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ABSTRACT 

Social media is a genuine game changer for business, companies that invested 
early to harness the power of social media claim higher returns, with even greater gains 
predicted to be on the way. The purpose of this research was conducted is to identify the 
effect of e-service quality, business performance, perceived price and user satisfaction 
towards intention to continue use from the consumer who used facebook ads as tools for 
advertise their product. This research was a quantitative descriptive research. There 
were 120 respondents which were gathered by using convenience sampling method, and 
data from respondent was processed using Structural Equation Model (SEM). The results 
showed that e-service quality, business performance, and perceived price had a positive 
and significant affect toward user satisfaction. Furthermore, this research also showed 
that user satisfaction had a positive and significant effect on intention to continue use to 
user who used facebook ads as tools for advertise their product in the future. 

Keywords: Facebook Advertising, E-Service Quality, Business Performance, 

Perceived Price, User Satisfaction, Intention to Continue Use. 

1. Pendahuluan 

Facebook merupakan media sosial yang paling populer di Indonesia. Hal ini terbukti 

dari hasil penelitian WeAreSocial Singapore yang pada tahun 2014 menyebutkan, 

pengguna media sosial facebook di Indonesia menempati urutan pertama dengan 

pengguna sebanyak 59%, nomor urut 2 media sosial yang banyak digunakan adalah 

twitter dengan pengguna sebanyak 41%. Berdasarkan data facebook insight pada tahun 

2014, demografi pengguna facebook di Indonesia didominasi oleh perempuan sebanyak 

60% dan laki - laki sebanyak 40% dengan rentang usia 18-24 tahun. Pengguna facebook 

di Indonesia dari tahun 2013 setiap tahunnya mengalami pengingkatan, dan dipredikasi 

jumlahnya mencapai 95,1 juta pada tahun 2018 (Techinasia, 2015). Itu berarti, semakin 

banyak jumlah pengguna facebook di Indonesia maka semakin besar pula segmen 

pasar yang dapat UMK raih dalam proses pemasarannya melalui sosial  media 

faceboook.  
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Untuk semakin memudahkan para pelaku UMK dalam memasarkan barangnya, 

facebook juga menawarkan serangkaian tools yang dapat digunakan oleh para UMK 

untuk menjangkau, mengoptimalkan, mengukur, dan menyesuaikan upaya pemasaran, 

dan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan penjualannya yang dinamakan 

facebook ads (Roberts, 2010). Pemasaran melalui media sosial termasuk penggunaan 

facebook ads di internet merupakan alternatif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk 

meraih pasar yang luas dalam mempromosikan produk serta memajukan usaha dengan 

anggaran yang terbatas. 

Dalam persaingan konten iklan media sosial yang sangat kompetitif dewasa ini, 

adalah suatu kelemahan bagi facebook untuk menjadi perusahaan yang tidak 

berorientasi pada pelanggan. Oleh karena itu, facebook perlu untuk menghasilkan 

produk layanan beriklan yang berkualitas, harga yang kompetitif serta dapat 

menghasilkan kinerja bisnis yang baik bagi pelanggan, agar dapat membuat pelanggan 

tetap puas dan loyal serta tetap menggunakan layanan facebook ads dimasa yang akan 

datang (Dimitriades, 2006).  

  Sejauh mana efektivitas dari kualitas layanan (e-service quality) facebook ads 

pada pelaku UMK dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari tutorial cara pemasangan 

iklan, seberapa tepat segmentasi yang di janjikan, serta seberapa baik akomodasi yang 

diberikan oleh layanan facebook ads tersebut. Kemudian untuk harga beriklan 

(perceived price), dilihat berdasarkan pada seberapa rendah dan kompetitif harga 

beriklan, serta seberapa besar pelaku UMK dapat menghemat biaya beriklan mereka 

setelah menggunakan facebook ads tersebut. Terakhir dilihat berdasarkan kinerja bisnis 

(business performance) yang digambarkan pada peningkatan volume penjualan, profit 

serta peningkatan like pada fanpage yang sebelumnya sudah dibuat oleh UMK dari 

layanan facebook ads tersebut dapat menentukan kepuasan UMK serta meningkatkan 

intensitas penggunaan kembali facebook ads oleh UMK merupakan pertanyaan yang 

menarik untuk dikaji lebih lanjut.  

Pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas beriklan ini akan sangat 

berguna bagi pengambilan kebijakan ke depan dalam rangka meretensi pelanggan 

secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menelaah apakah kualitas layanan (e-service quality), harga (perceived price), 

serta kinerja bisnis (business performance) yang dihasilkan oleh  pelaku UMK dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan (user satisfaction) serta tingkat intensitas penggunaan 

kembali (intention to continue use) layanan facebook ads dimasa yang akan datang. 

E-Service quality..., Muhammad Khodir, Ma.-IBS, 2016



2. Landasan Teori 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian efektivitas beriklan pada layanan facebook ads oleh pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK). Layanan yang dinilai dalam facebook ads tersebut adalah kualitas layanan 

(e-service quality), harga (perceived price), serta kinerja bisnis (business satisfaction) 

yang dihasilkan oleh UMK dari layanan facebook ads tersebut. Pada penelitian ini, ketiga 

inisiatif tersebut dipotret dari persepsi pengguna. Sebagai implikasinya, ketiga inisiatif 

yang ditelaah ditinjau melalui konstruk e-service quality, business performance dan 

perceived price. Efek akhir pada pengguna yang ditelaah dalam penelitian ini dipotret 

melalui user satisfaction serta intention to continue use. 

Dampak E-Service Quality terhadap User satisfaction 

Service quality dan satisfaction adalah dua konsep utama yang berada di inti dari 

teori pemasaran dan praktek pemasaran saat ini (Ahmad, 2011). Satisfaction dapat di 

definisikan sebagai “kepuasan konsumen adalah hasil kolektif dari persepsi, evaluasi, 

dan reaksi psikologis dari pengalaman mengkonsumsi atau menggunakan produk/jasa” 

(Ahmad, 2011). Satisfaction juga didefinisikan sebagai penilaian layanan pelanggan 

dalam hal apakah layanan yang telah diberikan memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Satisfaction dipandang sebagai faktor penentu kompleks komponen kognitif 

dan afektif (Lien, Wen, & Wu, 2011).  

Sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa satisfaction berkorelasi positif 

dengan service quality dan merupakan mediator yang signifikan dari service quality dan 

behavioral consequences (Lien et al., 2011). (Santos, 2003) mendefinisikan e-service 

quality sebagai penilaian pelanggan secara keseluruhan dan penilaian dalam kaitannya 

dengan keunggulan, serta kualitas pelayanan produk/jasa dalam bentuk virtual. (Ahmad, 

2011) menemukan hubungan positif antara e-service quality dan satisfaction 

berdasarkan lima dimensi dari e-service quality : information quality, security, website 

functionality, costumer relationship, responsiveness, dan fulfillment.  

(McCoy, Everard, & Loiacono, 2009) menemukan hubungan yang signifikan 

antara kulitas website dengan kepuasan dan niat konsumen untuk menggunakan 

kembali website. Bahkan, 49,4% dari varians konsumen “intention to continue use” 

dijelaskan melalui model kualitas website. Oleh karena itu, konsumen yang merasakan 

kualitas website lebih tinggi menjadi lebih mungkin untuk menggunakan kembali website 

karena kepuasan yang mereka terima dibanding dengan konsumen yang menganggap 

website tersebut memiliki kualitas yang rendah. Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti 

E-Service quality..., Muhammad Khodir, Ma.-IBS, 2016



ingin mengetahui pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pengguna atau user 

satisfaction akan fitur yang diberikan oleh facebook ads. Hal tersebut menjadi hipotesis 

1 dari penelitian ini. Secara spesifik hipotesis berdasarkan uraian diatas adalah sebagai 

berikut : 

H1: E-Service Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction 

 

Dampak Business Performance terhadap User Satisfaction 

Business Performance atau kinerja bisnis adalah generalisasi dari prestasi 

efisiensi dan efektivitas bahwa manajer mengoperasikan perusahaan dengan baik. Studi 

yang berbeda menggunakan definisi dan pengukuran dari kinerja berdasarkan tujuan 

penelitiannya sendiri. Kinerja dalam penelitian ini merupakan kinerja bisnis dari sebuah 

perusahaan, individu, maupun pemiliki usaha dalam mengukur hasil dari proses iklan 

yang dilakukannya (Yao, Xu, Song, Jiang, & Zhang, 2014). 

Pengukuran kinerja bisnis sangat kompleks dan beragam, terdapat dua jenis 

pengukuran kinerka bisnis, yang pertama didasarkan pada pengukuran objektif dari 

indikator keuangan, seperti break event point, profit, dan indikator keuangan lainnya, 

yang lainnya adalah evaluasi subjektif, seperti evaluasi penjualan, pertumbuhan pangsa 

pasar, dan indikator profitabilitas lainnya (Yao et al., 2014)  

 (Zhou, 2007) menemukan hubungan positif antara performance dan satisfaction 

yang didasarkan pada indikator keuangan (profit, sales volume growth, dan market 

share). Dan (Bhanot, 2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengggunaan 

media sosial oleh perusahaan dapat meningkakan volume penjualan dan penelitian 

tersebut juga menyatakan bahwa 84% perusahaan mengatakan bahwa media sosial 

sangat membantu mereka menjangkau lebih banyak konsumen baru dari iklan yang 

mereka tayangkan di media sosial tersebut. Berdasarkan infomasi penelitian terdahulu 

tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh dalam bentuk perubahan kemajuan bisinis 

yang pengguna facebook ads rasakan didasarkan pada indikator keuangan (profit, sales 

volume growth) dan pada indikator kenaikan “LIKE” pada fanpage serta dampaknya 

terhadap (satisfaction) kepuasan para pengguna facebook ads. Hal tersebut menjadi 

hipotesis 2 dari penelitian ini. Secara spesifik hipotesis berdasarkan uraian di atas 

adalah sebagai berikut: 

H2 : Business Performance berpengaruh positif terhadap User Satisfaction. 
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Dampak Perceived Price terhadap User Satisfaction 

Perceived price didefinisikan sebagai “keputusan pelanggan mengenai harga 

rata-rata layanan jika dibandingkan dengan pesaingnya” (Ryu & Han, 2010). literatur 

pemasaran menekankan harga sebagai faktor penting dalam kepuasan pelanggan, 

karena setiap kali konsumen mengevaluasi nilai dari produk atau jasa yang diperoleh, 

mereka biasanya berpikir tentang harga (Martín‐Consuegra, Molina, & Esteban, 2007). 

Mengenai hubungan harga untuk kepuasan, (Martín‐Consuegra et al., 2007) 

menunjukan bahwa tingkat kepuasan adalah subjek pada faktor kualitas pelayan, 

produk, harga, dan faktor personal lainnya. Namun, harga belum sepenuhnya diselidiki 

dalam studi empiris sebelumnya.  

Harga dalam konteks ini merupakan salah satu aspek pertimbangan utama 

pengguna untuk mengambil keputusan beriklan menggunakan facebook ads, 

kebanyakan pengguna mengevaluasi nilai (gabungan dari harga dan kualitas) dalam 

memutuskan untuk beriklan. Nilai pengguna bisa menjadi negatif ketika evaluasi harga 

beriklan relatif tinggi. Juga, jika harga dianggap sebagi harga wajar dalam beriklan, maka 

pengguna akan cenderung memiliki niat yang tinggi untuk beriklan kembali (Kwabena & 

Mphil, 2008). 

Berdasarkan argumentasi dan informasi dari penelitian terdahulu, maka peneliti 

ingin mengetahui pengaruh perceived price terhadap kepuasan pengguna atau user 

satisfaction akan harga beriklan menggunakan facebook ads. Hal tersebut menjadi 

hipotesis 3 dari penelitian ini. Secara spesifik hipotesis berdasarkan uraian di atas 

adalah sebagai berikut : 

H3 : Perceived Price berpengaruh positif terhadap User Satisfaction.  
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Dampak User Satisfaction terhadap Intention to Continue Use  

Satisfaction mencerminkan “keadaan psikologis atau afektif yang dihasilkan dari 

penilaian kognitif dari adanya perbedaan antara harapan dan kinerja”. Dengan kata lain, 

tingkat kepuasan ditentukan oleh diskonfirmasi, yang mewakili kekuatan dan arah 

kesenjangan antara harapan dan kinerja yang dirasakan (yaitu, ketidaksesuaian antara 

harapan dan kinerja yang dirasakan). Konfimasi dan diskonfirmasi yang positif akan 

menimbulkan kepuasan pengguna berdasarkan pengalaman mereka (Jin, Cheung, Lee, 

& Chen, 2007). Dan (Piriyakul et al., 2015) dalam studinya mengungkapkan bahwa 

manfaat yang dirasakan dan efek konfirmasi dari kepuasan dan kepuasan itu sendiri 

pada akhirnya berpengaruh pada niat penggunaan kembali (intention to continue use).  

Mayoritas studi menganggap hubungan pelanggan transaksional dengan 

pengalaman sebelumnya sebagai penentu utama dari perilaku penggunaan kembali 

(intention to continue use). Temuan penelitian terbaru menawarkan bukti kuat ini, yang 

menunjukan hubungan hubungan positif antara kepuasaan pelanggan dengan niat 

perilaku. Dan para peneliti dibidang layanan professional telah menyatakan bahwa 

pelanggan layanan bisnis cenderung tetap pada dengan operator yang sama jika 

operator tersebut terus memberikan kepuasan (Chumpitaz & Paparoidamis, 2004). 

Berdasarkan temuan pada sejumlah penelitian terdahulu tersebut maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut. 

H4 : User Satisfaction berpengaruh positif terhadap Intention To Continue Use. 

 

Gambar 1. Model penelitian 
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3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian deskriptif, yaitu desain 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau 

menggambarkan hubungan antar konstruk penelitian (Cooper & Schindler, 2013). 

Pengambilan informasi dari sampel dilakukan hanya sekali, hal ini berarti penelitian ini 

menggunakan desain cross-sectional (Maholtra, 2007). Hipotesis diuji berdasarkan fakta 

empiris dari data primer yang dihimpun melalui survei dengan kuesioner yang 

disebarkan secara online. Survei dilakukan terhadap sampel pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK) yang telah menggunakan facebook ads dengan waktu minimal penggunaan 

6 bulan yang dipilih dengan teknik convenience sampling. Adapun pertanyaan yang 

digunakan dalam kuesioner dikonstruksi dengan mempertimbangkan pola pertanyaan 

dari sejumlah penelitian dalam disiplin ilmu pemasaran sebagaimana disajikan pada 

Tabel 1. 

Analisis data penelitian dimodelkan melalui model Structural Equation Modeling. 

Structural Equation Modeling (SEM) dipilih sebagai model dan alat analisis dalam 

penelitian ini karena dapat menguji derajat kecocokan secara umum atau goodness of 

fit (GOF) antara data dengan model yang diajukan serta dapat mengestimasi hubungan 

antar vaiabel terikat yang saling terkait secara simultan (Wijanto, 2008). Untuk mengukur 

kecocokan model digunakan parameter berupa Normed chi-square (2/df), root mean 

square error of approximation (RMSEA) dan comparative fit index, CFI (Hair, Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 2010). Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 

merupakan estimasi model pengukuran yang dilakukan untuk menilai validitas dan 

reliabilitas alat ukur dari masing-masing variabel penelitian. Tahap kedua merupakan 

estimasi model structural yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan serta 

menilai tingkat kecocokan model (goodness of fit) penelitian yang diajukan.  
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Tabel 1. Alat ukur yang dipergunakan pada kuesioner penelitian 
 

Variabel Alat Ukur 

E-Service Quality 
(ESQ) 

ESQ 1. Facebook menyediakan tutorial yang memadai bagi pengguna         
facebook ads. 

ESQ 2. Facebook menyediakan mekanisme pemasangan facebook ads yang 
memudahkan penggunanya. 

ESQ 3. Facebook ads selalu menyampaikan konten iklan kepada segmen 
konsumen yang sesuai. 

ESQ 4. Facebook ads senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan 
pengguna layanannya. 

Business 

Performance 
(BP) 

BP 1.  Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mampu menjangkau lebih banyak 
pelanggan baru. 

BP 2.  Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mengalami peningkatan volume 
penjualan. 

BP 3.  Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mengalami peningkatan profit. 
Perceived Price 

(PP) 
PP 1.  Biaya / harga beriklan di facebook ads cukup kompetitif/bersaing jika 

dibandingkan dengan tools beriklan lainnya. 
PP 2.  Lebih murah berkilan dengan menggunakan facebook ads dibanding 

dengan tools beriklan lainnya. 
PP 3.  Saya dapat menghemat lebih banyak uang jika beriklan dengan 

munggunakan facebook ads dibanding dengan tools beriklan lainnya. 
User Satisfaction 

(US) 
US 1.  Layanan Facebook ads bekerja seperti yang saya harapkan. 
US 2.  Saya merasa puas dengan keputusan saya menggunakan facebook 

ads. 
US 3.  Pilihan saya untuk menggunakan facebook ads adalah pilihan yang 

tepat. 
US 4.  Jika saya diminta memilih kembali, saya akan memilih layanan 

facebook ads untuk beriklan. 
US 5.  Saya merasa senang dengan keputusan saya menggunakan 

facebook ads ini. 
US 6.  Saya senang bahwa saya menggunakan facebook ads. 
US 7.  Menggunakan facebook ads merupakan pengalaman yang baik. 

Intention to 

Continue Use 

(ICU) 

ICU 1. Saya akan senantiasa menggunakan facebook ads. 
ICU 2. Saya akan menggunakan facebook ads lagi dimasa yang akan dating. 
ICU 3. Saya berniat untuk terus menggunakan facebook ads. 

 

 

  

E-Service quality..., Muhammad Khodir, Ma.-IBS, 2016



4. Analisis dan Pembahasan 

 Dari proses penghimpunan data diperoleh 120 data sampel dari pelaku Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK). Proses pengolahan data diawali dengan pengujian validitas dan 

reliabilitas alat ukur masing-masing variabel yang dipergunakan melalui estimasi pada 

model pengukuran. Berdasarkan hasil estimasi model pengukuran diperoleh fakta 

bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur kelima variabel penelitian 

memiliki nilai standardized loading factor di atas 0.5. Hal ini berarti keseluruhan indikator 

yang dipergunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian adalah valid 

(Igbaria, Zinatelli, Cragg, & Cavaye, 1997). Sementara itu, untuk menilai tingkat 

reliabilitas dari masing-masing variabel penelitian dilakukan perhitungan nilai average 

variance extracted (AVE) dan composite reliability (CR) dengan hasil sebagaimana 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE) dan Composite Reliability (CR) 

variabel pengukuran. 

 
    Variabel AVE CR Kesimpulan 

E-Service Quality 0.666 0.888 Reliabel 

Business Performance 0.712 0.880 Reliabel 

Perceived Price 0.747 0.898 Reliabel 

User Satisfaction 0.754 0.954 Reliabel 

Intention To Continue Use 0.758 0.904 Reliabel 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan AVE dan CR sebagaimana disajikan pada Tabel 

2 dapat dilihat bahwa seluruh nilai AVE berada di atas 0.5 dan seluruh nilai CR berada 

di atas 0.7. Hal ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perangkat pengukuran 

yang digunakan adalah reliabel (Wijanto, 2008). Langkah selanjutnya adalah pengujian 

hipotesis melalui estimasi pada model struktural. Melalui estimasi pada model struktural 

diperoleh fakta bahwa nilai Normed Chi-Square model struktural pada penelitian ini 

sebesar 2.667 (good fit), nilai RMSEA sebesar 0.118 (poor fit) dan nilai CFI sebesar 

0.887 (marginal fit). Dari ketiga nilai tersebut dapat dikatakan bahwa secara 

keseluruhan, model penelitian ini memiliki tingkat kecocokan (goodness of fit) yang 

cukup baik. Uji hipotesis penelitian didasarkan pada arah koefisien regresi dan nilai p-

value dari masing-masing jalur hubungan antar variabel sebagaimana disajikan pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis 

    Jalur estimasi p-value Kesimpulan 

US      ESQ 0.237 0.035 H1 didukung data 
US      BP 0.301 0.000 H2 didukung data 
US      PP 0.352 0.000 H3 didukung data 
ICU     US 0.777 0.000 H4 didukung data 

 

 Berdasarkan hasil analisis pada model struktural sebagaimana disajikan pada 

Tabel 3 terlihat bahwa e-service quality memiliki pengaruh positif terhadap user 

satisfaction. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,237 dengan nilai P 0,35. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, e-service quality memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap user satisfaction dan hipotesis dapat diterima.  

 Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini juga menunjukkan Business 

Performance memiliki pengaruh positif terhadap User Satisfaction berdasarkan output 

regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,301 dengan nilai P ***. Nilai 

estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menyatakan, Business Performance memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap User Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.  

 Kemudian, dari hasil hipotesis tersebut membuktikan juga bahwa perceived price 

memiliki pengaruh positif terhadap user satisfaction. Berdasarkan hasil dari pengujian 

data, diperoleh nilai estimasi 0,352 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menyatakan, Perceived Price memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

User Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

 Terakhir, diperoleh hasil hipotesis bahwa user satisfaction memiliki pengaruh 

positif terhadap intention to continue use. Berdasarkan hasil dari pengujian data, 

diperoleh nilai estimasi sebesar 0,777 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari 

itu, user satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap intention to 

continue use dan hipotesis dapat diterima.  
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 Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada 

model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan 

dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan dibahas dibawah ini. 

Pengaruh dari E-Service Quality terhadap User Satisfaction 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara E-Service Quality terhadap User Satisfaction. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin baik kualitas layanan (E-Service Quality) yang diberikan kepada 

pengguna facebook ads maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan (User 

Satisfaction) terhadap layanan ataupun produk yang diterima. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian (Ahmad, 2011) yang menyatakan bahwa konsumen yang 

merasakan kualitas website lebih tinggi menjadi lebih mungkin untuk menggunakan 

kembali website karena kepuasan yang mereka rasakan dibanding dengan konsumen 

yang menganggap website tersebut memiliki kualitas yang rendah. Kualitas layanan 

yang baik dalam hal ini adalah mekanisme atau tutorial pemasangan iklan dan 

tersedianya target konsumen yang sesuai seperti yang mereka harapkan di facebook 

memiliki efek yang positif terhadap kepuasan penggunanya karena hal ini di anggap 

memberikan kemudahan serta menggambarkan bahwa facebook senantiasa dapat 

mengakomodasi kebutuhan penggunanya dalam memenuhi target beriklan sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. 

Pengaruh dari Business Performance terhadap User Satisfaction 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Business 

Performance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap User Satisfaction. 

Hal ini membuktikan konsumen atau pengguna merasa puas akan kinerja beriklan di 

facebook ads yang sangat efektif bagi UMK untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka, 

dalam konteks ini adalah untuk mendatangkan atau menjangkau lebih banyak 

konsumen serta meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan UMK 

tersebut. Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Bhanot, 2012) yang 

menunjukan bahwa sosial media dalam konteks ini adalah facebook sangat membantu 

perusahaan dalam meningkatkan angka penjualan perusahaan, selain itu penelitian 

tersebut juga menunjukan bahwa 84% perusahaan mengatakan bahwa mereka 

(perusahaan) dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan pemasaran melalui 

sosial media. 
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Pengaruh dari Perceived Price terhadap User Satisfaction 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara Perceivied Price terhadap User Satisfaction. Hal ini menyatakan bahwa 

konsumen atau pengguna puas akan harga yang facebook tetapkan untuk beriklan di 

facebook ads dan dirasa cukup kompetitif atau bahkan lebih murah dibanding dengan 

harga beriklan menggunakan media sosial lainnya, selain itu hasil penelitian ini juga 

menunjukan bahwa konsumen atau pengguna dapat memnghemat lebih banyak 

uangnya apabila mereka beriklan menggunakan facebook ads. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Curran, Graham, & Temple, 2011) tentang distribusi konten di social media 

facebook, twitter, dan LinkedIn menggunakan iklan berbayar, diperoleh hasil iklan 

menggunakan media sosial facebook menghabiskan biaya per klik iklan paling murah 

yaitu 0,56 USD dibanding dengan Twitter 1,11 USD dan LinkedIn 5,9 USD. 

Pengaruh dari User Satisfaction terhadap Intention to Continue Use 

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan User Satisfaction memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Intention to Continue Use. Hasil ini berarti semakin 

besar kepuasan penggguna facebook ads semakin besar pula intensitas pengguna 

untuk menggunakan kembali facebok ads sebagai media untuk mengiklankan produk 

barang atau jasanya. Para peneliti dibidang layanan profesional telah menyatakan 

bahwa pelanggan layanan bisnis cenderung tetap pada dengan operator yang sama jika 

operator tersebut terus memberikan kepuasan yang sangat baik (Chumpitaz & 

Paparoidamis, 2004). Banyak peneliti menurut Oliver (1981) mengkonseptualisasikan 

kepuasan pelanggan sebagai perasaan seseorang senang atau kecewa yang dihasilkan 

dari membandingkan kinerja atau hasil suatu produk yang dirasakan dalam kaitannya 

dengan harapan diri pengguna facebook ads. Secara umum menurut Yi and La (2004), 

ada dua konsep umum kepuasan, yaitu kepuasan spesifik transaksi dan kepuasan 

kumulatif. Menurut Boshoff and Gray (2004) kepuasan transaksi spesifik adalah evaluasi 

pelanggan dari pengalamannya dan reaksi terhadap pertemuan jasa atau barang 

tertentu dan menurut Johnson, Anderson and Fornell (1995) kepuasan kumulatif 

mengacu pada evaluasi keseluruhan pelanggan dari pengalaman mengkonsumsi 

sampai saat ini (Fen & Lian, 2007). 
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5. Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh e-service quality, business 

performance, perceived price dan user satisfaction terhadap intention to continue use 

pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna facebook ads. Hasil analisis data 

yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa seluruh 

hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian 

e-service quality, business performance, perceived price, user satisfaction, intention to 

continue use pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna facebook ads, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, persaingan di dunia media sosial cukup ketat dewasa ini, pelanggan 

sangat mementingkan kualitas layanan (e-service quality) yang didapatkan sesuai 

dengan yang diharapkan dari hasil kualitas layanan yang lebih dari ekspektasi 

pelanggan. Kualitas layanan (e-service quality) yang diberikan facebook ads tentunya 

harus dipertahankan serta ditingkatkan agar hasil yang diberikan kepada pelanggan 

dapat terus berjalan maksimal. Tertargetnya pangsa pasar dan kualitas kemudahan 

beriklan dengan petunjuk atau tutorial dinilai cukup baik hingga saat ini.  

Kedua, business performace disini mengacu pada seberapa efektif facebook ads 

dapat meningkatkan kinerja bisnis, dalam hal ini adalah nilai dari peningkatan “LIKE” 

pada fanpage karena fanpage merupakan fasilitas yang harus pengguna buat untuk bisa 

mengiklankan produk barang atau jasanya di facebook ads, peningkatan “LIKE” pada 

fanpage di interpretasikan sebagai alat bagi pengguna untuk mengukur pertambahan 

pengunjung atau pelanggan baru ketika pengguna sudah memulai memasarkan 

produknya menggunakan facebok ads. Dan menurut peneliti, facebook telah sangat baik 

dalam memberikan pelayanan bagi pengguna untuk me-manage fanpage yang mereka 

miliki. Selain itu fitur pangsa pasar yang dikategori sangat terstruktur juga sangat 

memberikan kepuasan kepada pengguna dan harus terus ditingkatkan secara maksimal 

agar pengguna dapat memperbesar volume penjualan dan kenaikan profit mereka 

karena iklan mereka terkonversi dengan baik sesuai dengan target pangsa pasar yang 

mereka inginkan.  
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Terakhir, perceived price adalah aspek pertimbangan utama dalam mengambil 

keputusan pembelian, dan kebanyakan pengguna mengevaluasi nilai (gabungan dari 

harga dan kualitas) dalam memutuskan untuk beriklan. Nilai pengguna bisa menjadi 

negatif ketika evaluasi harga beriklan relatif tinggi. Juga, jika harga dianggap sebagi 

harga wajar dalam beriklan, pengguna mungkin cenderung memiliki niat yang tinggi 

untuk beriklan (Kwabena & Mphil, 2008). Dalam konteks ini pengguna menganggap 

bahwa harga beriklan di facebook ads sangat kompetitif dan relatif sangat murah 

dibanding harga beriklan di tools beriklan sosial media lainnya. Jadi peneliti anggap 

facebook cukup sukses dalam menetapkan dan menginformasikan berbagai alternatif 

harga beriklan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pengguna. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh survey yang dilakukan oleh funuralsocial.com 

dalam mengukur biaya rata-rata yang harus dikeluarkan oleh pengiklan untuk 

menjangkau 1000 orang dalam proses iklannya. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa 

facebook ads memberikan biaya beriklan paling rendah yaitu hanya 0,25 dollar atau 

sekitar 4000 rupiah untuk bisa menjangkau 1000 orang dalam iklannya. 

Gambar 2. Harga Beriklan Rata-rata 

 

Sumber : funuralsocial.com 
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Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk 

perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Sebagai pihak yang menyediakan jasa kepada pelanggannya maka facebook 

harus mempertahankan dan lebih meningkatkan E-Service Quality agar 

pelanggan yang menggunakan ataupun ingin menggunakan facebook ads 

mempunyai rasa antusias bahwa facebook ads memiliki kualitas layanan yang 

sangat baik yang sangat memudahkan UMK untuk dapat mengembangkan dan 

mempromosikan produk barang atau jasa yang mereka miliki. hal tersebut 

menjadi landasan utama pelanggan menilai kualitas layanan yang akan 

digunakan nantinya serta dapat menjadi promosi E-Words Of Mouth yang baik 

bagi facebook kedepannya dalam meraih pangsa pasar UMK yang ada di 

Indonesia untuk menjadikan facebook ads ini sebagai pilihan utama tools 

beriklan mereka. 

2. Kemudian untuk metode pembayaran iklan sebaiknya facebook bekerja sama 

dengan pihak provider jaringan lokal atau perbankan lokal untuk mempermudah 

fasilitas pembayaran para pengguna facebook ads, karena metode pembayaran 

melalui paypal atau kartu kredit dinilai cukup sulit untuk dibuat oleh para pelaku 

usaha khususnya usaha mikro dan kecil, jadi hal itu menjadi halangan utama 

bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk bisa beriklan melalui 

facebook ads ini. Dan untuk bisa lebih meningkatkan kinerja bisnis pengguna 

baru atau “newbie”, sebaiknya facebook bisa memberikan informasi mengenai 

referensi tipe pembayaran iklan yang sesuai untuk kategori produk bisnis yang 

dijalankan dalam media kit nya, sebagai contoh produk fashion atau aksesoris 

sebaiknya menggunakan tipe pembayaran cost per mile (CPM) karena untuk 

kategori produk fashion atau aksesoris konsumen butuh melihat lebih dari sekali 

untuk bisa menetapkan  hati untuk membeli produk yang di iklankan tersebut. 

Hal tersebut selain mempermudah pengguna facebook ads baru, juga dapat 

meningkatkan kecepatan terjadinya konversi penjualan produk barang atau jasa 

yang mereka pasarkan. Apabila metode pembayaran dapat di buat lebih mudah 

dan bisa diakses melalui pihak provider lokal secara luas dengan cara yang 

mudah dan terdapat fitur referensi yang tepat mengenai metode pembayaran 

dan tipe bisnis yang dijalankan, mungkin semua UMK di Indonesia dapat 
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menggunakan facebook ads sebagai alat untuk memasarkan atau 

mempromosikan produk barang atau jasanya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengganti objek yang diteliti dengan tipe 

usaha yang lebih besar skalannya dari usaha UMK, seperti Coca-Cola, Microsoft, 

OLX, dan lain sebagainya yang merupakan perusahaan korporasi yang sudah 

besar yang menggunakan facebook ads untuk kepentingan lainnya selain untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena untuk perusahaan besar 

tersebut penggunaan facebook ads atau media sosial lainnya bukan lagi hanya 

untuk memperoleh keuntungan, namun lebih condong untuk meningkatkan 

brand awareness produk mereka dan menjalin komunikasi dengan pelanggan 

secara intensif sehingga perusahaan dapat melayani pelanggan setiap saat dan 

memperoleh feedback yang baik dari pelanggan untuk kelangsungan 

perusahaan mereka. Berdasarkan hal tersebut, nantinya diharapkan penelitian 

mengenai intention to cotinue use akan dapat diukur dan dianalisa dengan aspek 

berbeda seperti brand awareness dan aspek-aspek lain yang berhubungan dan 

terkait sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya dan bermanfaat. 
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