anteseden harapan dan 

penyesalan yang diantisipasi dalam menggunakan Go-Jek dan/atau Jenius. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah the extent of disconfirmation berpengaruh positif terhadap 

hope? 

2. Apakah the extent of user involvement berpengaruh positif terhadap 

hope? 

3. Apakah hope berpengaruh positif terhadap continued IS use? 

4. Apakah disconfirmation berpengaruh positif terhadap anticipated 

inaction regret? 

5. Apakah the degree of user involvement berpengaruh positif terhadap 

anticipated inaction regret? 
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6. Apakah the degree of anticipated inaction regret terkait dengan 

stopping of using an app secara positif terhadap continued IS use? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Hal yang menjadi perhatian kecil adalah pengguna aplikasi smartphone 

umumnya berusia lebih muda, maka penelitian selanjutnya dapat mencakup sampel 

dengan profil yang lebih beragam. Emosi yang berorientasi masa depan, seperti 

harapan dan penyesalan yang sudah diantisipasi terlebih dahulu secara luas muncul 

dalam pengalaman yang mempunyai berbagai sistem, hipotesis dalam penelitian ini 

harus mengikuti verifikasi empiris dalam konteks yang lebih luas. Studi yang 

dilakukan penelitian terdahulu bersifat eksploratif dan hanya mencakup koleksi 

data dari dua periode sehingga satu atau dua periode data tambahan dapat 

menjelaskan lebih mendalam mengenai pola-pola dinamis dari emosi dan niat 

forward-looking (pandangan ke depan). Misalnya menjelaskan hasil campuran atau 

hasil yang masih ambigu mengenai hubungan antara diskonfirmasi dan antisipasi 

penyesalan (Ding, 2017). 

Temuan studi lain menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut peran 

dari berbagai jenis ketidakpastian, penyesalan yang diantisipasi (action dan 

inaction), dan harapan yang tidak dikonfirmasi dalam mendistorsi hubungan niat-

perilaku. Penelitian demikian menunjukkan banyak jalan untuk penelitian 

selanjutnya dalam meningkatkan pemahaman tentang perilaku pembelian online 

dan bentuk lain dari misalignment niat-perilaku (Polites, Karahanna, & Seligman, 
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2017). Responden penelitian lain berasal dari bank komersial besar yang tidak 

memungkinkan mewakili seluruh populasi pengguna mobile banking. Oleh karena 

itu, penelitian selanjutnya dapat memilih konsumen dari banyak bank dan 

mengevaluasi generalisasi temuan (Lin et al., 2014). Penelitian lain menyarankan 

cara kerja masa depan yang dapat terus mengeksplorasi dampak dari kepuasan dan 

niat untuk melanjutkan penggunaan dalam konteks e-learning atau penggunaan 

teknologi lainnya (Pereira et al., 2015). 

Dari penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk menjawab keterbatasan 

penelitian sebelumnya untuk memenuhi aspek yang terkait dengan emosi yang 

berorientasi masa depan, seperti harapan dan antisipasi penyesalan yang muncul 

dalam pengalaman konsumen dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan saran 

penelitian terdahulu dari (Ding, 2017). Konteks yang akan diteliti merupakan 

perbandingan dari dua konteks aplikasi yang berbeda, yaitu online transportation 

dan digital banking. Penelitian akan dilakukan dengan mengkaitkan variabel 

diskonfirmasi dan keterlibatan yang diidentifikasi sebagai anteseden harapan dan 

penyesalan yang diantisipasi ke dalam model penggunaan berkelanjutan yang 

pengaruhnya dapat bersifat dinamis (Ding, 2017). 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah 

dan untuk menguji pengaruh dari Disconfirmation, Involvement, Hope, Anticipated 

Inaction Regret, dan Satisfaction terhadap Continued IS Use pada aplikasi Go-Jek 
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dan Jenius. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh the extent of disconfirmation 

terhadap hope pada Go-Jek dan Jenius. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh the extent of user 

involvement terhadap hope pada Go-Jek dan Jenius. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh hope terhadap continued IS 

use pada Go-Jek dan Jenius. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh disconfirmation terhadap 

anticipated inaction regret pada Go-Jek dan Jenius. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh the degree of user 

involvement terhadap anticipated inaction regret pada Go-Jek dan 

Jenius. 

6. Untuk menguji dan menganalisis kaitan the degree of anticipated 

inaction regret terkait stopping of using an app terhadap continued IS 

use pada Go-Jek dan Jenius. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis 

dan praktis melalui implikasi manajerial, yaitu sebagai berikut: 
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1.6.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tambahan dalam ranah ilmu pemasaran, yaitu di bidang 

consumer behavior khususnya pada post-purchase regret, dan 

juga diharapkan dapat memberikan gagasan dan wawasan baru 

serta alternatif lain untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi penelitian lain 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai post-purchase regret. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dari 

penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi baik faktor-

faktor maupun objek lainnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Selain memiliki manfaat akademis, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menawarkan alternatif keputusan manajerial bagi industri transportasi 

dan perbankan online seperti Go-Jek dan Jenius dalam memilih strategi 

yang akan dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya penyesalan pasca 

pembelian, sehingga dapat meningkatkan niat penggunaan kembali dan 

berkelanjutan pada aplikasi. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang fenomena dan 

argumentasi terkait post-purchase regret untuk mengetahui variabel yang 

digunakan serta objek penelitian yang akan diteliti, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan landasan teori yang terkait post-purchase regret, 

mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan, pengembangan hipotesis 

antar variabel. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat dilakukannya 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik 

pengolahan data, teknik pengujian hipotesis, dan teknik pengolahan data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Penelitian ini dilandaskan dari teori perilaku konsumen yang memfokuskan 

pada topik post-purchase regret dengan variabel-variabel terkait yang terdiri dari 

disconfirmation dan involvement yang mendorong hope, anticipated inaction 

regret, satisfaction, dan continued IS use dalam bertransaksi menggunakan aplikasi 

Go-Jek dan Jenius. 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

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. Hal tersebut termasuk 

apa yang mereka beli, mengapa mereka membelinya, ketika mereka 

membelinya, di mana mereka membelinya, seberapa sering mereka 

membelinya, seberapa sering mereka menggunakannya, bagaimana mereka 

mengevaluasinya setelah pembelian, dampak evaluasi 
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tersebut pada pembelian di masa depan, dan bagaimana mereka 

membuangnya (Schiffman, Kanuk, & Wisenblit, 2010). 

Dalam arti yang luas, istilah perilaku konsumen menggambarkan 

dua jenis entitas konsumsi yang berbeda: konsumen pribadi dan konsumen 

organisasi. Konsumen pribadi membeli barang dan jasa untuk 

penggunaannya sendiri, untuk penggunaan rumah tangga, atau sebagai 

hadiah untuk seorang teman. Dalam setiap konteks ini, produk dibeli untuk 

penggunaan akhir oleh individu, yang disebut sebagai pengguna akhir atau 

konsumen akhir. Kategori konsumen kedua - konsumen organisasi - 

termasuk bisnis laba dan bukan-untuk-laba, lembaga pemerintah (lokal, 

provinsi, dan nasional), dan lembaga (misalnya sekolah, rumah sakit, dan 

penjara), yang kesemuanya harus membeli produk , peralatan, dan layanan 

untuk menjalankan organisasi mereka (Schiffman et al., 2010). 

Perilaku konsumen sering didefinisikan untuk mencakup perolehan 

dan penggunaan barang dan jasa oleh konsumen akhir. Terlibat secara 

integral dalam perilaku ini adalah penggunaan dan pengeluaran waktu. 

Akuisisi dan konsumsi kedua produk dan informasi mengenai produk 

bukanlah peristiwa lintas bagian dari durasi yang pendek dan tidak biasa. 

Sebaliknya, mereka adalah proses dinamis yang terjadi dari waktu ke waktu 

dan yang mungkin melibatkan rentang waktu yang berbeda dari satu 

kesempatan dan satu individu ke yang lain (Jacoby, Szybillo, & Berning, 

2012). Salah satu konsep yang lebih memikat dalam studi perilaku 

konsumen adalah kepribadian. Perilaku pembelian, pemilihan media, 
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inovasi, segmentasi, ketakutan, pengaruh sosial, pemilihan produk, 

kepemimpinan opini, pengambilan risiko, perubahan sikap, dan nyaris 

semua hal yang dapat dipikirkan oleh seseorang dapat terkait dengan 

kepribadian (Kassarjian, 1971). 

2.1.1.1 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. Dengan 

demikian, percobaan adalah fase eksplorasi perilaku pembelian di 

mana konsumen mencoba mengevaluasi suatu produk melalui 

penggunaan langsung. Perilaku pembelian berulang sangat terkait 

dengan konsep loyalitas merek, yang sebagian besar perusahaan 

coba untuk dorong karena berkontribusi pada stabilitas yang lebih 

besar di pasar (Schiffman et al., 2010). 

Tidak seperti percobaan, di mana konsumen menggunakan 

produk dalam skala kecil dan tanpa komitmen apa pun, pembelian 

berulang biasanya menandakan bahwa produk tersebut memenuhi 

persetujuan konsumen dan bahwa ia bersedia menggunakannya lagi 

dan dalam jumlah yang lebih besar. Percobaan, tentu saja, tidak 

selalu bisa dilakukan. Dengan barang yang tahan lama, konsumen 
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biasanya bergerak langsung dari evaluasi ke komitmen jangka 

panjang (melalui pembelian) tanpa kesempatan untuk percobaan 

yang sebenarnya (Schiffman et al., 2010). 

2.1.1.2 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. Untuk masing-masing dari ketiga hasil ini, 

harapan dan kepuasan konsumen terkait erat; artinya, konsumen 

cenderung menilai pengalaman mereka terhadap harapan mereka 

saat melakukan evaluasi pasca pembelian (Schiffman et al., 2010). 

2.1.2 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 
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bertindak berbeda (Polites et al., 2017). Umumnya, istilah penyesalan 

digunakan untuk menggambarkan rasa kesedihan atau kekecewaan atas 

sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan (Simonson, 2009). Penyesalan 

telah didefinisikan sebagai emosi berbasis kognitif negatif yang kita alami 

ketika menyadari atau membayangkan bahwa situasi kita sekarang akan 

lebih baik jika kita bertindak berbeda. Penyesalan dikaitkan dengan pikiran, 

perasaan, dan tindakan yang diinginkan seperti: perasaan tenggelam, 

berpikir tentang apa kesalahan yang telah dibuat dan tentang peluang yang 

hilang, merasakan kecenderungan untuk menendang diri sendiri dan untuk 

memperbaiki kesalahan seseorang, benar-benar melakukan sesuatu yang 

berbeda, dan ingin memiliki kesempatan kedua untuk meningkatkan kinerja 

seseorang (Keaveney, Huber, & Herrmann, 2007). 

2.1.3 Disconfirmation 

Teori expectancy-disconfirmation (EDT) menjelaskan bahwa ada 

dua tahap utama dalam keputusan pembelian konsumen pra-tahap yang 

menjadi milik harapan, dan pasca-tahap yang mencakup kegunaan yang 

dirasakan dan diskonfirmasi (Qazi, Tamjidyamcholo, Raj, Hardaker, & 

Standing, 2017). Diskonfirmasi didefinisikan sebagai penilaian subjektif 

konsumen yang dihasilkan dari membandingkan harapan dan persepsi 

mereka terhadap kinerja yang diterima (McKinney, Yoon, & Zahedi, 2002). 

Diskonfirmasi terjadi ketika ada perbedaan antara harapan dan hasil. 

Diskonfirmasi negatif terjadi ketika hasil kurang dari harapan atau dengan 

kata lain ketika kinerja produk atau jasa kurang dari yang diharapkan. 
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Diskonfirmasi positif terjadi ketika hasil lebih besar dari ekspektasi atau 

dengan kata lain ketika kinerja produk atau jasa lebih baik dari yang 

diharapkan (Pizam & Milman, 1993). Berdasarkan teori tersebut, variabel 

disconfirmation pada penelitian ini difokuskan pada diskonfirmasi positif. 

Beragam alat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur variabel 

Disconfirmation, seperti penelitian berikut (Ding, 2017; Qazi et al., 2017) 

yang menggunakan aplikasi dan online reviews sebagai objek penelitian: 

My experience with using the app was better than what I expected, The 

benefit provided by the app was better than what I expected, Overall, most 

of my expectations from using the app were confirmed, My experience with 

using online reviews was better than what I expected, The information 

provided by the online reviews was better than I expected, Overall, most of 

my expectations from using online reviews. 

2.1.4 Involvement 

Keterlibatan didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana suatu objek 

atau gagasan yang terkait secara terpusat dengan sistem nilai individual 

(Loo, Hoefkens, & Verbeke, 2017). Keterlibatan didefinisikan sebagai 

relevansi pribadi yang dirasakan dari suatu produk berdasarkan kebutuhan, 

minat, dan nilai-nilai konsumen individu. Keterlibatan dapat bersifat 

situasional atau abadi (Park, Lee, & Han, 2007). Keterlibatan konsumen 

difokuskan pada tingkat relevansi pribadi yang dipertahankan oleh produk 

atau pembelian bagi konsumen itu. Pembelian dengan keterlibatan tinggi 
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adalah hal-hal yang sangat penting bagi konsumen (misalnya, dalam hal 

risiko yang dirasakan) dan dengan demikian memancing penyelesaian 

masalah dan pemrosesan informasi yang ekstensif. Pembelian dengan 

keterlibatan rendah adalah pembelian yang tidak terlalu penting bagi 

konsumen, memiliki sedikit relevansi, dan memiliki sedikit risiko, dan, 

dengan demikian memancing pemrosesan informasi yang sangat terbatas. 

Konsumen yang sangat terlibat menemukan lebih sedikit merek yang dapat 

diterima (mereka disebut pengkategorisasi sempit); konsumen yang tidak 

terlibat cenderung menerima lebih banyak pesan iklan mengenai pembelian 

dan akan mempertimbangkan lebih banyak merek (mereka adalah 

pengkategorisasi yang luas) (Schiffman et al., 2010). Berdasarkan teori 

tersebut, variabel involvement pada penelitian ini difokuskan pada 

keterlibatan tinggi. 

Penelitian (Ding, 2017; Hong, 2015) mengukur variabel 

Involvement menggunakan beragam pertanyaan atau pernyataan sesuai 

dengan objek penelitian masing-masing: I have a strong personal interest 

in the app, They are important to me, They matter to me, This product is 

important to me, The thought of this product makes me excited, This product 

is interesting for me, This product is needed for me, This product means a 

lot to me, This product is uninvolving to me. [reverse], This product is 

fascinating to me. 
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2.1.5 Hope 

Harapan adalah emosi positif beralasan yang muncul sebagai 

respons terhadap hasil yang tidak pasti tetapi mungkin goal-congruent atau 

sama dengan tujuan (MacInnis & Mello, 2005). Harapan merupakan salah 

satu mekanisme emosi yang berfokus pada kognisi kunci yang melibatkan 

komponen niat (motivasi) dan cara (rencana aksi) dalam menjelaskan 

perilaku pembelian dan pembelian kembali konsumen secara online. 

Harapan adalah emosi yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari 

(Fazal-e-hasan, Ahmadi, Mortimer, Grimmer, & Kelly, 2018). Harapan 

dapat didefinisikan sebagai “kecenderungan umum untuk membangun dan 

merespons masa depan yang positif” (MacInnis & Eun Chun, 2007). 

Berdasarkan teori tersebut, variabel hope pada penelitian ini difokuskan 

pada harapan dengan sudut pandang positif. 

Terdapat beberapa indikator pertanyaan atau pernyataan yang 

disarankan oleh penelitian terdahulu untuk mengukur variabel Hope yang 

disarankan oleh penelitian terdahulu (Ding, 2017; Fazal-e-hasan et al., 

2018), yaitu sebagai berikut: I feel confident that the app will bring me more 

benefits in the future, I’m optimistic that it will be increasingly useful in my 

life, I’m hopeful that it will be more popular than it is today, I hope that the 

brand I purchased online will benefit me, I hope the brand I purchased 

online will help me pursue my goals, I hope the brand I purchased online 

leads to my success. 
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2.1.6 Anticipated Inaction Regret 

Penyesalan yang diantisipasi adalah efek psikologis dari berbagai 

kekhawatiran yang menimpa pembuat keputusan sebelum kerugian benar-

benar terwujud. Hal ini sering dianggap sebagai emosi yang tidak nyaman 

yang menyebabkan orang berpikir lebih rumit dan mendahului atau 

menunda perilaku (Shih & Jensen, 2011). Penyesalan yang diantisipasi 

didefinisikan sebagai mekanisme mediasi kognitif kunci melalui mana 

ketidakpastian mempengaruhi perilaku pembelian. Antisipasi penyesalan 

inaction adalah penyesalan yang diantisipasi untuk tidak membeli sekarang. 

Antisipasi responden terhadap emosi negatif terjadi ketika membayangkan 

bahwa situasi masa depannya akan lebih baik jika ia memesan (Polites et 

al., 2017). Konsumen sering dapat mengantisipasi bagaimana perasaan 

mereka jika keputusan mereka menghasilkan hasil negatif atau kurang 

positif. Penyesalan dan tanggung jawab yang diantisipasi dapat dimasukkan 

ke dalam evaluasi alternatif dan mempengaruhi pilihan yang dibuat 

(Simonson, 2009). Berdasarkan teori tersebut, variabel anticipated regret 

pada penelitian ini difokuskan pada anticipated inaction regret. 

Penelitian terdahulu (Ding, 2017; Heitmann, Lehmann, & 

Herrmann, 2007) mengukur variabel Anticipated Inaction Regret 

menggunakan item sesuai dengan objek penelitian masing-masing, yaitu 

sebagai berikut: If I stopped using the app in the next 3 months, I would 

regret it, I would be upset if I had to stop using the app in the next 3 months, 

I would feel disappointed with the decision of not using the app in the next 
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3 months, When I selected a product, I was worried to get information after 

the purchase on superior competing products, When I chose a product, I 

was curious about what would have happened had I chosen differently, I 

worried others would expect me to deliberate more extensively and make a 

better choice, Even after finding a good option, I feared that I am 

overlooking better products, When I selected a product, I was curious how 

much I would appreciate competing offers. 

2.1.7 Satisfaction 

Kepuasan 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). Kepuasan adalah hasil utama dari 

aktivitas pemasaran dan berfungsi untuk menghubungkan proses yang 

berpuncak pada pembelian dan konsumsi dengan fenomena pasca 

pembelian seperti perubahan sikap, pembelian berulang, dan loyalitas 

merek (Churchill & Suprenant, 1986). Kepuasan konsumen adalah 

konsekuensi dari pengalaman selama berbagai tahap pembelian: (1) 

membutuhkan sesuatu, (2) mengumpulkan informasi tentang itu, (3) 

mengevaluasi alternatif pembelian, (4) keputusan pembelian aktual, dan (5) 

perilaku setelah pembelian (Schaupp & Bélanger, 2005). Kepuasan dapat 

didefinisikan sebagai “respons emosional yang dipicu oleh proses kognitif-

evaluatif di mana persepsi (atau keyakinan tentang) suatu objek, tindakan, 
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atau kondisi dibandingkan dengan nilai-nilai seseorang (atau kebutuhan, 

keinginan, keinginan)” (Spreng & Olshavsky, 1993). 

Beragam alat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur variabel 

Satisfaction, seperti penelitian terdahulu berikut (Ding, 2017; Lin et al., 

2014) yang masing-masing menggunakan aplikasi dan mobile banking 

sebagai objek penelitian, yaitu: I’m … with the app. (1= extremely 

dissatisfied; 7= extremely satisfied), My choice to use the app was a … one, 

I’m … with using the app. (1 =extremely unpleasant; 7 =extremely 

pleasant), It did a … job for me. (1 =extremely bad; 7 =extremely good), I 

strongly recommend mobile banking to others, I think that I made the 

correct decision to use mobile banking, I am satisfied with the way that 

mobile banking has carried out transactions, I am satisfied with the services 

I have received from mobile banking, Overall, I was satisfied with mobile 

banking. 

2.1.8 Continued IS Use 

Keputusan penggunaan berkelanjutan sistem informasi mirip 

dengan keputusan pembelian kembali konsumen karena kedua keputusan: 

(1) mengikuti keputusan awal (penerimaan atau pembelian), (2) dipengaruhi 

oleh pengalaman penggunaan awal (sistem informasi atau produk) 

(Bhattacherjee, 2001). Perilaku berkelanjutan sistem informasi mengacu 

pada tahap penggunaan ketika penggunaan sistem informasi melampaui 

perilaku sadar dan menjadi bagian dari aktivitas rutin normal. Perilaku 
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berkelanjutan sistem informasi merupakan hasil dari serangkaian keputusan 

individu untuk terus menggunakan sistem informasi tertentu, sehingga 

mencerminkan sifat longitudinalnya. Keputusan untuk terus menggunakan 

sistem informasi mengikuti keputusan adopsi awal, karena keputusan yang 

sama dibuat berulang kali sebagai tanggapan terhadap situasi berulang yang 

sama, perilaku berkelanjutan sistem informasi cenderung mengambil sifat 

yang semakin terbiasa (Limayem, Hirt, & Christy M.K., 2007). Niat 

berkelanjutan adalah keadaan mental yang mencerminkan keputusan 

seseorang untuk mengulangi perilaku saat ini dan dapat dibandingkan 

dengan niat untuk membeli kembali dalam pemasaran. Niat berkelanjutan 

telah sering digunakan dalam berbagai konteks untuk memprediksi 

kelanjutan perilaku (Lu, 2016). 

Penelitian terdahulu (Ding, 2017; Hu, Kettinger, & Poston, 2014) 

menggunakan alat ukur dengan beragam pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukur variabel Continued IS Use sesuai dengan objek penelitian 

masing-masing, yaitu: I plan to continue using the app in the next 3 months, 

I intend to keep using the app as regular as I do now, I predict that I will 

keep using the app in the next 3 months, Duration: On average, how many 

minutes each day do you use this online social networking services? 0–5 

min, 5–15 min,15–30 min, 31–60 min, 1–2 h, 2–3 h, more than 3 h, 

Frequency: How often do you use this online social network? Less than once 

a day (1 2 3 4), Many times each day (5 6 7), Intensity: How do you consider 
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the extent of your use of this online social network? No use at all (1 2 3 4), 

Very heavy use (5 6 7). 

 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

Harapan harus menjadi sumber daya psikologis yang penting dalam 

hidup kita; tanpanya, akan ada sedikit untuk menopang kita (Lazarus, 2015). 

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 kinerja yang dirasakan. Diskonfirmasi positif 

terjadi ketika kinerja melebihi harapan. Orang yang mengalami diskonfirmasi 

positif akan mengantisipasi hasil yang lebih baik, dan prospek hasil masa 

depan yang diinginkan akan mengarah ke tingkat harapan yang lebih tinggi. 

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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 The Extent of Disconfirmation berhubungan positif 

dengan Hope. 
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2.2.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

Pentingnya penilaian, juga disebut sebagai relevansi, sangat penting 

untuk membangkitkan harapan. Sebuah konsep yang berkaitan dengan 

penilaian kepentingan adalah keterlibatan pengguna, yang memiliki 

signifikansi teoritis yang tinggi dalam literatur sistem informasi. Gagasan ini 

mengacu pada pentingnya dan relevansi pribadi dari suatu objek yang 

didasarkan pada kebutuhan, minat dan nilai yang melekat. Oleh karena itu, 

hasil yang terkait dengan keterlibatan yang tinggi termasuk efektivitas yang 

lebih tinggi dari mulut ke mulut pada penjualan dan komitmen merek yang 

lebih tinggi (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. 

Keterlibatan yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan gairah (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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H2 The Extent of User Involvement berhubungan positif 

dengan Hope. 

2.2.3 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. Dengan demikian, 

para pembuat keputusan yang merasa berharap berhasil menyelesaikan 

proyek yang sedang berlangsung tampak lebih tepat untuk melanjutkan 

investasi dan mereka yang merasa takut kurang cenderung untuk melanjutkan 

investasi (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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 Hope berhubungan positif dengan Continued IS Use. 

2.2.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

Ketika informasi hasil tidak tersedia, orang secara mental 

menghasilkan skenario hipotetis tentang kemungkinan hasil dari pilihan yang 
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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). Para 

psikolog dan ekonom berpendapat bahwa penyesalan yang diantisipasi 

memengaruhi pengambilan keputusan dengan mengubah utilitas subjektif 

dari hasil potensial (Abraham & Sheeran, 2003). 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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 Disconfirmation berhubungan positif dengan Anticipated 

Inaction Regret. 

2.2.5 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). Selain itu, seperti 

kebanyakan emosi, penilaian kepentingan juga terkait dengan pengalaman 

penyesalan. Orang-orang cenderung merasa menyesal jika pemicu suatu 

kejadian dianggap sepele. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, gagasan 
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keterlibatan mengacu pada kepentingan yang dirasakan pengguna tentang, 

atau minat dalam, teknologi informasi (Ding, 2017). 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 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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5 The Degree of User Involvement berhubungan positif 

dengan Anticipated Inaction Regret. 

2.2.6 Pengaruh The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait 

dengan stopping of using an app terhadap Continued IS Use 

Dalam teori perilaku terencana, meta-analisis menunjukkan bahwa 

penyesalan yang diantisipasi memiliki efek tambahan terhadap prediksi niat 

atas dan di atas sikap, kontrol yang dirasakan dan norma subjektif (Ding, 

2017). 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 
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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 ada 

alternatif yang menarik, konsumen yang kurang puas akan lebih mungkin 

untuk menunjukkan penyesalan (dengan mengabaikan alternatif); dengan 

demikian, mereka harus cenderung membeli kembali dari focal retailer 

(Seiders, Voss, Grewal, & Godfrey, 2005). 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). 

Berdasarkan penjabaran argumen di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan 

stopping of using an app secara positif dengan Continued IS Use. 
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2.3 Model Penelitian 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

(Sumber: (Ding, 2017)). 

Keterangan: 

Ho1 The Extent of Disconfirmation tidak berhubungan positif dengan Hope. 

Ha1 The Extent of Disconfirmation berhubungan positif dengan Hope. 

Ho2 The Extent of User Involvement tidak berhubungan positif dengan Hope. 

Ha2 The Extent of User Involvement berhubungan positif dengan Hope. 

Ho3 Hope tidak berhubungan positif dengan Continued IS Use. 
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Ha3 Hope berhubungan positif dengan Continued IS Use. 

Ho4 Disconfirmation tidak berhubungan positif dengan Anticipated Inaction 

Regret. 

Ha4 Disconfirmation berhubungan positif dengan Anticipated Inaction Regret. 

Ho5 The Degree of User Involvement tidak berhubungan positif dengan 

Anticipated Inaction Regret. 

Ha5 The Degree of User Involvement berhubungan positif dengan Anticipated 

Inaction Regret. 

Ho6 The Degree of Anticipated Inaction Regret tidak terkait dengan stopping of 

using an app secara positif dengan Continued IS Use. 

Ha6 The Degree of Anticipated Inaction Regret terkait dengan stopping of 

using an app secara positif dengan Continued IS Use. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek 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. 

3.2 Desain Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah suatu penelitian yang sering digunakan dalam riset pemasaran, dan metode 

ini biasanya digunakan untuk mengukur perilaku konsumen, pengetahuan 

konsumen atas suatu produk, pendapat konsumen atas suatu produk, dan sikap 

konsumen. Selain itu metode ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan 

yang terkait dengan seberapa sering, seberapa banyak, dan kapan dan siapa. 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



37 

 

   Indonesia Banking School 

 

Metode penelitian ini banyak didukung oleh survei kuesioner yang dianggap paling 

dominan (Cooper & Schindler, 2011). 

 Selain itu, penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif di mana pada 

desain ini sangat berbeda dengan desain studi eksplorasi. Studi deskriptif bersifat 

lebih formal dan biasanya disusun dengan hipotesis yang dinyatakan dengan jelas 

yang didukung dengan investigasi pertanyaan. Penelitian deskriptif adalah sejenis 

penelitian konklusif yang tujuan utamanya untuk mendeskripsikan karakteristik 

objek yang diteliti (Malhotra, 2010). Berbeda dengan studi eksplorasi, studi yang 

lebih formal biasanya disusun dengan hipotesis yang dinyatakan dengan jelas atau 

menyelidiki pertanyaan. Studi formal melayani berbagai tujuan pencarian: 

1. Studi deskriptif memiliki beberapa fenomena dan karakteristik yang berkaitan 

dengan populasi pada suatu subjek (the who, what, when, where, and how of a 

topic). 

2. Memperkirakan frekuensi dari hasil proporsi populasi yang memiliki beberapa 

perbedaan karakteristik. 

3. Penemuan proses interaksi antara berbagai variabel. 

 

Ketiga tujuan tersebut termasuk kedalam studi korelatif yang ada termasuk 

kedalam bagian dari studi deskriptif. Studi korelatif itu sendiri adalah suatu 

hubungan dimana dua atau lebih variabel berubah secara bersamaan (Cooper & 

Schindler, 2006). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan metode cross sectional design. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah 

sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk menghitung data dan biasanya 

menerapkan beberapa bentuk analisis statistik (Malhotra, 2009). Sedangkan, cross 

sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan 

informasi dari elemen populasi yang dilakukan hanya dalam satu kali (Malhotra, 

2010). 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei kuesioner yang ditujukan 

pada responden melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan 

beberapa pilihan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner 

tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan 

metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan software IBM SPSS 

Amos 22. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dibutuhkan oleh peneliti adalah berdasarkan 

sumber data, pada penelitian ini membutuhkan satu jenis sumber data, yaitu data 

primer. 

1. Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan 

tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 
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Penelitian ini mengambil data primer yang diperoleh dari responden dengan 

kuesioner yang disebarkan secara online. 

Pada penelitian ini, kuesioner dicantumkan di media internet dengan 

menggunakan Google Forms dan disebarkan melalui media sosial kepada 

responden yang memenuhi persyaratan peneliti. Bentuk yang diberikan 

kepada responden, yaitu: 

a. Profil responden 

b. Pertanyaan mengenai Disconfirmation (3 indikator) 

c. Pertanyaan mengenai Involvement (4 indikator) 

d. Pertanyaan mengenai Hope (3 indikator) 

e. Pertanyaan mengenai Anticipated Inaction Regret (3 indikator) 

f. Pertanyaan mengenai Satisfaction (4 indikator) 

g. Pertanyaan mengenai Continued IS Use (3 indikator) 

 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, 

seperti buku, media internet, berbagai jurnal penelitian terdahulu yang 

signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku, artikel, 

jurnal, dan publikasi-publikasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Untuk memperlancar proses penelitian, penelitian ini membutuhkan 

populasi atau sampel untuk dijadikan responden, hal ini berguna untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari penelitian yang diambil dari jawaban 

responden. Populasi  merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa 

kesimpulan, sedangkan sampel adalah elemen bagian dari populasi yang dipilih 

sebagai partisipan dalam sebuah percobaan (Cooper & Schindler, 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah individu-individu yang termasuk ke dalam kategori 

generasi Y di Jabodetabek. 

Sampel merupakan subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. Karakteristik suatu sampel disebut statistik, yang 

kemudian dipakai untuk membuat referensi (kesimpulan) mengenai parameter 

populasi (Malhotra, 2005). Data yang terkumpul dari sampel dilakukan analisis dan 

hasil akhirnya merupakan gambaran keadaan populasi yang ada. Adapun sampel 

dalam penelitian ini adalah individu-individu yang termasuk ke dalam kategori 

generasi Y di Jabodetabek yang merupakan pengguna atau pernah menggunakan 

aplikasi Go-Jek dan Jenius. 

Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan 

menggunakan teknik convenience sampling. Nonprobability sampling adalah 

dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel responden. Sampel nonprobabilitas yang tidak dibatasi 

disebut convenience (Cooper & Schindler, 2011). Teknik convenience sampling, 
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teknik pengambilan sampel secara random, dengan memilih responden yang 

tersedia dan mudah diakses (Malhotra, 2005). Peneliti juga memiliki kebebasan 

untuk memilih siapapun yang mereka temukan untuk dijadikan responden dengan 

menggunakan teknik convenience sampling (Cooper & Schindler, 2011). 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 

mengetahui jumlah sampel. Untuk metode statistik SEM, ukuran sampel yang 

sesuai adalah 100-200. Untuk mendapatkan hasil yang valid, (Hair Jr., Black, 

Babin, & Anderson, 2010) berpendapat bahwa pedoman ukuran sampel tergantung 

pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah 

sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 20 x 5 = 100 

 Jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 100 untuk masing-masing 

objek, maka jumlah total sampel adalah 200. 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Peneliti menjabarkan seluruh variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian, berikut definisi serta indikator atau measurement dan instrument 

pengukuran yang dipergunakan dalam bentuk tabel operasionalisasi variabel. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Go-Jek/Jenius) 

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 et al., 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 

Involvement 

[INV] 

Involvement 

didefinisikan sebagai 

sejauh mana suatu objek 

atau gagasan terkait 

[INV1] Saya 

memiliki minat 

pribadi yang 

kuat dalam 

Likert Scale 

1 - 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

secara terpusat dengan 

sistem nilai individual. 

 

(Loo et al., 2017). 

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. 

Hope [HPE] Hope adalah emosi 

positif beralasan yang 

timbul sebagai respons 

terhadap hasil yang tidak 

pasti tetapi mungkin 

goal-congruent atau 

sama dengan tujuan. 

 

[HPE1] Saya 

merasa yakin 

bahwa aplikasi 

Go-Jek/Jenius 

akan memberi 

saya lebih 

banyak manfaat 

di masa depan. 

Likert Scale 

1 - 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

(MacInnis & Mello, 

2005). 

[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. 

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 

Likert Scale 

1 - 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

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. 

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 

Likert Scale 

1 - 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

saya terima dari 

aplikasi Go-

Jek/Jenius. 

[SAT4] Secara 

keseluruhan, 

saya puas 

dengan aplikasi 

Go-Jek/Jenius. 

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 et al., 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 

Likert Scale 

1 - 7 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

tetap 

menggunakan 

aplikasi Go-

Jek/Jenius 

dalam 3 bulan 

ke depan. 

 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data pada 

penelitian ini adalah menggunakan metode SEM. Structural Equation Model 

(SEM) adalah teknik statistik yang dapat menganalisis suatu hubungan pola antara 

konstruk laten dan indikatornya, konstruk satu dan konstruk lainnya. SEM adalah 

suatu teknik statistik yang dapat menguji serangkaian hubungan secara bersamaan 

(Hair Jr. et al., 2010). SEM memainkan berbagai peran, di antaranya, sebagai sistem 

persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan (path analysis), analysis 

of convariance structure, dan model persamaan struktural (Wijanto, 2008). 

Peneliti memilih SEM karena penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Aplikasi yang akan digunakan 

untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS Amos 22. Di dalam 

model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel endogen (dependen) 

dan eksogen (independen). Tahapan pokok dalam menggunakan SEM didalam 

suatu penelitian, yaitu: 

 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



48 

 

   Indonesia Banking School 

 

1. Spesifikasi Model (Spesification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model (Spesification Model) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada 

penelitian merupakan hal penting dalam SEM. Di dalam penelitian ini 

terdapat variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen 

(dependen) terdiri dari Disconfirmation dan Involvement, sedangkan 

variabel eksogen (independen) terdiri dari Hope, Anticipated Inaction 

Regret, Satisfaction, dan Continued IS Use. Selanjutnya variabel teramati 

atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati dan bisa disebut 

sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau 

ukuran dari variabel eksogen dan variabel endogen. Pada metode survei 

kuesioner ini terdapat 6 variabel di mana terdapat 20 indikator pertanyaan. 

Di dalam penjelasan mengenai hubungan variabel, di mana variabel 

Disconfirmation dan Involvement terhadap Hope, Disconfirmation dan 

Involvement terhadap Anticipated Inaction Regret. Variabel Hope, 

Anticipated Inaction Regret, dan Satisfaction terhadap Continued IS Use. 
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Gambar 3.1 Structural Model  

 

Sumber: Pengolahan Data Amos 22. 

3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model, yaitu model dengan jumlah parameter 

yang diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data 

tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel-

variabel teramati). Under-identified model pada SEM 
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mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – 

jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, 

model yang under-identified mempunyai degree of freedom 

negatif. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter 

yang diestimasi sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, 

model yang just-identified mempunyai degree of freedom nol, 

dan dalam terminologi SEM dinamakan saturated. Pada model 

yang just-identified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter 

yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. 

Dalam SEM, model yang over-identified mempunyai degree of 

freedom positif. Jadi jika terjadi over-identified maka estimasi 

penilaian bisa dilakukan. 

 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah just atau 

over-identified, maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk 

memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. 

Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan dan ditentukan 

berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis (Wijanto, 
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2008). Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah 

Maximum Likelihood Estimator (MLE). 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan atara data 

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikansi koefisien dari model struktural. Evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3. Kecocokan model struktural (structural model fit) 

3.6.4.1 Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada 

teknik multivariat yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi 

model keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari 

berbagai ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang 
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biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam 

SEM. Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai 

berikut: 

RMSEA =  √
𝐹𝑜

𝑑𝑓
  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, 

sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good 

fit. 

b. Rasio Nilai Chi-Square Dengan Derajat Kebebasan 

Model (Normed Chi-Square) Rasio 

Rasio antara nilai chi-square dibagi dengan degree of 

freedom. Nilai rasio antara 1-3 dianggap nilai yang 

sesuai (Hair Jr. et al., 2010), dan nilai lebih dari 5 

dianggap poor fit of the model. Indeks fit ini 

merupakan the minimum sample discrepancy 

function (CMIN) dibagi dengan degree of freedom- 

nya akan menghasilkan indeks CMIN/DF. Umumnya 

para peneliti melaporkannya sebagai salah satu 
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indikator untuk mengukur tingkat fit-nya sebuah 

model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah 

statistik chi-square, χ2 dibagi DF-nya sehingga 

disebut chi-square relatif. Nilai χ2 relatif kurang dari 

2,0 atau bahkan kadang kurang dari 3,0 menunjukkan 

antara model dan data fit. 

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model 

yang diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering 

disebut sebagai null model atau independence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  
𝑡1

𝑡2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 

0,90 menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 

0,90 sering disebut sebagai marginal fit. Pembahasan 

tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) 

untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas 

ke dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sampel. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedangkan  

RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah 

good fit, sedang ≤ 0,80 CFI < 0,90 adalah 

marginal fit. 

Sumber: (Wijanto, 2008). 

 

3.6.4.2 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 

setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah 

variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara 

terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model 

pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model 

pengukuran. 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat 

ukur. Jumlah sampel yang di butuhkan untuk menguji indikator adalah 15-30 

responden (Malhotra, 2010). 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya 

ingin kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila ia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2011). Dalam penelitian ini, 

instrument penelitian diharapkan dapat mengukur variabel Disconfirmation, 

Involvement, Hope, Anticipated Inaction Regret, Satisfaction, dan 

Continued IS Use. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan 

analisis faktor hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

Measure of sampling adequacy. Bartlett’s test sphericity, Anti Image 

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

tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy; KMO MSA adalah 

statistik yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common varriance), 

yakni variansi dalam penelitian 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity; 

mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam factor bersifat 

related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. 

Nilai yang kurang dari 0,5 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang diharapkan 

Anti-image Matrices; Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-

image menunjukkan Measure of 

Sampling Adequacy dari masing-masing 

indicator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0,5 

menunjukkan variabel cocok atau 

sesuai dengan struktur variabel 

lainnya didalam faktor tersebut 

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel komponen faktor 

Nilai Factor Loading lebih besar 

atau sama dengan 0,5 

Sumber: (Hair Jr. et al., 2010). 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan 

dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008). Ada 

beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya menggunakan 
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Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.6 dan setelah di uji validitasnya, maka 

item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke 

dalam uji reliabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



58 

 

   Indonesia Banking School 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Aplikasi berbasis transaksi seluler menawarkan layanan untuk komunikasi 

lisan antara dua pengguna ponsel. Layanan semacam itu digunakan untuk rentang 

waktu yang relatif singkat dan sering tidak melibatkan kegiatan berikutnya, 

sehingga disebut transaksional (Gasimov, Tan, Phang, & Sutanto, 2010). Go-Jek 

merupakan aplikasi transportasi online yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat di Indonesia dan merupakan 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. Kini, Go-Jek beroperasi di 50 kota di 

seluruh Indonesia, termasuk Jakarta dan sekitarnya (Go-Jek, n.d.; Katadata 

Indonesia, 2018). 

Jenius merupakan aplikasi perbankan digital pertama di Indonesia yang 

dikeluarkan oleh BTPN, yang 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 berbeda dari bank umum karena semua aktivitas perbankan dibuat 

lebih sederhana tanpa perlu pergi ke bank atau mengalami antrean panjang. 

Semuanya dapat dilihat, diatur, dan dikelola langsung dari smartphone. Dengan 
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Jenius, semua kegiatan perbankan dapat dilakukan langsung di dalam aplikasi, 

mulai dari membuka rekening, membayar tagihan, mentransfer uang, menabung, 

deposito berjangka, bahkan alokasi anggaran untuk pengelolaan uang (BTPN, 

2016; Jenius, n.d.). 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, 

Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Saat 

melakukan penghitungan, software yang digunakan untuk melakukan analisis ini 

adalah SPSS 22. Berikut adalah tabel analisis hasil uji validitas (pre-test). 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Go-Jek) 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.7 

Disconfirmation 

DSC1 

0.614 0.000 

0.573 0.916 Valid 

DSC2 0.593 0.873 Valid 

DSC3 0.775 0.718 Valid 

Involvement 

INV1 

0.699 0.000 

0.732 0.798 Valid 

INV2 0.674 0.872 Valid 

INV3 0.735 0.802 Valid 

INV4 0.675 0.874 Valid 

Hope 

HPE1  

0.665 

 

0.000 

0.723 0.803 Valid 

HPE2 0.617 0.897 Valid 

HPE3 0.683 0.830 Valid 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Jenius) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.7 

Anticipated 

Inaction Regret 

ART1 

0.723 0.000 

0.802 0.967 Valid 

ART2 0.644 0.989 Valid 

ART3 0.746 0.974 Valid 

Satisfaction 

SAT1 

0.707 

 

0.000 

 

0.674 0.793 Valid 

SAT2 0.754 0.896 Valid 

SAT3 0.725 0.907 Valid 

SAT4 0.663 0.805 Valid 

Continued IS Use 

CNT1 

0.668 0.000 

0.610 0.944 Valid 

CNT2 0.755 0.849 Valid 

CNT3 0.676 0.889 Valid 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.7 

Disconfirmation 

DSC1 

0.721 0.000 

0.739 0.902 Valid 

DSC2 0.782 0.887 Valid 

DSC3 0.663 0.939 Valid 

Involvement 

INV1 

0.634 0.000 

0.631 0.810 Valid 

INV2 0.622 0.868 Valid 

INV3 0.610 0.797 Valid 

INV4 0.685 0.779 Valid 

Hope 

HPE1 

0.719 0.000 

0.732 0.881 Valid 

HPE2 0.670 0.916 Valid 

HPE3 0.771 0.865 Valid 

Anticipated 

Inaction Regret 

ART1 

0.768 0.000 

0.764 0.956 Valid 

ART2 0.826 0.946 Valid 

ART3 0.723 0.965 Valid 

Satisfaction 

SAT1 

0.866 0.000 

0.926 0.898 Valid 

SAT2 0.842 0.947 Valid 

SAT3 0.859 0.947 Valid 

SAT4 0.850 0.951 Valid 

Continued IS Use 

CNT1 

0.664 0.000 

0.638 0.934 Valid 

CNT2 0.832 0.852 Valid 

CNT3 0.602 0.962 Valid 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



61 

 

   Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan hasil uji validitas (pre-test) semua alat ukur 

pada penelitian, yaitu disconfirmation, involvement, hope, anticipated inaction 

regret, satisfaction, dan continued IS use. Sebagian besar alat ukur memenuhi 

syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid serta memenuhi 

syarat MSA yang idealnya adalah > 0.5 dan factor loading ≥ 0.5. 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas betujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat 

ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai dilihat dari cronbach’s 

alpha ≥ 0.60, jika melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliabel, 

konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut adalah tabel 

analisis hasil uji reliabilitas (pre-test). 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test (Go-Jek) 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Disconfirmation 0.785 Reliabel 

Involvement 0.853 Reliabel 

Hope 0.797 Reliabel 

Anticipated Inaction Regret 0.976 Reliabel 

Satisfaction 0.868 Reliabel 

Continued IS Use 0.873 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



62 

 

   Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test (Jenius) 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Disconfirmation 0.892 Reliabel 

Involvement 0.825 Reliabel 

Hope 0.864 Reliabel 

Anticipated Inaction Regret 0.952 Reliabel 

Satisfaction 0.952 Reliabel 

Continued IS Use 0.900 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

Tabel 4.3 dan 4.4 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa 

semua alat ukur pada penelitian, yaitu disconfirmation, involvement, hope, 

anticipated inaction regret, satisfaction, dan continued IS use yang melebihi nilai 

Standart Cronbach’s Alpha diatas 0.60. Hasil tersebut menyatakan bahwa 

kuesioner yang diberikan kepada responden akan memberikan hasil yang konsisten 

jika pengukuran diulang kembali. 

 

4.3 Profil Responden 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai profil responden penelitian 

secara keseluruhan. Profil yang termasuk adalah usia, jenis kelamin, domisili 

tempat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan, lama penggunaan aplikasi, serta 
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pertanyaan screening, yaitu responden yang menggunakan aplikasi Go-Jek dan/atau 

Jenius. 

Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 200 kuesioner. Untuk 

kuesioner Go-Jek dan Jenius masing-masing berjumlah 100 kuesioner. Dari 

kuesioner yang didapatkan tersebut adalah kuesioner yang tingkat respondennya 

memenuhi pertanyaan screening pengguna aplikasi Go-Jek dan Jenius kategori 

generasi Y di Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang 

menggunakan aplikasi Go-Jek dan Jenius untuk melakukan transaksi dan aktivitas 

lainnya. 

Tabel 4.5 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuisioner 
Jumlah Kuesioner 

(Go-Jek) 

Jumlah Kuesioner 

(Jenius) 

Jumlah kuesioner yang didapat 182 106 

Jumlah kuesioner yang 

digugurkan 
82 6 

Jumlah kuesioner yang 

digunakan 
100 100 

Sumber: Data Primer (Google Forms). 

4.3.1 Usia Responden 

 Pada gambar 4.1 dan 4.2 di bawah ini dijelaskan usia responden, yang 

hasilnya disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase. 
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Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Usia (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang 

menggunakan aplikasi Go-Jek adalah responden yang termasuk ke dalam kategori 

remaja/usia muda (< 24 tahun) yang berjumlah 74 orang atau sebesar 74%, untuk 

responden yang termasuk ke dalam kategori pekerja muda/dewasa muda (24-30 

tahun) berjumlah 22 orang atau sebesar 22%, untuk responden yang termasuk ke 

dalam kategori dewasa (> 30 tahun) berjumlah 4 orang atau sebesar 4%. 
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Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang 

menggunakan aplikasi Jenius adalah responden yang termasuk ke dalam kategori 

remaja/usia muda (< 24 tahun) yang berjumlah 79 orang atau sebesar 79%, untuk 

responden yang termasuk ke dalam kategori pekerja muda/dewasa muda (24-30 

tahun) berjumlah 20 orang atau sebesar 20%, untuk responden yang termasuk ke 

dalam kategori dewasa (> 30 tahun) berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. 

4.3.2 Jenis Kelamin 

 Pada gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan hasil responden yang 

menggunakan aplikasi Go-Jek bahwa 36% responden adalah laki-laki (36 orang) 
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dan 64% responden adalah perempuan (64 orang). Selanjutnya, pada gambar 4.4 

menunjukkan hasil responden yang menggunakan aplikasi Jenius bahwa 32% 

responden adalah laki-laki (32 orang) dan 68% responden adalah perempuan (68 

orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa responden perempuan lebih 

mendominasi, baik dari yang menggunakan aplikasi Go-Jek maupun Jenius. 

Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 
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Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 
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4.3.3 Domisili Tempat Tinggal 

Gambar 4.5 Domisili Tempat Tinggal Responden (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa domisili tempat tinggal 

responden yang menggunakan aplikasi Go-Jek didominasi oleh responden yang 

berasal dari DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 51 orang atau sebesar 51%, lalu 

Bogor sebanyak 8 orang atau sebesar 8%, Depok sebanyak 8 orang atau sebesar 

8%, Tangerang sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, dan Bekasi sebanyak 13 orang 

atau sebesar 13%. 
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Gambar 4.6 Domisili Tempat Tinggal Responden (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.6 di atas menunjukkan bahwa domisili tempat tinggal 

responden yang menggunakan aplikasi Jenius didominasi oleh responden yang 

berasal dari DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 42 orang atau sebesar 42%, lalu 

Bogor sebanyak 9 orang atau sebesar 9%, Depok sebanyak 14 orang atau sebesar 

14%, Tangerang sebanyak 30 orang atau sebesar 30%, dan Bekasi sebanyak 5 orang 

atau sebesar 5%. 
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4.3.4 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4.7 Pendidikan Terakhir Responden (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

 Pada gambar 4.7 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang 

menggunakan aplikasi Go-Jek adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

Strata 1 (S1) yang berjumlah 48 orang atau sebesar 48%, lalu responden dengan 

tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat 

berjumlah 46 orang atau sebesar 46%, responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir Diploma (D1-D3) berjumlah 5 orang atau sebesar 5%, dan responden 

dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 sampai 3 (S2-S3) berjumlah 1 orang 

atau sebesar 1%. 
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Gambar 4.8 Pendidikan Terakhir Responden (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang 

menggunakan aplikasi Jenius adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 54 orang atau sebesar 54%, lalu 

responden dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) berjumlah 42 orang atau 

sebesar 42%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma (D1-D3) 

berjumlah 3 orang atau sebesar 3%, dan responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir Strata 2 sampai 3 (S2-S3) berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. 
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4.3.5 Pekerjaan Responden 

 Pada subbab ini dijelaskan jenis pekerjaan responden yang hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

Gambar 4.9 Pekerjaan Responden (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

 Responden yang menggunakan aplikasi Go-Jek sebagian besar adalah 

pelajar/mahasiswa dengan jumlah 61 orang atau sebesar 61%, lalu responden yang 

bekerja sebagai pekerja/karyawan berjumlah 28 orang atau sebesar 28%, untuk 

responden yang berwirausaha berjumlah 4 orang atau sebesar 4%, untuk responden 

yang bekerja sebagai freelance dan dokter masing-masing berjumlah 2 orang atau 
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sebesar 2%, dan responden yang bekerja sebagai intern, driver taksi online, dan 

yang belum bekerja masing-masing berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. 

Gambar 4.10 Pekerjaan Responden (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Responden yang menggunakan aplikasi Jenius sebagian besar adalah 

pelajar/mahasiswa dengan jumlah 72 orang atau sebesar 72%, lalu responden yang 

bekerja sebagai pekerja/karyawan berjumlah 25 orang atau sebesar 25%, untuk 

responden yang berwirausaha berjumlah 1 orang atau sebesar 1%, dan responden 

yang bekerja sebagai freelance berjumlah 2 orang atau sebesar 2%. 
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4.3.6 Lama Penggunaan Aplikasi 

 Pada subbab ini dijelaskan total lama penggunaan aplikasi Go-Jek dari 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil 

presentase seperti pada profil responden sebelumnya. 

Gambar 4.11 Lama Penggunaan Aplikasi (Go-Jek) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

 Total lama penggunaan aplikasi Go-Jek dalam penelitian ini sebagian besar 

adalah > 12 bulan dengan jumlah responden 82 orang atau sebesar 82%, lalu 

responden dengan total lama penggunaan 6-12 bulan berjumlah 13 orang atau 

sebesar 13%, responden dengan total lama penggunaan 3-6 bulan berjumlah 4 orang 

atau sebesar 4%, dan responden dengan total lama penggunaan < 3 bulan berjumlah 

1 orang atau sebesar 1%. 
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Gambar 4.12 Lama Penggunaan Aplikasi (Jenius) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel. 

Total lama penggunaan aplikasi Jenius dalam penelitian ini sebagian besar 

adalah 3-6 bulan dengan jumlah responden 31 orang atau sebesar 31%, lalu 

responden dengan total lama penggunaan < 3 bulan berjumlah 28 orang atau sebesar 

28%, responden dengan total lama penggunaan 6-12 bulan berjumlah 20 orang atau 

sebesar 20%, dan responden dengan total lama penggunaan > 12 bulan berjumlah 

21 orang atau sebesar 21%. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya, 

aplikasi yang digunakan peneliti adalah Amos 22 sebagai aplikasi pendukung untuk 

analisis Structural Equation Model (SEM). Aplikasi Amos 22 akan membantu 

peneliti dalam mengolah data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil analisis dapat 

dilihat pada model structural untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah 

mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan diambil 

kesimpulan dari interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Model 

penelitian terdiri dari 6 variabel, 6 hipotesis, dan 20 indikator yang digunakan untuk 

menguji apakah terdapat hubungan antar variabel dalam model tersebut. 

4.4.2 Identifikasi Model 

 Terdapat 3 kategori indentifikasi untuk model, yaitu under-identified, just-

identified, dan over-identified. Untuk menentukan kategori dari data yang dimiliki, 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang 

dimiliki. Hasil analisis degree of freedom adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Computation Degree of Freedom (Go-Jek) 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Tabel 4.7 Computation Degree of Freedom (Jenius) 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Dari kedua tabel di atas diketahui bahwa output Amos menunjukkan nilai 

DF sebesar 162. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori 

over-identified karena memiliki nilai DF>0 atau positif. Oleh karena itu, analisis 

data SEM dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5 dan yang idealnya adalah ≥ 0.7. Pengujian 

reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extended (AVE) dan 

Construct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk 

CR dan ≥ 0.5 untuk AVE (Hair Jr. et al., 2010). Berikut adalah tabel analisis hasil 

uji validitas dan reliabilitas (measurement): 

Number of distinct sampel moments  230 

Number of distinct parameters to be estimated  68 

Degrees of freedom (230-68) 162 

Number of distinct sampel moments  230 

Number of distinct parameters to be estimated  68 

Degrees of freedom (230-68) 162 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



78 

 

   Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) Go-Jek 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

 

 

 

 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Disconfirmation 

DSC1 0.809 Valid 

0.584 0.893 Reliabel DSC2 0.833 Valid 

DSC3 0.656 Valid 

Involvement 

INV1 0.791 Valid 

0.587 0.895 Reliabel 
INV2 0.874 Valid 

INV3 0.773 Valid 

INV4 0.752 Valid 

Hope 

HPE1 0.831 Valid 

0.583 0.892 

 

Reliabel 

 

HPE2 0.906 Valid 

HPE3 0.671 Valid 

Anticipated 

Inaction Regret 

ART1 0.965 Valid 

0.711 0.935 Reliabel ART2 0.938 Valid 

ART3 0.957 Valid 

Satisfaction 

SAT1 0.705 Valid 

0.578 0.891 Reliabel 
SAT2 0.813 Valid 

SAT3 0.830 Valid 

SAT4 0.806 Valid 

Continued 

IS Use 

CNT1 0.887 Valid 

0.647 0.916 Reliabel CNT2 0.844 Valid 

CNT3 0.874 Valid 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) Jenius 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan bahwa 20 indikator untuk 

masing-masing objek pada setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel 

dikarenakan memenuhi nilai yang diisyaratkan, yaitu nilai dari factor loading lebih 

besar atau sama dengan 0.5, nilai dari AVE lebih besar atau sama dengan 0.5, dan 

nilai dari CR lebih besar atau sama dengan 0.7. 

 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Disconfirmation 

DSC1 0.729 Valid 

0.570 0.888 Reliabel DSC2 0.814 Valid 

DSC3 0.776 Valid 

Involvement 

INV1 0.691 Valid 

0.525 0.868 Reliabel 
INV2 0.831 Valid 

INV3 0.790 Valid 

INV4 0.623 Valid 

Hope 

HPE1 0.830 Valid 

0.555 0.881 

 

Reliabel 

 

HPE2 0.860 Valid 

HPE3 0.737 Valid 

Anticipated 

Inaction Regret 

ART1 0.917 Valid 

0.650 0.916 Reliabel ART2 0.937 Valid 

ART3 0.907 Valid 

Satisfaction 

SAT1 0.835 Valid 

0.634 0.911 Reliabel 
SAT2 0.790 Valid 

SAT3 0.869 Valid 

SAT4 0.869 Valid 

Continued 

IS Use 

CNT1 0.920 Valid 

0.698 0.932 Reliabel CNT2 0.816 Valid 

CNT3 0.975 Valid 
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pengujian Goodness of Fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi 

model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada pengukuran 

goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari beberapa indeks 

goodness of fit. 

Tabel 4.10 Goodness of Fit (Go-Jek) 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 2.216 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.878 Marginal fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.111 Poor fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Tabel 4.11 Goodness of Fit (Jenius) 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 1.938 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.907 Good fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.097 Poor fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa indikator pertama yaitu CMIN/DF memiliki 

evaluasi good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah 5.0. Pada 

indikator CFI memiliki evaluasi marginal fit karena hasil analisis menunjukkan 
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nilai di bawah 0.90 namun di atas 0.80, dan untuk indikator RMSEA memiliki 

evaluasi poor fit karena hasil analisis menunjukkan nilai diatas 0.08. 

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa indikator pertama yaitu CMIN/DF memiliki 

evaluasi good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai di bawah 5.0. Pada 

indikator CFI memiliki evaluasi good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai di 

atas 0.90, dan untuk indikator RMSEA memiliki evaluasi poor fit karena hasil 

analisis menunjukan nilai di atas 0.08. 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis 

cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p dari 

hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi 

dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti 

signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif 

dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh 

data. Berikut adalah tabel analisis hasil data dari model keseluruhan. 

Tabel 4.12 Output Regression (Go-Jek dan Jenius) 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

DSC → HPE 0.693 7.371 *** H1 didukung data 

INV → HPE 0.354 5.405 *** H2 didukung data 

HPE → CNT 0.185 1.614 0.107 H3 tidak didukung data 
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Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

DSC → ART 1.050 6.807 *** H4 didukung data 

INV → ART 0.360 2.960 0.003 H5 didukung data 

ART → CNT 0.100 2.324 0.020 H6 didukung data 

DSC → SAT 0.978 9.531 *** Berpengaruh signifikan 

SAT → CNT 0.786 6.479 *** Berpengaruh signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas, analisis setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hope, karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.693, 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 0.354, 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 0.185, dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar 0.107 yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut 
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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 1.050, 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 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anticipated 

Inaction Regret, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 

sebesar 0.360, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.003 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 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Continued IS Use, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 

sebesar 0.100, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.020 yang berarti 

nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Anticipated 

Inaction Regret terbukti berpengaruh positif terhadap Continued IS Use dan 

didukung oleh data. 

7. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Satisfaction, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.978, dan 

nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 
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8. Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Continued IS Use, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.786, dan 

nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 

Tabel 4.13 Output Regression (Go-Jek) 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

DSC → HPE 0.299 3.640 *** H1 didukung data 

INV → HPE 0.511 5.255 *** H2 didukung data 

HPE → CNT 0.253 1.614 0.106 H3 tidak didukung data 

DSC → ART 0.302 1.478 0.139 H4 tidak didukung data 

INV → ART 0.767 4.262 *** H5 didukung data 

ART → CNT 0.100 1.764 0.078 H6 tidak didukung data 

DSC → SAT 0.735 5.817 *** Berpengaruh signifikan 

SAT → CNT 0.794 4.465 *** Berpengaruh signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, analisis setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan 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. 
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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 Disconfirmation 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. 

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. 
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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. 

7. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Satisfaction, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.735, dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 

8. Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Continued IS Use, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.794, dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 
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Tabel 4.14 Output Regression (Jenius) 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

DSC → HPE 1.037 6.103 *** H1 didukung data 

INV → HPE 0.176 1.719 0.086 H2 tidak didukung data 

HPE → CNT 0.100 0.561 0.575 H3 tidak didukung data 

DSC → ART 1.629 7.417 *** H4 didukung data 

INV → ART -0.134 -0.960 0.337 H5 tidak didukung data 

ART → CNT 0.107 1.073 0.283 H6 tidak didukung data 

DSC → SAT 1.177 7.663 *** Berpengaruh signifikan 

SAT → CNT 0.802 3.472 *** Berpengaruh signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Amos 22. 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, analisis setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

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 
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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 
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Regret terbukti negatif terhadap Continued IS Use dan tidak didukung oleh 

data. 

7. Disconfirmation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Satisfaction, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 1.177, dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 

8. Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Continued IS Use, 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil sebesar 0.802, dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Online Transportation dan Digital Banking 

Gambar 4.13 Model Uji Hipotesis (Go-Jek dan Jenius) 

 

Sumber: Pengolahan Data Amos 22. 
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Secara umum, penggunaan aplikasi smartphone di kalangan generasi muda 

atau generasi Y sudah menjadi hal yang krusial, karena aplikasi yang terdapat dalam 

smartphone bisa membantu dan mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, dilihat 

dari penggunaan aplikasi online transportation dan digital banking. Maka, peneliti 

tertarik untuk melihat secara lebih dalam atau spesifik dengan melakukan running 

data pada masing-masing kedua aplikasi tersebut. Yang pertama peneliti jabarkan 

adalah pembahasan data dari kedua aplikasi, online transportation dan digital 

banking, yaitu Go-Jek dan Jenius, lalu dilanjutkan dengan aplikasi Go-Jek yang 

menjadi representasi dari aplikasi online transportation, dan yang terakhir aplikasi 

Jenius yang menjadi representasi dari aplikasi digital banking. 

4.5.1.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Hasil tersebut sesuai dengan 

hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa diskonfirmasi positif 

terjadi ketika kinerja melebihi harapan. Kesesuaian tujuan dapat disimpulkan dari 

diskonfirmasi, hasil dari interpretasi psikologis dari perbedaan antara harapan dan 

kinerja yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan manfaat yang 

diberikan aplikasi online transportation dan digital banking, yaitu Go-Jek dan 

Jenius melebihi harapan penggunanya sehingga akan mengantisipasi hasil yang 

lebih baik dan prospek hasil masa depan yang diinginkan akan mengarah ke tingkat 

harapan yang lebih tinggi (Ding, 2017). Dengan demikian, pengguna aplikasi Go-

Jek dan Jenius di kalangan generasi Y mempunyai penilaian dan persepsi positif 

akan kedua aplikasi tersebut dan merasa yakin bahwa di masa depan kedua aplikasi 
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tersebut dapat memberi mereka lebih banyak manfaat dilihat dari kinerja fitur-fitur 

yang memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mempermudah aktivitas mereka. 

4.5.1.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Keterlibatan disebut juga sebagai 

pemenuhan kebutuhan inheren, ekspresi nilai, atau ketertarikan yang dimiliki 

konsumen dalam suatu produk dan mencerminkan gairah atau energi yang dapat 

menghasilkan emosi positif yang mengarah pada harapan lebih (MacInnis & Mello, 

2005; Wirtz & Bateson, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Go-

Jek dan Jenius memiliki keterlibatan yang tinggi atau high involvement pada kedua 

aplikasi tersebut, dilihat dari kebutuhan sehari-hari mereka yang termasuk ke dalam 

generasi Y yang menjadikan aplikasi online transportation dan digital banking 

penting bagi mereka. Adanya keterlibatan yang tinggi dari pengguna aplikasi Go-

Jek dan Jenius membuat mereka merasa yakin dengan harapan bahwa di masa 

depan, kedua aplikasi yang mereka gunakan tersebut akan semakin bermanfaat 

untuk mereka dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 

4.5.1.3 Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hope tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap continued IS use. Hasil tersebut tidak 

mendukung hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa hope 

berhubungan positif dengan continued IS use. Hal ini menunjukkan bahwa harapan 

yang muncul dalam pengalaman pengguna aplikasi Go-Jek dan Jenius tidak 
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mendorong mereka untuk melakukan penggunaan berkelanjutan pada aplikasi. Ada 

kemungkinan bahwa penggunaan kedua aplikasi tergantung pada situasi, produk, 

dan orang yang menggunakannya. Emosi positif dan negatif lainnya adalah hasil 

pembelian yang lebih penting. Dalam kondisi tertentu, di antara banyak emosi 

negatif dan positif lainnya, mungkin menjadi reaksi yang lebih valid yang harus 

dibeli konsumen (Bagozzi, Gopinath, & U. Nyer, 2009). Dengan demikian, ada 

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 Jenius yang cukup kuat untuk mengendalikan 

konsumen melalui manfaat-manfaat menguntungkan yang ditawarkan dapat 

menjadi faktor pendorong tersebut. Maka, hal tersebut membuat konsumen tidak 

dapat mengendalikan harapan mereka akan aplikasi Go-Jek dan Jenius, sehingga 

konsumen melakukan pertimbangan karena tidak bisa memprediksi rencana mereka 

mengenai penggunaan kedua aplikasi tersebut yang berkelanjutan untuk ke 

depannya. 

4.5.1.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

memiliki pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Hasil tersebut 

sesuai dengan hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa 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 
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penilaian yang dihasilkan konsumen dalam menggunakan aplikasi Go-Jek dan 

Jenius menunjukkan bahwa persepsi konsumen akan kedua aplikasi tersebut positif 

terhadap kinerja aplikasi yang mereka terima, dan bahwa kedua aplikasi tersebut 

penting bagi mereka dalam kesehariannya, sehingga membuat mereka yang 

menggunakan aplikasi Go-Jek dan Jenius akan merasa menyesal atau kecewa jika 

mereka harus memutuskan untuk berhenti atau tidak menggunakan kedua aplikasi 

tersebut. 

4.5.1.5 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. Hasil tersebut 

sesuai dengan hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa keterlibatan 

mengacu pada kepentingan yang dirasakan pengguna tentang teknologi informasi. 

Pengguna aplikasi Go-Jek dan Jenius di kalangan generasi muda memiliki 

ketertarikan atau kecenderungan terhadap fitur-fitur yang terdapat dalam kedua 

aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna aplikasi Go-

Jek dan Jenius berhubungan secara positif dengan pertimbangan dan pemrosesan 

keputusan yang lebih hati-hati. Pengguna aplikasi Go-Jek dan Jenius di kalangan 

generasi Y cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi atau high 

involvement pada penggunaan aplikasi smartphone dilihat dari kebutuhan mereka 

yang melibatkan aplikasi Go-Jek sebagai fitur jasa transportasi online dan 

kebutuhan logistik lainnya, dan aplikasi Jenius sebagai fitur transaksi finansial 

secara digital dalam aktivitas mereka sehari-hari. Maka, semakin mereka terlibat 
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dalam penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius, mereka akan merasa kecewa jika 

harus berhenti menggunakan kedua aplikasi tersebut. 

4.5.1.6 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 memiliki pengaruh signifikan terkait dengan stopping of using an 

app terhadap continued IS use. Hasil tersebut sesuai dengan hubungan hipotesis 

pada penelitian (Ding, 2017) bahwa orang umumnya mengantisipasi emosi pasca-

putusan tertentu dan memperhitungkannya ketika membuat keputusan. 

Ketersediaan berbagai macam fitur atau fasilitas yang terdapat dalam aplikasi Go-

Jek dan Jenius memberikan manfaat bagi penggunanya dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari, karena di kalangan generasi Y penggunaan teknologi seperti 

pada platform aplikasi yang terdapat dalam smartphone sudah menjadi kebiasaan 

atau bagian dari rutinitas mereka. Sehingga apabila mereka akan merasa kecewa 

dengan keputusan berhenti menggunakan aplikasi Go-Jek dan Jenius, maka mereka 

berencana untuk terus menggunakan kedua aplikasi tersebut ke depannya. 
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4.5.2 Online Transportation 

Gambar 4.14 Model Uji Hipotesis (Go-Jek) 

 

Sumber: Pengolahan Data Amos 22. 

4.5.2.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Hasil tersebut sesuai dan menjadi 

dukungan tambahan pada penelitian (Ding, 2017). Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya dalam argumen hipotesis aplikasi online transportation dan digital 

banking bahwa diskonfirmasi positif terjadi ketika kinerja melebihi harapan. 

Harapan adalah emosi positif yang timbul dari harapan hasil kesesuaian tujuan. 

Oleh karena itu, diskonfirmasi dapat memengaruhi harapan karena secara langsung 
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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.  

4.5.2.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Hasil tersebut sesuai dengan 

hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa pentingnya penilaian, juga 

disebut sebagai relevansi, sangat penting untuk membangkitkan harapan. 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. 
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4.5.2.3 Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hope tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap continued IS use. Sama seperti hasil uji 

hipotesis sebelumnya pada online transportation dan digital banking, dan sesuai 

dengan literatur penelitian (Bagozzi et al., 2009) bahwa ada kemungkinan 

penggunaan suatu aplikasi tergantung pada situasi, produk, dan orang yang 

menggunakannya. 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. Seperti pada 

penjelasan hubungan hipotesis sebelumnya, yaitu 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. 

4.5.2.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

 Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Hasil 
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tersebut tidak mendukung hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa 

disconfirmation berhubungan positif dengan 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. 

4.5.2.5 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. Hasil tersebut 

sesuai dengan hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017). Sama seperti hasil 

uji hipotesis sebelumnya pada aplikasi online transportation dan digital banking 

bahwa 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, 
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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. 

4.5.2.6 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. Hasil tersebut tidak mendukung hubungan 

hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa tingkat penyesalan yang diantisipasi 

terkait dengan penghentian penggunaan aplikasi secara positif terkait dengan 

penggunaan sistem informasi yang berkelanjutan. 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. 
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4.5.3 Digital Banking 

Gambar 4.15 Model Uji Hipotesis (Jenius) 

 

Sumber: Pengolahan Data Amos 22. 

4.5.3.1 Pengaruh The Extent of Disconfirmation terhadap Hope 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Hasil tersebut sesuai dan mendukung 

hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017). Sama seperti hasil uji hipotesis 

sebelumnya bahwa 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 
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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. 

4.5.3.2 Pengaruh The Extent of User Involvement terhadap Hope 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa involvement 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hope. Hasil tersebut tidak mendukung 

hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa tingkat keterlibatan 

pengguna berhubungan positif dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa 

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. 
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4.5.3.3 Pengaruh Hope terhadap Continued IS Use 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hope tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap continued IS use. Hasil tersebut tidak 

mendukung hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa hope 

berhubungan positif dengan continued IS use. Sama seperti hasil uji hipotesis 

sebelumnya bahwa 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. Seperti pada 

penjelasan hubungan hipotesis sebelumnya, yaitu 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. 
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4.5.3.4 Pengaruh Disconfirmation terhadap Anticipated Inaction Regret 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa disconfirmation 

memiliki pengaruh signifikan terhadap anticipated inaction regret. Hasil tersebut 

sesuai dan menjadi dukungan tambahan pada penelitian (Ding, 2017) bahwa 

disconfirmation berhubungan positif dengan anticipated inaction regret. Sama 

seperti hasil uji hipotesis sebelumnya pada aplikasi online transportation dan 

digital banking 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. 

4.5.3.5 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. Hasil 

tersebut tidak mendukung hubungan hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa 

tingkat keterlibatan pengguna berhubungan positif dengan penyesalan yang 

diantisipasi. Berbeda dengan hasil uji hipotesis sebelumnya pada aplikasi online 

transportation, secara umum konsumen di kalangan generasi Y menggunakan 
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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. 

4.5.3.6 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. Hasil tersebut tidak mendukung hubungan 

hipotesis pada penelitian (Ding, 2017) bahwa tingkat penyesalan yang diantisipasi 

terkait dengan penghentian penggunaan aplikasi secara positif terkait dengan 

penggunaan sistem informasi yang berkelanjutan. 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 
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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. 

4.5.4 Indikator Pernyataan 

1. Variabel disconfirmation pada penggunaan aplikasi Go-Jek memiliki 

pengaruh positif dan negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator 

pernyataan disconfirmation pada tabel 4.15 di bawah ini. 

Tabel 4.15 Indikator Pernyataan Disconfirmation (Go-Jek) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

2. Variabel involvement pada penggunaan aplikasi Go-Jek memiliki pengaruh 

positif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan involvement 

pada tabel 4.16 di bawah ini. 

No Indikator Pernyataan Mean 

Disconfirmation Indikator 

DSC1 Pengalaman saya menggunakan 

aplikasi Go-Jek lebih baik dari apa yang 

saya harapkan. 

5.58 

DSC2 Manfaat yang diberikan aplikasi Go-Jek 

lebih baik dari apa yang saya harapkan. 
5.97 

 

DSC3 

Secara keseluruhan, menggunakan 

aplikasi Go-Jek telah memenuhi 

sebagian besar harapan saya. 

5.84 
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Tabel 4.16 Indikator Pernyataan Involvement (Go-Jek) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Involvement Indikator 

INV1 

Saya memiliki minat pribadi yang kuat dalam 

penggunaan dalam penggunaan aplikasi 

transportasi online. 

5.63 

INV2 
Aplikasi transportasi online penting bagi 

saya. 
6.03 

INV3 
Aplikasi transportasi online menarik untuk 

saya. 
6.00 

INV4 
Aplikasi transportasi online sangat berarti 

bagi hidup saya. 
5.55 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

3. Variabel hope pada penggunaan aplikasi Go-Jek memiliki pengaruh negatif 

yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan hope pada tabel 4.17 

di bawah ini. 

Tabel 4.17 Indikator Pernyataan Hope (Go-Jek) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Hope Indikator 

HPE1 

Saya merasa yakin bahwa aplikasi Go-Jek 

akan memberi saya lebih banyak manfaat di 

masa depan. 

6.00 

HPE2 
Saya optimis bahwa aplikasi Go-Jek akan 

semakin bermanfaat dalam hidup saya. 
5.83 

HPE3 
Saya berharap aplikasi Go-Jek akan lebih 

popular daripada sekarang. 
5.84 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 
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4. Variabel anticipated inaction regret pada penggunaan aplikasi Go-Jek 

memiliki pengaruh negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator 

pernyataan anticipated inaction regret pada tabel 4.18 di bawah ini. 

Tabel 4.18 Indikator Pernyataan Anticipated Inaction Regret (Go-Jek) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Anticipated Inaction Regret Indikator 

ART1 

Jika saya berhenti menggunakan aplikasi Go-

Jek dalam 3 bulan ke depan, saya akan 

menyesalinya. 

4.50 

ART2 

Saya akan kecewa jika saya harus berhenti 

menggunakan aplikasi Go-Jek dalam 3 bulan 

ke depan. 

4.65 

ART3 

Saya akan merasa kecewa dengan keputusan 

tidak menggunakan aplikasi Go-Jek dalam 3 

bulan ke depan. 

4.58 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

5. Variabel disconfirmation pada penggunaan aplikasi Jenius memiliki 

pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan 

disconfirmation pada tabel 4.19 di bawah ini. 

Tabel 4.19 Indikator Pernyataan Disconfirmation (Jenius) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Disconfirmation Indikator 

DSC1 

Pengalaman saya menggunakan aplikasi 

Jenius lebih baik dari apa yang saya 

harapkan. 

5.79 

DSC2 
Manfaat yang diberikan aplikasi Jenius lebih 

baik dari apa yang saya harapkan. 
5.83 
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No Indikator Pernyataan Mean 

Disconfirmation Indikator 

DSC3 

Secara keseluruhan, menggunakan aplikasi 

Jenius telah memenuhi sebagian besar 

harapan saya. 

5.79 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

6. Variabel involvement pada penggunaan aplikasi Jenius memiliki pengaruh 

negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan involvement 

pada tabel 4.20 di bawah ini. 

Tabel 4.20 Indikator Pernyataan Involvement (Jenius) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Involvement Indikator 

INV1 

Saya memiliki minat pribadi yang kuat dalam 

penggunaan dalam penggunaan aplikasi 

digital banking. 

5.86 

INV2 Aplikasi digital banking penting bagi saya. 6.11 

INV3 Aplikasi digital banking menarik untuk saya. 6.03 

INV4 
Aplikasi digital banking sangat berarti bagi 

hidup saya. 
5.80 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

7. Variabel hope pada penggunaan aplikasi Jenius memiliki pengaruh negatif 

yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan hope pada tabel 4.21 

di bawah ini. 
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Tabel 4.21 Indikator Pernyataan Hope (Jenius) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Hope Indikator 

HPE1 

Saya merasa yakin bahwa aplikasi Jenius 

akan memberi saya lebih banyak manfaat di 

masa depan. 

5.92 

HPE2 
Saya optimis bahwa aplikasi Jenius akan 

semakin bermanfaat dalam hidup saya. 
5.97 

HPE3 
Saya berharap aplikasi Jenius akan lebih 

popular daripada sekarang. 
6.11 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 

8. Variabel anticipated inaction regret pada penggunaan aplikasi Jenius 

memiliki pengaruh negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator 

pernyataan anticipated inaction regret pada tabel 4.22 di bawah ini. 

Tabel 4.22 Indikator Pernyataan Anticipated Inaction Regret (Jenius) 

No Indikator Pernyataan Mean 

Anticipated Inaction Regret Indikator 

ART1 

Jika saya berhenti menggunakan aplikasi 

Jenius dalam 3 bulan ke depan, saya akan 

menyesalinya. 

5.36 

ART2 

Saya akan kecewa jika saya harus berhenti 

menggunakan aplikasi Jenius dalam 3 bulan 

ke depan. 

5.33 

ART3 

Saya akan merasa kecewa dengan keputusan 

tidak menggunakan aplikasi Jenius dalam 3 

bulan ke depan. 

5.33 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

disconfirmation, involvement, hope, dan anticipated inaction regret terhadap 

continued IS use dalam konteks aplikasi online transportation dan digital banking, 

komparasi pada platform Go-Jek dan Jenius. 

Variabel disconfirmation, involvement, hope, anticipated inaction regret, 

dan satisfaction merupakan faktor pendorong dari sikap positif konsumen terhadap 

aplikasi Go-Jek dan Jenius. Jika kita lihat lebih dalam, pada penggunaan aplikasi 

Go-Jek, involvement memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan 

disconfirmation. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini keterlibatan 

yang dimiliki konsumen memiliki pengaruh yang cukup besar dan positif dalam 

penggunaan aplikasi Go-Jek. Sedangkan pada penggunaan aplikasi Jenius, 

disconfirmation adalah aspek yang lebih dominan dibandingkan dengan yang 

lainnya dalam konteks penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

disconfirmation dari konsumen memiliki pengaruh yang signifikan dan cukup besar 

dalam penggunaan aplikasi Jenius. Hope dan anticipated inaction regret pada 

penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius, dan juga involvement pada penggunaan 

aplikasi Jenius dalam penelitian ini tidak terlalu berpengaruh signifikan dalam 

penggunaan aplikasi yang berkelanjutan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa faktor-

faktor tersebut bukan faktor yang berpengaruh terhadap sikap konsumen untuk 

melanjutkan penggunaan aplikasi di masa depan, karena dalam penelitian ini 

menggunakan generasi muda atau generasi Y sebagai responden, maka akan 

menunjukkan hasil yang berbeda apabila diteliti pada generasi lainnya. 
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Tingkat harapan yang tinggi atau rendah tidak selalu berpengaruh pada 

penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius karena tingkatan harapan yang dimiliki 

konsumen tidak terkendali dengan baik, begitu pula dengan tingkatan antisipasi 

penyesalan yang dirasakan konsumen, yang tidak berpengaruh pada niat dan 

rencana untuk melanjutkan penggunaan aplikasi di masa depan. Keterlibatan 

konsumen di kalangan generasi Y dalam menggunakan aplikasi Jenius memiliki 

tingkatan yang cukup rendah, sehingga konsumen tidak terlalu terlibat cukup tinggi 

dalam penggunaan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari, yang juga tidak 

berpengaruh pada niat dan rencana untuk melanjutkan penggunaan aplikasi di masa 

depan. Untuk variabel disconfirmation pada penggunaan aplikasi Go-Jek 

memberikan efek positif terhadap harapan yang dirasakan konsumen akan manfaat 

yang lebih baik untuk ke depannya dari aplikasi tersebut yang sesuai dengan 

ekspektasi mereka. Untuk variabel involvement pada penggunaan aplikasi Go-Jek 

memberikan efek positif terhadap harapan dan antisipasi penyesalan yang dirasakan 

konsumen, dalam hal ini yaitu emosi positif dan pandangan optimis konsumen akan 

manfaat dari layanan aplikasi Go-Jek, dan antisipasi penyesalan konsumen dengan 

berniat untuk membuat keputusan tidak berhenti atau terus menggunakan aplikasi 

tersebut ke depannya. 

Untuk variabel disconfirmation pada penggunaan aplikasi Jenius 

memberikan efek positif terhadap pandangan optimis konsumen yang memiliki 

harapan untuk manfaat yang ditawarkan aplikasi Jenius lebih baik lagi di masa 

depan, dan antisipasi penyesalan konsumen dengan berniat untuk membuat 

keputusan tidak berhenti atau melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut ke 
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depannya. Apabila aspek-aspek tersebut dibandingkan, maka perusahaan dapat 

melihat sisi disconfirmation pada penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius, yaitu 

dimana perusahaan harus meningkatkan kinerja aplikasi dan memberikan manfaat 

yang menguntungkan dari fitur-fitur yang ditawarkan yang dapat memenuhi dan 

melebihi harapan konsumen sehingga pengalaman yang dialami konsumen lebih 

baik dari yang mereka harapkan, dimana hal tersebut dapat menjadi faktor 

pendorong sikap konsumen untuk membuat keputusan penggunaan aplikasi yang 

berkelanjutan di masa depan. 

Untuk variabel satisfaction tidak terlalu difokuskan dalam penelitian ini, 

namun jika kita lihat lagi pada tabel output regression pada kedua aplikasi, variabel 

satisfaction menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong atau menaikkan 

continued IS use dan loyalitas merek. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diberikan 

masukan kepada perusahaan aplikasi Go-Jek dan Jenius yang dijadikan sebagai 

objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 

untuk perusahaan aplikasi Go-Jek dan Jenius, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.15, dapat dilihat indikator 

DSC1 memiliki nilai terendah di antara yang lainnya. Bahwa kinerja 

aplikasi Go-Jek yang diterima konsumen dapat mempengaruhi pengalaman 

dan penilaian konsumen dalam melakukan transaksi dan memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. 
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Indikator tersebut dipilih karena kinerja aplikasi Go-Jek dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen sehingga melebihi apa yang diharapkan dalam 

pengalamannya menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, ada 

baiknya perusahaan aplikasi Go-Jek harus mempertahankan kinerja aplikasi 

yang sudah baik atau dapat meningkatkannya lagi menjadi lebih baik yang 

dapat melebihi harapan konsumen melalui ragam fitur yang semakin 

bermanfaat untuk menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari. Dengan demikian, konsumen akan mengalami pengalaman 

menggunakan aplikasi Go-Jek yang lebih baik lagi dan melebihi harapan 

mereka. 

2. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.16, dapat dilihat indikator INV4 

mempunyai nilai terendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Peran 

aplikasi transportasi online seperti aplikasi Go-Jek dapat menjadi peran 

yang sangat berarti bagi konsumen di kalangan generasi muda atau generasi 

Y. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang 

cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena 

peran aplikasi transportasi online sangat berarti bagi konsumen di kalangan 

generasi muda dalam menjalankan aktivitas dan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari mereka. Oleh karena itu, ada baiknya perusahaan aplikasi Go-

Jek untuk terus mempertahankan atau dapat menambahkan manfaat dari 

ragam fitur yang ditawarkan yang sesuai dan sangat berarti bagi konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian, 
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konsumen akan semakin terlibat dalam penggunaan aplikasi Go-Jek yang 

akan membuat peran aplikasi menjadi semakin berarti bagi mereka. 

3. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.17, dapat dilihat indikator 

HPE2 memiliki nilai terendah di antara yang lainnya. Bahwa konsumen 

mempunyai pandangan optimis dengan aplikasi Go-Jek yang akan semakin 

bermanfaat dalam hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. 

Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya konsumen generasi Y 

optimis akan peran aplikasi Go-Jek yang sangat bermanfaat dan akan 

semakin bermanfaat bagi mereka untuk ke depannya. Oleh karena itu, ada 

baiknya perusahaan Go-Jek untuk terus memberikan manfaat atau dapat 

menambahkan manfaat yang lebih kepada konsumen melalui ragam 

fiturnya yang mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, sehingga harapan 

konsumen akan terpenuhi dengan baik dan mereka akan melanjutkan 

penggunaan aplikasi ke depannya. 

4. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.18, dapat dilihat indikator 

ART1 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Tingkat antisipasi penyesalan menjadi faktor yang berpengaruh 

pada keputusan konsumen untuk berhenti menggunakan aplikasi atau tidak. 

Keputusan berhenti dalam hal ini dapat menyebabkan perasaan menyesal 

pada diri konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden 

memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator 

tersebut dipilih karena konsumen akan mengalami penyesalan apabila 
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mereka membuat keputusan untuk berhenti menggunakan aplikasi Go-Jek. 

Oleh karena itu, ada baiknya perusahaan aplikasi Go-Jek yang memiliki 

fitur aplikasi yang beragam untuk terus dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dan mempermudah aktivitas mereka sehari-hari dengan kinerja 

aplikasi yang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dan manfaat yang 

ditawarkan menjadi semakin menguntungkan, sehingga membuat 

konsumen akan merasa menyesal jika mereka harus berhenti menggunakan 

aplikasi Go-Jek dan akan melanjutkan penggunaan aplikasi ke depannya. 

5. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.19, dapat dilihat indikator 

DSC1 dan DSC3 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan 

indikator lainnya. Kinerja aplikasi Jenius yang diterima konsumen dapat 

mempengaruhi pengalaman dan harapan konsumen dalam melakukan 

transaksi finansial dan mengelola keuangan mereka. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden memilih skala yang cukup rendah untuk 

indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena kinerja aplikasi Jenius 

lebih baik dari yang diharapkan dan dapat memenuhi sebagian besar 

harapan konsumen dalam pengalaman mereka menggunakan aplikasi 

Jenius. Oleh karena itu, ada baiknya perusahaan aplikasi Jenius harus 

mempertahankan kinerja aplikasi yang sudah baik atau dapat 

meningkatkannya lagi menjadi lebih baik yang dapat melebihi harapan 

konsumen melalui fitur-fitur yang semakin bermanfaat untuk 

mempermudah aktivitas mereka sehari-hari dalam bertransaksi dan 

mengelola keuangan. Dengan demikian, konsumen akan mengalami 
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pengalaman yang lebih baik lagi dalam menggunakan aplikasi Jenius yang 

dapat melebihi harapan mereka. 

6. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.20, dapat dilihat indikator INV4 

memiliki nilai terendah di antara yang lainnya. Peran aplikasi digital 

banking seperti aplikasi Jenius dapat menjadi peran yang sangat berarti bagi 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala 

yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih 

karena peran aplikasi digital banking sangat berarti bagi konsumen di 

kalangan generasi muda untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka 

dalam melakukan transaksi finansial dan mengelola keuangan. Oleh karena 

itu, ada baiknya perusahaan aplikasi Jenius untuk menambahkan manfaat 

dari fitur-fitur yang ditawarkan yang sesuai dan sangat berarti bagi 

konsumen generasi Y yang orientasinya untuk bertransaksi dan menabung. 

Dengan demikian, keterlibatan konsumen akan semakin meningkat dalam 

penggunaan aplikasi Jenius yang akan membuat peran aplikasi menjadi 

semakin berarti bagi mereka. 

7. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.21, dapat dilihat indikator 

HPE1 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Bahwa konsumen memiliki keyakinan akan manfaat yang 

diberikan aplikasi Jenius dapat menjadi lebih banyak di masa depan. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang cukup rendah 

untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya 

konsumen generasi Y mempunyai keyakinan yang cukup tinggi akan lebih 
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banyak manfaat yang diberikan aplikasi yang dapat semakin mempermudah 

aktivitas mereka sehari-hari dalam bertransaksi. Oleh karena itu, ada 

baiknya perusahaan aplikasi Jenius dapat menambahkan fitur aplikasi yang 

baru dan semakin beragam yang dapat meningkatkan kemudahan konsumen 

dalam bertransaksi dan mengelola keuangan mereka, sehingga harapan 

konsumen akan terpenuhi dengan baik dan mereka akan melanjutkan 

penggunaan aplikasi ke depannya. 

8. Berdasarkan indikator pernyataan di tabel 4.22, dapat dilihat indikator 

ART2 dan ART3 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan 

indikator lainnya. Penyesalan yang diantisipasi menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk tetap menggunakan aplikasi 

atau harus berhenti menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. 

Indikator tersebut dipilih karena konsumen akan merasa kecewa jika mereka 

membuat keputusan harus berhenti menggunakan aplikasi Jenius. Oleh 

karena itu, ada baiknya perusahaan aplikasi Jenius untuk mempertahankan 

atau meningkatkan kinerja aplikasi menjadi lebih baik lagi dan menambah 

manfaat dari fitur-fitur yang ditawarkan menjadi semakin menguntungkan, 

sehingga membuat konsumen akan merasa kecewa dan jika mereka harus 

berhenti menggunakan aplikasi Jenius dan akan melanjutkan penggunaan 

aplikasi ke depannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

disconfirmation dan involvement terhadap hope dan anticipated inaction regret, 

serta implikasinya pada continued IS use mengenai konteks aplikasi online 

transportation dan digital banking, komparasi pada platform Go-Jek dan Jenius. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Disconfirmation dalam penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius secara 

signifikan mempengaruhi pembentukan hope dalam diri konsumen generasi 

Y terhadap emosi yang dirasakan akan penilaian dan keterlibatan mereka 

dalam pengalaman menggunakan aplikasi Go-Jek dan Jenius yang 

memberikan kinerja dan manfaat lebih baik dari yang mereka harapkan. 

2. Involvement dalam penggunaan aplikasi Go-Jek secara signifikan 

mempengaruhi pembentukan hope dalam diri konsumen generasi Y 

terhadap emosi yang dirasakan akan penilaian dan keterlibatan mereka 

dalam pengalaman menggunakan aplikasi Go-Jek yang memberikan kinerja 

dan manfaat lebih baik dari yang mereka harapkan. Sedangkan dalam 

penggunaan aplikasi Jenius, involvement tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap hope dikarenakan responden dalam penelitian ini adalah 

generasi Y yang secara umum dalam kesehariannya tidak terlalu sering 
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menggunakan aplikasi Jenius, sehingga tingkat keterlibatan konsumen tidak 

terlalu tinggi atau low involvement. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

keterlibatan konsumen cukup rendah dalam menggunakan aplikasi Jenius 

sehari-hari, sehingga konsumen tidak membentuk harapan yang tinggi akan 

manfaat aplikasi Jenius di masa depan. 

3. Hope dalam penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap continued IS use dikarenakan adanya faktor lain 

yang mendorong konsumen generasi Y menjadi tidak dapat mengendalikan 

tingkat tinggi atau rendahnya hope mereka, yaitu maraknya aplikasi lain 

yang mempunyai level yang sama dengan aplikasi Go-Jek dan Jenius yang 

cukup kuat untuk mengendalikan konsumen melalui manfaat-manfaat yang 

ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen generasi Y tidak dapat 

mengendalikan tingkat harapan mereka pada penggunaan aplikasi Go-Jek 

dan Jenius sehingga tidak bisa memprediksi rencana mereka di masa depan 

untuk tetap melanjutkan penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius atau tidak. 

4. Disconfirmation dalam penggunaan aplikasi Go-Jek tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap anticipated inaction regret dikarenakan 

responden dalam penelitian ini adalah generasi Y yang dimana adanya 

kemungkinan tingkat antisipasi penyesalan yang dimiliki cukup tinggi, 

sehingga tidak berpengaruh pada emosi yang dirasakan pada saat 

penggunaan aplikasi. Sedangkan dalam penggunaan aplikasi Jenius, 

disconfirmation berpengaruh signifikan terhadap anticipated inaction 

regret dikarenakan pengalaman konsumen dalam menggunakan aplikasi 
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sesuai atau lebih baik dari apa yang mereka harapkan, sehingga mereka akan 

merasa kecewa jika harus memutuskan untuk berhenti menggunakan 

aplikasi Jenius. 

5. Involvement dalam penggunaan aplikasi Go-Jek berpengaruh secara 

signifikan terhadap anticipated inaction regret yang dilihat dari tingkat 

keterlibatan konsumen yang menjadi faktor yang dapat mengendalikan 

tingkat antisipasi penyesalan. Sedangkan dalam penggunaan aplikasi 

Jenius, involvement tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

anticipated inaction regret dikarenakan responden dalam penelitian ini 

adalah generasi Y yang secara umum dalam kesehariannya tidak terlalu 

sering menggunakan aplikasi Jenius, sehingga tingkat keterlibatan 

konsumen tidak terlalu tinggi atau low involvement. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat keterlibatan konsumen cukup rendah dalam menggunakan 

aplikasi Jenius sehari-hari, sehingga konsumen tidak akan menyesal apabila 

mereka harus membuat keputusan untuk berhenti menggunakan aplikasi 

Jenius. 

6. Anticipated inaction regret dalam penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap continued IS use dikarenakan 

adanya faktor lain yang mendorong konsumen generasi Y menjadi tidak 

dapat mengendalikan tingkat tinggi atau rendahnya anticipated inaction 

regret mereka, yaitu maraknya aplikasi lain yang mempunyai level yang 

sama dengan aplikasi Go-Jek dan Jenius yang cukup kuat untuk 

mengendalikan konsumen melalui manfaat-manfaat yang ditawarkan. Hal 
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ini menunjukkan bahwa konsumen generasi Y tidak dapat mengendalikan 

tingkat antisipasi penyesalan mereka pada penggunaan aplikasi Go-Jek dan 

Jenius sehingga tidak bisa memprediksi rencana mereka di masa depan 

untuk tetap melanjutkan penggunaan aplikasi Go-Jek dan Jenius atau tidak. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan aplikasi 

Go-Jek, faktor-faktor pendorong yang dapat membentuk hope dan anticipated 

inaction regret dalam diri konsumen generasi Y, yaitu disconfirmation dan 

involvement, dapat berdampak niat dan rencana untuk melanjutkan penggunaan 

aplikasi yang berkelanjutan dan jangka panjang di masa depan. Pada penggunaan 

aplikasi Jenius, faktor-faktor pendorong yang dapat membentuk hope dan 

anticipated inaction regret dalam diri konsumen generasi Y, yaitu disconfirmation, 

dapat berdampak niat dan rencana untuk melanjutkan penggunaan aplikasi yang 

berkelanjutan dan jangka panjang di masa depan. Tingkat kebutuhan seseorang 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari juga menjadi dampak yang signifikan 

untuk terus dapat melakukan penggunaan berkelanjutan pada aplikasi yang 

digunakannya di masa depan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjut 

Pada penelitian ini hanya meneliti aspek-aspek pendorong yang 

mempengaruhi sikap konsumen atau pengguna aplikasi Go-Jek dan Jenius untuk 

dapat mempunyai niat dan rencana penggunaan aplikasi yang berkelanjutan di masa 

depan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini 
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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. 

Hal ini akan menunjukan hasil yang berbeda apabila dilakukan penelitian pada 

generasi yang berbeda dan dapat menambahkan variasi dalam penelitian. 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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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

GO-JEK 

1. Disconfirmation 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .614 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 31.203 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 DSC1 DSC2 DSC3 

Anti-image Covariance DSC1 .374 -.282 -.181 

DSC2 -.282 .424 -.010 

DSC3 -.181 -.010 .747 

Anti-image Correlation DSC1 .573a -.707 -.343 

DSC2 -.707 .593a -.018 

DSC3 -.343 -.018 .775a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

DSC1 .916 

DSC2 .873 

DSC3 .718 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.785 3 
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2. Involvement 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .699 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 54.101 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 INV1 INV2 INV3 INV4 

Anti-image Covariance INV1 .510 .047 -.153 -.212 

INV2 .047 .350 -.211 -.201 

INV3 -.153 -.211 .506 .043 

INV4 -.212 -.201 .043 .350 

Anti-image Correlation INV1 .732a .112 -.301 -.501 

INV2 .112 .674a -.502 -.575 

INV3 -.301 -.502 .735a .103 

INV4 -.501 -.575 .103 .675a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

INV1 .798 

INV2 .872 

INV3 .802 

INV4 .874 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.853 4 
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3. Hope 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .665 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27.222 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 HPE1 HPE2 HPE3 

Anti-image Covariance HPE1 .633 -.245 -.062 

HPE2 -.245 .461 -.272 

HPE3 -.062 -.272 .574 

Anti-image Correlation HPE1 .723a -.453 -.102 

HPE2 -.453 .617a -.528 

HPE3 -.102 -.528 .683a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

HPE1 .803 

HPE2 .897 

HPE3 .830 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.797 3 
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4. Anticipated Inaction Regret 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .723 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 125.977 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 ART1 ART2 ART3 

Anti-image Covariance ART1 .116 -.048 .005 

ART2 -.048 .049 -.049 

ART3 .005 -.049 .083 

Anti-image Correlation ART1 .802a -.643 .047 

ART2 -.643 .644a -.763 

ART3 .047 -.763 .746a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

ART1 .967 

ART2 .989 

ART3 .974 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.976 3 
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5. Satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .707 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 67.524 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 

Anti-image Covariance SAT1 .405 -.216 -.094 .103 

SAT2 -.216 .320 -.062 -.081 

SAT3 -.094 -.062 .282 -.211 

SAT4 .103 -.081 -.211 .367 

Anti-image Correlation SAT1 .674a -.599 -.278 .266 

SAT2 -.599 .754a -.205 -.236 

SAT3 -.278 -.205 .725a -.654 

SAT4 .266 -.236 -.654 .663a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

SAT1 .793 

SAT2 .896 

SAT3 .907 

SAT4 .805 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 4 
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6. Continued IS Use 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .668 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 47.783 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 CNT1 CNT2 CNT3 

Anti-image Covariance CNT1 .258 -.185 -.207 

CNT2 -.185 .485 .000 

CNT3 -.207 .000 .355 

Anti-image Correlation CNT1 .610a -.524 -.684 

CNT2 -.524 .755a .000 

CNT3 -.684 .000 .676a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

CNT1 .944 

CNT2 .849 

CNT3 .889 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 3 
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JENIUS 

1. Disconfirmation 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .721 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51.052 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 DSC1 DSC2 DSC3 

Anti-image Covariance DSC1 .361 -.061 -.187 

DSC2 -.061 .413 -.171 

DSC3 -.187 -.171 .274 

Anti-image Correlation DSC1 .739a -.158 -.595 

DSC2 -.158 .782a -.509 

DSC3 -.595 -.509 .663a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

DSC1 .902 

DSC2 .887 

DSC3 .939 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 3 
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2. Involvement 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .634 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 52.157 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 INV1 INV2 INV3 INV4 

Anti-image Covariance INV1 .441 -.160 .082 -.275 

INV2 -.160 .328 -.255 .031 

INV3 .082 -.255 .396 -.102 

INV4 -.275 .031 -.102 .514 

Anti-image Correlation INV1 .631a -.421 .196 -.578 

INV2 -.421 .622a -.707 .076 

INV3 .196 -.707 .610a -.225 

INV4 -.578 .076 -.225 .685a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

INV1 .810 

INV2 .868 

INV3 .797 

INV4 .779 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.825 4 
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3. Hope 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .719 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.186 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 HPE1 HPE2 HPE3 

Anti-image Covariance HPE1 .443 -.217 -.098 

HPE2 -.217 .365 -.195 

HPE3 -.098 -.195 .492 

Anti-image Correlation HPE1 .732a -.539 -.209 

HPE2 -.539 .670a -.461 

HPE3 -.209 -.461 .771a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

HPE1 .881 

HPE2 .916 

HPE3 .865 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 3 
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4. Anticipated Inaction Regret 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .768 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 84.838 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 ART1 ART2 ART3 

Anti-image Covariance ART1 .178 -.060 -.102 

ART2 -.060 .224 -.087 

ART3 -.102 -.087 .154 

Anti-image Correlation ART1 .764a -.302 -.615 

ART2 -.302 .826a -.467 

ART3 -.615 -.467 .723a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

ART1 .956 

ART2 .946 

ART3 .965 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.952 3 
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5. Satisfaction 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .866 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 116.601 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 

Anti-image Covariance SAT1 .317 -.024 -.056 -.066 

SAT2 -.024 .167 -.076 -.074 

SAT3 -.056 -.076 .175 -.055 

SAT4 -.066 -.074 -.055 .167 

Anti-image Correlation SAT1 .926a -.105 -.236 -.289 

SAT2 -.105 .842a -.443 -.446 

SAT3 -.236 -.443 .859a -.321 

SAT4 -.289 -.446 -.321 .850a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

SAT1 .898 

SAT2 .947 

SAT3 .947 

SAT4 .951 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.952 4 
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6. Continued IS Use 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .664 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 67.946 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 CNT1 CNT2 CNT3 

Anti-image Covariance CNT1 .172 .013 -.131 

CNT2 .013 .474 -.112 

CNT3 -.131 -.112 .140 

Anti-image Correlation CNT1 .638a .047 -.839 

CNT2 .047 .832a -.433 

CNT3 -.839 -.433 .602a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

CNT1 .934 

CNT2 .852 

CNT3 .962 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 3 
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Lampiran 3: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4: Structural Model Fit 
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Lampiran 5: Standardized Regression Weights: 

Standardized Regression Weights (Structural Model): 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

GO-JEK dan JENIUS 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 

HPE <--- DSC .692 

ART <--- INV .204 

ART <--- DSC .512 

HPE <--- INV .410 

SAT <--- DSC .930 

CNT <--- SAT .590 

CNT <--- HPE .132 

CNT <--- ART .147 

DSC1 <--- DSC .740 

DSC2 <--- DSC .776 

DSC3 <--- DSC .699 

INV4 <--- INV .689 

INV3 <--- INV .763 

INV2 <--- INV .871 

INV1 <--- INV .751 

HPE3 <--- HPE .664 

HPE2 <--- HPE .858 
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   Estimate 

HPE1 <--- HPE .782 

ART3 <--- ART .934 

ART2 <--- ART .931 

ART1 <--- ART .948 

SAT1 <--- SAT .738 

SAT2 <--- SAT .799 

SAT3 <--- SAT .869 

SAT4 <--- SAT .850 

CNT1 <--- CNT .893 

CNT2 <--- CNT .821 

CNT3 <--- CNT .916 

 

 

GO-JEK 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 

HPE <--- DSC .355 

ART <--- INV .448 

ART <--- DSC .146 

HPE <--- INV .732 

SAT <--- DSC .883 

CNT <--- SAT .537 

CNT <--- HPE .172 
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   Estimate 

CNT <--- ART .167 

DSC1 <--- DSC .800 

DSC2 <--- DSC .823 

DSC3 <--- DSC .647 

INV4 <--- INV .758 

INV3 <--- INV .755 

INV2 <--- INV .889 

INV1 <--- INV .780 

HPE3 <--- HPE .630 

HPE2 <--- HPE .887 

HPE1 <--- HPE .792 

ART3 <--- ART .954 

ART2 <--- ART .934 

ART1 <--- ART .963 

SAT1 <--- SAT .626 

SAT2 <--- SAT .800 

SAT3 <--- SAT .866 

SAT4 <--- SAT .845 

CNT1 <--- CNT .873 

CNT2 <--- CNT .826 

CNT3 <--- CNT .861 
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JENIUS 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 

HPE <--- DSC .837 

ART <--- INV -.069 

ART <--- DSC .833 

HPE <--- INV .143 

SAT <--- DSC .966 

CNT <--- SAT .632 

CNT <--- HPE .080 

CNT <--- ART .135 

DSC1 <--- DSC .712 

DSC2 <--- DSC .772 

DSC3 <--- DSC .724 

INV4 <--- INV .588 

INV3 <--- INV .802 

INV2 <--- INV .848 

INV1 <--- INV .679 

HPE3 <--- HPE .726 

HPE2 <--- HPE .850 

HPE1 <--- HPE .810 

ART3 <--- ART .913 

ART2 <--- ART .935 

ART1 <--- ART .924 
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   Estimate 

SAT1 <--- SAT .830 

SAT2 <--- SAT .783 

SAT3 <--- SAT .871 

SAT4 <--- SAT .869 

CNT1 <--- CNT .921 

CNT2 <--- CNT .816 

CNT3 <--- CNT .973 

 

 

Standardized Regression Weights (Measurement Model): 

GO-JEK 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 

DSC3 <--- DSC .656 

DSC2 <--- DSC .833 

DSC1 <--- DSC .809 

INV4 <--- INV .752 

INV3 <--- INV .773 

INV2 <--- INV .874 

INV1 <--- INV .791 

HPE3 <--- HPE .671 

HPE2 <--- HPE .906 

HPE1 <--- HPE .831 

ART3 <--- ART .957 
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   Estimate 

ART2 <--- ART .938 

ART1 <--- ART .965 

SAT4 <--- SAT .806 

SAT3 <--- SAT .830 

SAT2 <--- SAT .813 

CNT3 <--- CNT .874 

CNT2 <--- CNT .844 

CNT1 <--- CNT .887 

SAT1 <--- SAT .705 

 

JENIUS 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 

DSC3 <--- DSC .776 

DSC2 <--- DSC .814 

DSC1 <--- DSC .729 

INV4 <--- INV .623 

INV3 <--- INV .790 

INV2 <--- INV .831 

INV1 <--- INV .691 

HPE3 <--- HPE .737 

HPE2 <--- HPE .860 

HPE1 <--- HPE .830 
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   Estimate 

ART3 <--- ART .907 

ART2 <--- ART .937 

ART1 <--- ART .917 

SAT4 <--- SAT .869 

SAT3 <--- SAT .869 

SAT2 <--- SAT .790 

CNT3 <--- CNT .975 

CNT2 <--- CNT .816 

CNT1 <--- CNT .920 

SAT1 <--- SAT .835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Disconfirmation dan Involvement..., Nurhasna Isnaini, Ma.-Ibs, 2018



163 

 

   Indonesia Banking School 

 

Lampiran 6: Model Fit Summary (Overall Model Fit): 

GO-JEK 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 230 

Number of distinct parameters to be estimated: 68 

Degrees of freedom (230 - 68): 162 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 358.937 

Degrees of freedom = 162 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 68 358.937 162 .000 2.216 

Saturated model 230 .000 0   

Independence model 40 1800.203 190 .000 9.475 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .801 .766 .880 .857 .878 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .853 .683 .748 
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Model PRATIO PNFI PCFI 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 196.937 145.919 255.692 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1610.203 1478.018 1749.801 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3.626 1.989 1.474 2.583 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 18.184 16.265 14.929 17.675 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .111 .095 .126 .000 

Independence model .293 .280 .305 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 494.937 531.553   

Saturated model 460.000 583.846   

Independence model 1880.203 1901.741   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4.999 4.484 5.593 5.369 

Saturated model 4.646 4.646 4.646 5.897 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Independence model 18.992 17.657 20.402 19.210 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 54 58 

Independence model 13 14 

 

 

JENIUS 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 230 

Number of distinct parameters to be estimated: 68 

Degrees of freedom (230 - 68): 162 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 313.981 

Degrees of freedom = 162 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 68 313.981 162 .000 1.938 

Saturated model 230 .000 0   

Independence model 40 1832.144 190 .000 9.643 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .829 .799 .909 .891 .907 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .853 .707 .774 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 151.981 105.623 206.138 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1642.144 1508.697 1783.007 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3.172 1.535 1.067 2.082 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 18.507 16.587 15.239 18.010 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .097 .081 .113 .000 

Independence model .295 .283 .308 .000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 449.981 486.596   

Saturated model 460.000 583.846   

Independence model 1912.144 1933.682   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4.545 4.077 5.092 4.915 

Saturated model 4.646 4.646 4.646 5.897 

Independence model 19.315 17.967 20.737 19.532 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 61 66 

Independence model 13 13 
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Lampiran 7: Regression Weights 

GO-JEK dan JENIUS 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

HPE <--- DSC .693 .094 7.371 ***  

ART <--- INV .360 .122 2.960 .003  

ART <--- DSC 1.050 .154 6.807 ***  

HPE <--- INV .354 .065 5.405 ***  

SAT <--- DSC .978 .103 9.531 ***  

CNT <--- SAT .786 .121 6.479 ***  

CNT <--- HPE .185 .115 1.614 .107  

CNT <--- ART .100 .043 2.324 .020  

DSC1 <--- DSC 1.000     

DSC2 <--- DSC 1.124 .105 10.673 ***  

DSC3 <--- DSC 1.060 .111 9.575 ***  

INV4 <--- INV 1.000     

INV3 <--- INV .951 .100 9.506 ***  

INV2 <--- INV 1.131 .109 10.398 ***  

INV1 <--- INV 1.063 .113 9.379 ***  

HPE3 <--- HPE 1.000     

HPE2 <--- HPE 1.161 .119 9.712 ***  

HPE1 <--- HPE 1.006 .109 9.217 ***  

ART3 <--- ART 1.000     

ART2 <--- ART .994 .041 24.466 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

ART1 <--- ART 1.029 .040 25.966 ***  

SAT1 <--- SAT 1.000     

SAT2 <--- SAT 1.067 .094 11.296 ***  

SAT3 <--- SAT 1.210 .098 12.353 ***  

SAT4 <--- SAT 1.071 .089 12.072 ***  

CNT1 <--- CNT 1.000     

CNT2 <--- CNT .849 .055 15.313 ***  

CNT3 <--- CNT .973 .052 18.548 ***  

 

 

GO-JEK 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

HPE <--- DSC .299 .082 3.640 ***  

ART <--- INV .767 .180 4.262 ***  

ART <--- DSC .302 .204 1.478 .139  

HPE <--- INV .511 .097 5.255 ***  

SAT <--- DSC .735 .126 5.817 ***  

CNT <--- SAT .794 .178 4.465 ***  

CNT <--- HPE .253 .157 1.614 .106  

CNT <--- ART .100 .057 1.764 .078  

DSC1 <--- DSC 1.000     

DSC2 <--- DSC .947 .111 8.540 ***  

DSC3 <--- DSC .776 .120 6.488 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

INV4 <--- INV 1.000     

INV3 <--- INV .825 .109 7.586 ***  

INV2 <--- INV 1.080 .120 8.986 ***  

INV1 <--- INV .994 .126 7.859 ***  

HPE3 <--- HPE 1.000     

HPE2 <--- HPE 1.249 .188 6.641 ***  

HPE1 <--- HPE 1.087 .173 6.287 ***  

ART3 <--- ART 1.000     

ART2 <--- ART .927 .048 19.422 ***  

ART1 <--- ART .980 .044 22.148 ***  

SAT1 <--- SAT 1.000     

SAT2 <--- SAT 1.190 .184 6.455 ***  

SAT3 <--- SAT 1.316 .193 6.807 ***  

SAT4 <--- SAT 1.137 .170 6.701 ***  

CNT1 <--- CNT 1.000     

CNT2 <--- CNT .885 .089 9.979 ***  

CNT3 <--- CNT .872 .083 10.530 ***  

 

 

JENIUS 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

HPE <--- DSC 1.037 .170 6.103 ***  

ART <--- INV -.134 .140 -.960 .337  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

ART <--- DSC 1.629 .220 7.417 ***  

HPE <--- INV .176 .102 1.719 .086  

SAT <--- DSC 1.177 .154 7.663 ***  

CNT <--- SAT .802 .231 3.472 ***  

CNT <--- HPE .100 .179 .561 .575  

CNT <--- ART .107 .100 1.073 .283  

DSC1 <--- DSC 1.000     

DSC2 <--- DSC 1.343 .181 7.403 ***  

DSC3 <--- DSC 1.326 .191 6.943 ***  

INV4 <--- INV 1.000     

INV3 <--- INV 1.240 .219 5.659 ***  

INV2 <--- INV 1.259 .219 5.755 ***  

INV1 <--- INV 1.145 .223 5.139 ***  

HPE3 <--- HPE 1.000     

HPE2 <--- HPE 1.093 .139 7.894 ***  

HPE1 <--- HPE .963 .127 7.582 ***  

ART3 <--- ART 1.000     

ART2 <--- ART 1.119 .070 15.986 ***  

ART1 <--- ART 1.074 .069 15.496 ***  

SAT1 <--- SAT 1.000     

SAT2 <--- SAT .991 .108 9.187 ***  

SAT3 <--- SAT 1.176 .108 10.838 ***  

SAT4 <--- SAT 1.082 .100 10.802 ***  

CNT1 <--- CNT 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

CNT2 <--- CNT .804 .068 11.787 ***  

CNT3 <--- CNT 1.092 .060 18.321 ***  
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