
 
 

i 
 

E-SERVICE QUALITY, BUSINESS PERFORMANCE, DAN PERCEIVED 

PRICE SEBAGAI PEMBENTUK USER SATISFACTION DAN INTENTION 

TO CONTINUE USE : STUDI PADA UMK PENGGUNA FACEBOOK 

ADVERTISING 

 

 

 

Oleh: 

MUHAMMAD KHODIR 

20111111036 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2016 

  

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



 
 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN UJI KOMPREHENSIF 
 

Nama  :   Muhammad Khodir 

NIM  :   20111111036 

Judul Skripsi : E-Service Quality, Business Performance, dan Perceived Price 
sebagai pembentuk User Satisfaction dan Intention to Continue Use Pelaku Usaha 
Mikro dan Kecil (UMK) pengguna Facebook Advertising 

Tanggal Ujian : 1 April 2016 

Nama Penguji, 

Ketua  : Dr.Surachman Surjaatmadja Ir., M.M 

Anggota : 1. Dr. Whony Rofianto, ST., MSi 

      2. Ahmad Setiawan Nuraya, S.E., MBA 
 

dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengikuti ujian 
komprehensif. 

Hari, tanggal : Jumat, 1 April 2016 

Dengan hasil : 

 

Ketua Penguji, 

 

(Dr.Surachman Surjaatmadja Ir., M.M) 

  
 

     Anggota 1,              Anggota 2, 

                                             
(Dr. Whony Rofianto, ST., MSi)   (Ahmad Setiawan Nuraya, S.E., MBA) 

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



 
 

 
iii                                     

 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Muhammad Khodir 

NIM : 20111111036 

Jurusan : Manajemen  

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan 

benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat 

atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan 

sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan STIE Indonesia Banking 

School. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

Penulis,                                                

Muhammad Khodir 

 

  

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



 
 

 iv  
 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
 

Sebagi sivitas akademi STIE Indonesia Banking School, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Muhammad Khodir 

NIM   : 20111111036 

Program Studi  : Manajemen 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
STIE Indonesia Banking School Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive 
Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

E-Service Quality, Business Performance, dan Perceived Price sebagai pembentuk 
User Satisfaction dan Intention to Continue Use : Studi pada UMK Pengguna 
Facebook Advertising. 

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 
Noneksklusif ini STIE Indonesia Banking School berhak menyimpan, 
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 
merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

 

 

Dibuat di Jakarta 

                   Pada tanggal : 13 April 2016 

  Yang menyatakan 

 

 

 

        (Muhammad Khodir) 

 

 

 

 

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



 
 

 v  
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan hidayat-Nya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat 

waktu. Skripsi dengan judul “E-Service Quality, Business Performance, dan 

Perceived Price sebagai pembentuk User Satisfaction dan Intention to Continue 

Use Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna Facebook Advertising” ini 

sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana 

(S1) jurusan manajemen di STIE Indonesia Banking School. Pada kesempatan kali 

ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kepada kedua orang tua penulis, H. Buhori dan Hj. Suci Rahayu yang 

sangat saya cintai dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan 

dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap 

kuat dan bersemangat dalam menyelesaikan studi.  

2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

3. Bapak Sparta, Drs., ME., Ak selaku wakil ketua I, Bapak Khairil Anwar, 

SE., MSM selaku wakil ketua II, dan Bapak Antyo Pracoyo, Drs., MSi 

selaku wakil ketua III Indonesia Banking School. 

 

 

 

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



 
 

 vi  
 

4. Bapak Dr. Whony Rofianto, ST., MSi selaku dosen metodologi penelitian, 

riset pemasaran, dan dosen pembimbing skripsi penulis yang sangat 

inspiratif dan  membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas 

segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis, motivasi dan segala 

waktu yang tidak pernah lelah sampai skripsi ini selesai.  

5. Bapak Ahmad Setiawan Nuraya, S.E., MBA selaku dosen penguji dan 

Bapak Dr.Surachman Surjaatmadja Ir., M.M selaku dosen penguji yang 

telah memberikan ilmu dan saran yang sangat berguna dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak Deni Wardani ST., MTI selaku pembimbing akademik yang selalu 

memberikan arahan selama perkuliahan di STIE IBS. 

7. Para responden yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah 

mengisi kuesioner ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, 

walaupun diantara kita ada yang mengenal dan tidak saling mengenal, 

semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.  

8. Seluruh teman-teman STIE Indonesia Banking School angkatan 2011 

hingga 2014. Rekan-rekan seperjuangan skripsi jurusan manajemen Andre 

Ramadhan, Jozzy Ibrahim, Muhammmad Fadhil Surya, Yourdy, Debby, 

Icut, Fahmy, Rangga, Listy, Tamara, Cut sabrina farah, Yudy, Rizky 

adityo, dan Hapsari. Seluruh teman-teman angkatan 2011 tanpa terkecuali. 

Terima kasih atas seluruh pengalaman dan pembelajaran yang sangat 

berharga serta atas bantuan, dukungan, semangat, dan doa bagi penulis. 

  

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



 
 

 vii  
 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan sangat jauh dari sempurna. Namun, penulis mengharapkan semoga penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang agar penelitian ini 

dapat menjadi lebih baik lagi. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan 

seluruh pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan skripsi ini untuk 

kepentingan akademik dalam bidang manajemen pemasaran.  

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

 

Jakarta, 13 April 2016 

 

 

 

                                                                                               Muhamad Khodir

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



 
 

 
viii                                     

 

 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN PERSETUJUAN UJI KOMPREHENSIF ......................................... ii 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI ............................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .......................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii 

ABSTRAK ........................................................................................................... xiv 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 4 

1.3 Rumusan Permasalahan ................................................................................ 6 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian ...................................................................... 6 

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 7 

1.5.1 Manfaat Praktis ...................................................................................... 7 

1.5.2 Manfaat Akademis ................................................................................. 7 

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................... 8 

BAB II .................................................................................................................. 10 

LANDASAN TEORI ........................................................................................... 10 

2.1 Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 10 

2.1.1 Pemasaran Digital (Digital Marketing) ................................................ 10 

2.1.2 Pemasaran Internet (Internet Marketing) ............................................. 11 

2.1.3 Pemasaran Media Sosial (Social Media Marketing) ............................ 13 

2.1.4 Kualitas Pelayan Internet (E-Service Quality) ..................................... 15 

2.1.5 Kinerja Bisnis (Business Performance) ............................................... 18 

2.1.6 Harga (Perceived Price) ....................................................................... 19 

2.1.7 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) .............................................. 19 

2.1.8 Intensitas Penggunaan Kembali (Intention to Continue Use) .............. 22 

2.2 Kerangka Konseptual .................................................................................. 23 

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



 
 

 ix  
 

2.2.1 E-Service Quality – User Satisfaction.................................................. 23 

2.1.3 Business Performance – User Satisfaction ........................................... 24 

2.1.4 Perceived Price – User Satisfaction ..................................................... 26 

2.1.5 User Satisfaction – Intention to Continue Use ..................................... 27 

2.3 Model Penelitian ......................................................................................... 28 

BAB III ................................................................................................................. 29 

METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................ 29 

3.1 Objek Penelitian .......................................................................................... 29 

3.2 Desain Penelitian ......................................................................................... 29 

3.3 Metode Penghimpunan Data ....................................................................... 30 

3.4 Jenis dan Sumber Data ................................................................................ 30 

3.5 Sampel dan Populasi ................................................................................... 32 

3.6 Operasionalisasi Variabel ........................................................................... 32 

3.7 Metode Analisis Data .................................................................................. 36 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) ............................................. 36 

3.7.2 Identifikasi (Identification) .................................................................. 38 

3.7.3 Estimasi (Estimation) ........................................................................... 39 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)................................................................. 39 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) ..................................................... 45 

BAB IV ................................................................................................................. 48 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 48 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................ 48 

4.1.1 Profile Facebook Ads ........................................................................... 48 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) ..................................................... 49 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test)............................................................... 49 

4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (Pre-Test) ............................................................. 51 

4.3 Profil Responden ......................................................................................... 52 

4.3.1 Jenis Kelamin ....................................................................................... 52 

4.3.2 Usia Responden .................................................................................... 53 

4.3.3 Tipe Usaha Responden ......................................................................... 54 

4.3.4 Lama Waktu Penggunaan Facebook Ads ............................................. 55 

4.3.5 Domisili Usaha Responden .................................................................. 56 

4.4 Hasil Analisis Data ...................................................................................... 56 

4.4.1 Spesifikasi Model ................................................................................. 57 

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



 
 

 x  
 

4.4.2 Identifikasi ............................................................................................ 57 

4.4.3 Uji Model Pengukuran ......................................................................... 58 

4.4.4 Estimasi ................................................................................................ 60 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) .............................. 60 

4.5 Pembahasan ................................................................................................. 64 

4.5.1 Pengaruh dari E-Service Quality terhadap User Satisfaction .............. 65 

4.5.2 Pengaruh dari Business Performance terhadap User Satisfaction........ 65 

4.5.3 Pengaruh dari Perceived Price terhadap User Satisfaction .................. 66 

4.5.4 Pengaruh dari User Satisfaction terhadap Intention to Continue Use .. 67 

4.6 Implikasi Manajerial ................................................................................... 68 

4.6.1 Implikasi Manajerial untuk Facebook Advertising .............................. 68 

BAB V ................................................................................................................... 71 

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 71 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 71 

5.2 Saran ............................................................................................................ 72 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 75 

 

  

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



 
 

 xi  
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 1.1 Tipe Facebook Ads via Desktop dan Ponsel ....................................... 5 

 
Gambar 2.1 Model Penelitian ............................................................................... 28 

 
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden ................................................................. 52 

 
Gambar 4.2 Usia Responden ................................................................................. 53 

 
Gambar 4.3 Tipe Usaha Responden ...................................................................... 54 

 
Gambar 4.4 Waktu Penggunaan Facebook Ads .................................................... 55 

 
Gambar 4.5 Domisili Usaha Responden ............................................................... 56 

 
  

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



 
 

 xii  
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel ..................................................................... 33 

 
Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF ..................................................... 44 

 
Tabel 3.3 Uji Validitas .......................................................................................... 46 

 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test.......................................................... 50 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test ...................................................... 51 

 
Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom .................................................... 58 

 
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ....................................................... 59 

 
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit ............................................... 61 

 
Tabel 4.6 Output Regression Weights .................................................................. 63 

  

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



 
 

 xiii  
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .......................................................................... 80 

 
Lampiran 2 Hasil Validitas Pre-Test ..................................................................... 84 

 
Lampiran 3 Hasil Realibilitas Pre Test ................................................................. 89 

 
Lampiran 4 Struktural Overall Model Fit ............................................................. 92 

 
Lampiran 5 Hasil olah data dengan menggunakan AMOS 22 .............................. 93 

 
Lampiran 6 Halaman Riwayat Hidup ................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

 
xiv                                  Indonesia Banking School                

  
 

ABSTRAK 
 

 Media sosial adalah game changer yang sangat baik untuk bisnis, 
perusahaan yang berinvestasi awal untuk memanfaatkan kekuatan media sosial 
mengklaim hasil yang lebih tinggi, dengan keuntungan yang lebih besar dibanding 
yang diperkirakan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah 
untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas layanan, kinerja bisnis, harga yang 
dirasakan dan kepuasan pengguna terhadap niat untuk melanjutkan penggunaan 
dari konsumen yang menggunakan iklan facebook sebagai alat untuk 
mengiklankan produk mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif. Ada 120 responden yang dikumpulkan dengan menggunakan metode 
convenience sampling, dan data dari responden tersebut diolah menggunakan 
Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
kualitas layanan, kinerja bisnis, dan harga yang dirasakan memiliki hubungan 
positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna. Selanjutnya, penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa kepuasan pengguna memiliki efek positif dan 
signifikan terhadap niat untuk melanjutkan penggunaan iklan facebook oleh UMK 
sebagai alat untuk memasarkan produk barang atau jasa yang mereka tawarkan 
dimasa yang akan datang. 

 

Kata kunci: Iklan Facebook, Kualitas Layanan Internet, Kinerja Bisnis, Harga, 

Kepuasan Pengguna, Niat untuk Menggunakan Kembali. 
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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan internet dalam sepuluh tahun terakhir telah 

mengubah saluran komunikasi klasik menjadi saluran komunikasi modern yang 

dimana internet dan media digital menjadi basis utama segmen pasarnya. Pilihan 

inilah yang merubah profil dan perilaku khalayak online. Oleh Karena itu, para 

pelaku bisnis harus beradaptasi dengan realitas baru tentang bagaimana khalayak 

online mendapatkan dan menggunakan informasi (Gurau, 2008). 

Di Indonesia, data pengguna internet dari tahun 2010 s/d 2016 mengalami 

pertumbuhan yang sangat cepat. Pengguna Internet Indonesia dari tahun 2010 

sebanyak 42 juta meningkat tajam menjadi 74 juta pengguna pada tahun 2014 dan 

diprediksi meningkat mencapai 100 juta pengguna pada tahun 2016 (techinasia, 

2015). Banyak aktivitas yang dilakukan pengguna internet di Indonesia, salah satu 

aktivitas tersebut adalah penggunaan sosial media. Hasil penelitian WeAreSocial 

Singapore 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. 
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Pemasaran melalui media sosial termasuk penggunaan facebook advertising 

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. Sebuah penelitian oleh (Kapp, Peters, & Oliver, 2013) 

mengenai penggunaan facebook advertising untuk kegiatan campaign terhadap 

pengguna rokok di Inggris menghasilkan output biaya iklan rendah yaitu 0,34 USD 

per klik iklan yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan Google Adwords. 

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

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

iklan menggunakan social media facebook menghabiskan biaya per klik iklan 

paling murah yaitu 0,56 USD, Twitter 1,11 USD dan LinkedIn 5,9 USD.  

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 dan layanan berkualitas sangat baik agar dapat membuat pelanggan tetap 

puas dan loyal. Selama bertahun-tahun kepuasan pelanggan telah menjadi tujuan 

utama dari perusahaan, karena telah dianggap dapat mempengaruhi retensi 

pelanggan dan pangsa pasar perusahaan (Dimitriades, 2006).  
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(Ranaweera & Prabhu, 2003) mendefinisikan retensi pelanggan sebagai 

kecenderungan pelanggan akan tetap pada penyedia jasa dimasa yang akan datang. 

Retensi pelanggan memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempertahankan pelanggan 

lebih efisien dibanding mendapatkan pelanggan baru karena akan memakan biaya 

lebih besar, dan secara tidak langsung akan berdampak pada stabilitas keuangan 

perusahaan. Retensi pelanggan telah sering di konseptualisasikan dan dioperasikan 

sebagai dimensi konstruk loyalitas pelanggan (Ranaweera & Prabhu, 2003). 

Loyalitas pelanggan dianggap sebagai hasil dari kepuasan, dan pelanggan 

yang setia akan berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan dengan cara 

menghabiskan biaya lebih banyak untuk produk dan jasa perusahaan melalui 

penggunaan dan pembelian berulang. Selain itu, Pelanggan setia cenderung akan 

memberikan word of mouth advertising secara gratis, dan pelanggan yang setia juga 

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan pembelian produk 

dengan sedikit usaha promosi yang dilakukan perusahaan (Dimitriades, 2006).   

Berdasarkan fakta-fakta tinjuan literatur yang sudah dipaparkan tersebut 

penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut aspek apakah yang dapat mendorong 

retensi pelanggan dalam studi penggunaan layanan facebook ads ini. Tinjauan akan 

lebih di fokuskan pada pengaruh aspek e-service quality, business performance dan 

perceived price terhadap user satisfaction, serta pengaruh user satisfaction terhadap 

intention to continue use para pengguna facebook ads. 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Intention to continue use didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna 

berniat untuk mengadopsi teknologi atau untuk meningkatkan penggunaan 

teknologi tersebut didasarkan dari nilai yang dirasakan serta kepuasan (Li, Duan, 

Fu, & Alford, 2012). Berdasarkan definisi (Li et al., 2012) tersebut bisa dilihat 

bahwa kepuasan pelanggan menjadi faktor penting untuk bisa meningkatkan 

intensitas penggunaan kembali para pengguna facebook ads yang dimana 

merupakan tujuan dan implikasi akhir dari penelitian ini. 

Dalam konteks pelayanan menggunakan internet, kepuasan bisa terjadi dari 

berbagai hal, misalnya navigasi website, yaitu seberapa mudah pengguna dapat 

mengoperasikan fitur dalam website tersebut dengan cepat dan tepat (Piriyakul et 

al., 2015). Serta harga (perceived price), adalah salah satu aspek pertimbangan 

utama dalam mengambil keputusan pembelian, dan kebanyakan pengguna 

mengevaluasi nilai (gabungan dari harga dan kualitas) dalam memutuskan untuk 

beriklan (Kwabena & Mphil, 2008). Dan menurut (Zhou, 2007) kinerja yang 

didasarkan pada indikator keuangan (profit, sales dan volume growth) serta 

peningkatan pelanggan baru yang mana merupakan tujuan utama pengunaan media 

sosial untuk proses pemasaran oleh perusahaan sangat berperan dalam menentukan 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengukur kepuasan pengguna (user satisfaction) dengan 

menggunakan variabel kualitas layanan internet (e-service quality), kinerja bisnis 

(business performance), serta harga yang dirasakan (perceived price) oleh para 

pengguna facebook ads. 
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Facebook Advertising adalah layanan iklan berbayar berbentuk display ads 

yang diberikan facebook kepada perusahaan atau pemilik brand, individu, serta 

organisasi untuk membuat iklan produk atau jasa yang meraka berikan kepada 

target market. Berikut contoh tipe-tipe iklan di facebook ads, yaitu desktop photo 

page post, desktop link page post, domain ad, mobile app install, mobile photo page 

post, mobile link page post. 

Gambar 1.1 Tipe Facebook Ads via Desktop dan Ponsel 

 

Sumber : http://www.insidefacebook.com/wp 

 

Pada penelitian ini dibataskan bahwa yang menjadi objek penelitiannya 

adalah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna facebook yang sudah 

menggunakan facebook ads dengan jangka waktu penggunaan minimal 6 bulan 

sebagai sarana memasarkan atau mengiklankan produk atau jasa yang mereka 

tawarkan.  
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah dan 

judul penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah E-Service Quality berdampak positif terhadap User Satisfaction  

2. Apakah Business Performance berdampak positif terhadap User 

Satisfaction  

3. Apakah Perceived Price berdampak positif terhadap User Satisfaction 

4. Apakah implikasi User Satisfaction berdampak positif terhadap 

Intention To Continue Use 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut ini : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif E-Service Quality 

terhadap User Satisfaction  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Business 

Performance positif terhadap User Satisfaction  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Perceived Price 

terhadap User Satisfaction 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh implikasi User Satisfaction 

berdampak positif terhadap Intention To Continue Use 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi facebook untuk mengetahui strategi apa 

yang selanjutnya harus facebook ambil dalam rangka meretensi pelanggan dan 

menargetkan para konsumen baru untuk menggunakan facebook ads sebagai sarana 

memasarkan produk barang atau pun jasanya khususnya para pelaku bisnis UMK 

di Indonesia ini. Dan bagi pelaku bisnis UMK, berguna sebagai sumber informasi 

bahwa facebook memiliki fitur yang sangat efektif dan efisien dalam membantu 

pelaku bisnis untuk dapat memasarkan dan mengiklankan produk mereka sesuai 

dengan target pasar yang mereka inginkan yang disebut dengan facebook ads. 

Sehingga para pelaku bisnis mendapat alternatif solusi untuk memasarkan dan 

mengiklankan produknya dengan tepat. 

1.5.2 Manfaat Akademis 
 

Penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi akademisi untuk menjadi 

referensi penulisan dalam hal yang mengenai kualitas pelayan virtual, kinerja 

perusahaan, dan dampak kepusan konsumen dalam konteks business to business, 

serta sebagai tambahan referensi empiris konteks Indonesia pada khasanah disiplin 

ilmu pemasaran digital khususnya pada bahasan megenai e-service quality, 

business performance, percieved price, user satisfaction, dan intention to continue 

use. Dan bagi para pembaca, dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, yang membahas 

mengenai berkembangnya facebook khusunya di indonesia dan penjelasan 

mengenai facebook ads. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar efektifitas Pengaruh e-service quality, business 

performance, perceived price terhadap user satisfaction, serta pengaruh user 

satisfaction terhadap intention to continue use pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK) pengguna facebook ads. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan e-

service quality, business performance, percieved price, user satisfaction, dan 

intention to continue use serta hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antar 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini.  

3. BAB III : METODELOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data, teknik pengujian hipotesis dan pengolahan data 

menggunakan analisis faktor dan structural equation model.  
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4. BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengam 

teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dari tingkat intention 

to continue use pada sampel yang diteliti serta pengaruh dari masing-masing 

variabel dalam penelitian ini, yaitu e-service quality, business performance, 

percieved price, user satisfaction, dan intention to continue use, yang telah 

dihipotesiskan dalam penelitian ini.  

5. BAB V : PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran Digital (Digital Marketing) 
 

Digital marketing atau pemasaran digital adalah proses menggunakan 

internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi 

pemasaran tradisional, yang fokus pada tradisional 4 P’s dan pada kedua akuisi dan 

retensi pelanggan (Merisavo, 2006). Digital marketing juga merupakan suatu 

bentuk usaha mempromosikan dan memasarkan sebuah merek (brand) dengan 

menggunakan media digital, seperti internet, televisi, radio, ponsel, dll. Terdapat 

dua komponen utama dalam digital marketing, yaitu : 

1. internet marketing yang didalamnya termasuk : website, SEM (search 

engine marketing termasuk SEO dan iklan per klik), mobile marketing 

(google play dan apple store), pemasaran email (email marketing), iklan 

banner online, dan media social marketing (facebook ads, twitter ads, 

youtube, google+, linkedIn, dan lain-lain) 

2. Saluran digital non-internet : tv kabel, radio, sms, billboard digital (indoor 

dan outdoor). 

Dalam penelitian ini fokus utama peneliti adalah pada fungsi dari digital 

marketing, dan bagaimana digital marketing membantu para pemasar (marketer) 

dalam mengoptimalisasikan salah satu komponen dalam digital marketing, yaitu 

internet marketing. 
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2.1.2 Pemasaran Internet (Internet Marketing) 
 

Internet marketing di deskripsikan oleh institute of direct marketing sebagai 

penggunaan internet dan informasi digital terkait dan komunikasi teknologi utuk 

mencapai tujuan pemasaran (Jain, 2014). Basis utama pemasar dalam internet 

marketing adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan website dan media 

sosial, dengan tetap berorientasi pada prinsip pemasaran (marketing) konvensional 

yang harus menerapkan 3 hal yakni tujuan pemasaran, pasar sasaran, dan produk 

atau jasa yang ditawarkan. Dalam kegiatan internet marketing yang dilakukan oleh 

pemasar (marketer), tentu terdapat manfaat yang diperoleh sehingga pemasar 

(marketer) banyak yang menggunakan media internet sebagai basis utama dalam 

proses pemasarannya. Terdapat dua poin utama manfaat internet marketing yang 

dijelaskan dalam penelitian oleh (Kholik, 2014), yakni : 

a. Biaya yang relatif murah 

Internet marketing relatif lebih murah jika dihitung berdasarkan rasio biaya 

terhadap jangkauan target pasar. Perusahaan dapat menjangkau khalayak yang lebih 

luas jika dibandingkan dengan sarana periklanan tradisional, karena sifat medianya 

memungkinkan konsumen memeriksa dan membandingkan produk yang ingin 

mereka pilih dengan nyaman. 
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b.  Muatan informasi yang besar 

Manfaat lain yang terkait dengan internet marketing adalah tersedianya 

jumlah informasi yang lebih besar. Dibandingkan dengan media tradisional seperti 

media cetak, radio, dan tv, internet marketing hanya menggunakan biaya yang 

relatif rendah. Perusahaan yang menggunakan internet marketing juga dapat 

menyimpan data secara akurat dan menyimpan transaksi keuangannya. Secara 

keseluruhan, internet marketing membantu perluasan bisnis dari pasar lokal menuju 

pasar internasional dengan lebih cepat.  

Selain itu manfaat lainnya adalah keterukuran, fleksibilitas dan 

keterjangkauannya yang lebih luas dan tertarget (Kholik, 2014). Berikut merupakan 

jenis-jenis internet marketing yang saat ini banyak digunakan oleh para marketer, 

yakni Website, SEM (search engine marketing termasuk SEO dan iklan pay per 

klik), mobile marketing (yaitu google play, apple store), pemasaran email (email-

marketing), iklan banner online dan media social marketing (facebook ads, twitter 

ads, instagram ads, dan lain-lain) . Untuk penelitian ini, peneliti akan fokus untuk 

menelaah lebih dalam salah satu dari social media marketing, yaitu facebook 

advertising. 
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2.1.3 Pemasaran Media Sosial (Social Media Marketing) 
 

Pemasaran sosial media adalah proses mendapatkan “website traffic” atau 

perhatian pelanggan melalui situs media sosial (Trattner, 2013). Situs-situs jaringan 

sosial memungkinkan individu dan bisnis untuk berinteraksi satu sama lain dan 

membangun hubungan dengan komunitas online. Ketika perusahaan menggunakan 

saluran media sosial, konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan secara 

langsung (Zhang & Jansen, 2011). Interaksi dapat menjadi lebih pribadi atau 

personal untuk pengguna daripada metode tradisional outbound pemasaran dan 

periklanan (Assaad, Gómez, & Ossietzky, 2011). 

Situs jejaring sosial bertindak sebagai word of mouth atau lebih tepatnya, e-

word of mouth. Situs jejaring sosial dan blog memungkinkan pengikutnya untuk 

"retweet" atau "repost" komentar yang dibuat oleh orang lain tentang produk yang 

dipromosikan, yang terjadi cukup sering pada beberapa situs media sosial. Dengan 

mengulangi pesan, relasi pengguna dapat melihat pesan, sehingga dapat 

menjangkau lebih banyak orang (Jansen & Zhang, 2009). 

Situs jaringan sosial didasarkan pada membangun komunitas virtual, yang 

memungkinkan konsumen untuk mengeskpresikan kebutuhan mereka, keinginan 

dan nilai-nilai secara online. Pemasaran sosial media menghubungkan konsumen 

dan pangsa pasar baru kepada bisnis untuk berbagi kebutuhan, keinginan, dan nilai 

yang sama. Melalui media sosial, perusahaan tetap dapat terhubung dengan 

pelanggannya. Interaksi personal ini dapat menanamkan rasa loyalitas pada 

pelanggan dan konsumen potensial. Juga, dengan memilih siapa saja yang harus di 

ikuti pada situs ini, produk dapat meraih pangsa pasar yang lebih tepat (Assaad et 

al., 2011).  

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



14 
 

Indonesia Banking School 

 

Situs jejaring sosial juga mencakup banyak informasi mengenai produk dan 

jasa yang mungkin calon klien akan tertarik. Melalui penggunaan teknologi analisis 

sematik terbaru, pemasar (marketer) dapat mendeteksi sinyal pembeli, seperti 

konten bersama oleh banyak orang dan pertanyaan diposting secara online. 

Pemahaman tentang sinyal pembeli dapat membantu orang-orang penjualan 

menargetkan prospek konsumen yang relevan dan pemasar dapat menjalankan 

kampanye mikro yang tertarget (Andrea, Ferri, & Grifoni, 2012). (Sterne, 2010) 

membuat 100 daftar cara untuk mengukur media sosial, salah satunya seperti Social 

media habits/interests of target audience, Demographics of audience reached 

through social media, Impact on online sales, Impact on offline sales, Change in 

market share, dan lain-lain. 
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2.1.4 Kualitas Pelayan Internet (E-Service Quality) 
 

E-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai E-ServQual merupakan 

versi baru baru dari service quality (SerQual). E-ServQual dikembangkan untuk 

mengevaluasi suatu pelayanan yang diberikan pada jaringan internet. E-Service 

Quality didefinisikan sebagai penilaian pelanggan secara keseluruhan dan penilaian 

dalam kaitannya dengan keunggulan, serta kualitas pelayanan produk/jasa dalam 

bentuk virtual (Santos, 2003). Berdasarkan (Ho & Lee, 2007), terdapat 5 dimensi 

pengukuran e-service quality, yaitu : information quality, security, website 

functionality, costumer relationship, responsiveness, dan fulfillment.  

Information quality merupakan informasi yang tersedia pada website yang 

merupakan komponen utama dari sebuah pelayanan yang dirasakan. Keamanan 

(security) berkaitan dengan bagaimana sebuat website terbukti dapat dipercaya bagi 

pelanggannya. Layanan online yang dilakukan dengan baik dan lancar dapat 

membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan. Hal ini penting, karena 

kurangnya kontak interpersonal dengan pelanggan ketika membeli atau memakai 

jasa secara online, pelanggan secara khusus memperhatikan kemanan transaksi 

(Santos, 2003).  
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Keamanan juga mengacu pada hal privasi pelanggan atau pengguna. Hal ini 

penting dalam sebuah transaksi online sebab pengguna mungkin khawatir bahwa 

informasi pribadi dan transaksi mereka dapat diakses atau digunakan melalui 

internet oleh pihak ketiga. Keamanan telah dianggap sebagai dimensi penting dalam 

hal kualitas layanan dan kepuasan. Kurangnya jaminan kemanan dapat menjadi 

penghalang utama bagi pengguna untuk menggunakan jasa secara online. Dapat 

disimpulkan bahwa keamanan adalah komponen penting dari kualitas ketika 

pengguna melakukan transaksi beriklan secara online (Santos, 2003). 

Dimensi website functionality dalam penelitian ini adalah Navigasi, 

berkaitan dengan seberapa mudahnya pengguna dapat mendapat informasi dan 

menggunakan jasa beriklan online pada website. Hal ini dianggap sebagai hal pokok 

dalam membangun kualitas pelayanan. Tanpa interaksi dengan pengguna, 

pengguna jasa beriklan online perlu mendapat informasi mengenai bagaimana cara 

beriklan yang benar sesuai prosedur. Jika pengguna sering bingung selama proses 

mengiklankan produk barang atau jasanya, mereka akan berhenti (Swaid & 

Wigand, 2009).   

Desain dan penyajian sebuah website melibatkan mekanisme navigasi yang 

dapat mempengaruhi relevansi dan efisiensi terhadap kemudahan beriklan. Ini 

menunjukan bahwa navigasi memainkan peranan penting yang dominan dalam 

memberikan layanan yang memuaskan aspek kedua, akses website, mengacu pada 

kemampuan pengguna untuk mengakses sumber daya (termasuk informasi yang 

berhubungan dengan perjalanan dan fitur layanan) pada website, dan hal itu 

berkaitan dengan kemudahan koneksi dan kecepatan mengupload konten iklan. 

Sangat mungkin bahwa pengguna akan berhenti dan menggunakan media iklan 
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internet lain karna terlalu lama bagi mereka untuk mengakses iklan yang akan 

mereka tampilkan. Jadi, adanya dukungan untuk akses website merupakan salah 

satu komponen penting yang berkaitan dengan kinerja pelayanan (Janita & 

Miranda, 2013).  

Bagian ketiga dari dimensi ini menjelaskan fungsi transaksional yang 

memungkinkan pengguna untuk merasa bahwa website ini sederhana dan user-

friendly untuk mengiklankan produk barang/jasa. Beberapa komponen, termasuk 

konten yang baik, tutorial penggunaan yang mudah, proses pembayaran yang 

mudah, pembatalan iklan dan memantau yang mudah, menunjukan sejauh mana 

pengguna yakin bahwa penggunaan website akan melibatkan sedikit usaha atau 

tidak (Jonathan, 2013).  

Kemudian dimensi responsiveness dan fulfillment diukur berdasarkan 

ketepatan waktu dari sebuah website yang merespon costumer dalam sebuah 

lingkungan online, seperti bagaimana menjawab pertanyaan dari pengguna dengan 

cepat dan efisien atau sebagaimana kebutuhan complain dari pengguna dapat 

direspon melalui email secara sopan. Masalah-masalah tersebut secara konsep 

merupakan komponen dari dimensi responsiveness (Ho & Lee, 2007). 

Dimensi fulfillment (pemenuhan) mengacu pada keberhasilan website 

dalam menyampaikan produk jasanya dan kemampuannya untuk mengoreksi 

kesalahan yang terjadi selama proses pengiklanan. Website yang berusaha untuk 

meminimalkan ketidakpuasaan dengan service yang diberikan akan mencapai level 

yang lebih tinggi dari sebuah evaluasi kualitas yang diberikan oleh penggunanya 

(Jonathan, 2013).  
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2.1.5 Kinerja Bisnis (Business Performance) 
 

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 kinerja 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) 

 Perusahaan memiliki berbagai cara untuk mengukur kinerja yang tinggi. 

Dalam rangka mendapatkan efek dari kinerja yang lebih baik, penelitian 

sebelumnya mengadopsi ukuran kinerja keuangan (profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan penjualan) dan  salah satu ukuran subjektif dari kinerja yaitu kepuasan 

yang dirasakan (perceived satisfaction) (Claro, Claro, & Zylbersztajn, 2005). Selain 

itu menurut penelitian (Bhanot, 2012) hasil kineja bisnis untuk konteks media sosial 

sebagai alat untuk memasarkan produk barang atau jasa adalah pencapaian 

perusahaan dalam menjangkau konsumen baru melalui iklan yang di terbitkannya 

melalui sosial media.   
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2.1.6 Harga (Perceived Price) 
 

Menurut Umar (2002, dalam Pramita, 2010), harga adalah sejumlah nilai 

yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan 

produk barang atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui 

tawar–menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap 

seorang pembeli (Widagdo, 2012).  

Umumnya, perceived price adalah salah satu 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).  

2.1.7 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 
 

Satisfaction menurut (Kotler, 2000) adalah “Ungkapan perasaan senang 

atau kecewa seseorang, disebabkan oleh kinerja suatu produk atau jasa berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan”. Satisfaction ini menyangkut kesesuaian jasa 

yang diharapkan dengan kenyataan yang diterima pelanggan. Pendapat (Oliver, 

1997) mengenai kepuasan pelanggan (satisfaction) dirumuskan sebagai evaluasi 

pasca pembelian di mana persepsi terhadap kinerja dari alternatif produk atau 

service dipilih melebihi harapan maka terjadilah kepuasan (satisfaction). Apabila 

kenyataan service yang diterima pelanggan adalah service di bawah harapannya, 

maka pelanggan tidak puas, maupun sebaliknya.  
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Kepuasan muncul dari harapan sedangkan harapan tersebut dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu, atau dari informasi/data pencarian. Harapan adalah 

penyebab pra-pembelian dari kepuasan. Jika pembeli tidak memiliki harapan  atau 

sedikit harapan kecil saja tetapi membawa sesuatu diatas harapannya, pembeli akan 

menghasilkan kepuasan yang akan membawa pada penggunaan kembali 

produk/jasa tersebut (Piriyakul et al., 2015).  

Kepuasan pelanggan dalam konteks B2B sering di definisikam sebagai 

keadaan afektif positif yang dihasilkan dari penilaian semua aspek hubungan kerja 

perusahaan dengan perusahaan lainnya (Lam, Shankar, Erramilli, & Murthy, 2004). 

Terdapat dua konseptualiasasi umum kepuasan pelanggan dalam literatur layanan 

pertemuan atau kepuasan transaksi secara spesifik dan secara keseluruhan atau 

disebut kepuasan kumulatif. Sementara kepuasan transaksi spesifik dapat 

memberikan diagnostik spesifik informasi mengenai produk barang tertentu, 

sedangkan kepuasan kumulatif (yaitu, kepuasan yang terakumulasi dari 

serangkaian transaksi atau pertemuan lainnya).  

Kepuasan kumulatif adalah indikator yang lebih mendasar dari kinerja 

perusahaan pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Oleh karena itu, peneliti fokus 

kepada kepuasaan kumulatif dalam penelitian ini, untuk menyederhanakan peneliti 

memilih kepuasaan kumulatif sebagai kepuasan pelanggan dalam konteks B2B 

dalam penelitian ini (Lam et al., 2004).  
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Dalam kasus transaksi bisnis internet, kepuasan bisa terjadi dari berbagai 

hal, misalnya kualitas dari dialog website, kostumisasi website, kostumisasi yaitu 

kemampuan pengguna dalam menentukan property produk/layanan, kulitas 

penjual, misalnya responsive dan kualitas teknologi seperti konten dan fitur lainnya. 

Semua faktor ini menghasilkan kepuasan dan membawa pada rasa percaya 

(Piriyakul et al., 2015).  

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 kepuasan pelanggan dengan 

niat perilaku. Para peneliti dibidang layanan profesional telah menyatakan bahwa 

pelanggan layanan bisnis cenderung tetap pada dengan operator yang sama jika 

operator tersebut terus memberikan kepuasan (Chumpitaz & Paparoidamis, 2004). 
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2.1.8 Intensitas Penggunaan Kembali (Intention to Continue Use) 
 

Kontinuitas berarti kesediaan para pihak untuk memperpanjang kerjasama 

atau kesepakatan untuk bekerja sama untuk jangka waktu terbatas atau tidak 

terbatas pada saat ini hingga saat yang akan datang (Biong & Selnes, 1997). 

Intention to continue use didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna berniat untuk 

mengadopsi teknologi atau untuk meningkatkan penggunaan teknologi tersebut 

didasarkan dari perceived value (nilai yang dirasakan) serta satisfaction (kepuasan) 

(Li et al., 2012).  Kontinuitas atau kelanjutan mengacu pada bentuk perilaku pasca-

adopsi. Meskipun istilah “pasca-adopsi” sebenarnya mengacu pada serangkaian 

perilaku yang mengikuti penerimaan awal. Termasuk kontinuitas atau kelanjutan, 

rutinitas, infus, adaptasi, dan asimilasi. Dalam literatur pasca-adopsi sering 

digunakan sebagai sinonim untuk kelanjutan (kontinuitas). (Chang, 2013) 

mendefinisikan perilaku pasca-adopsi sebagai “segudang keputusan fitur adopsi, 

perilaku penggunaan fitur, dan perilaku ekstensi fitur yang dibuat oleh pengguna 

individu setelah aplikasi IT telah terpasang, dibuat dapat diakses pengguna, dan 

diterapkan atau digunakan  oleh pengguna untuk mencapai aktivitas kerjanya secara 

optimal. (Chang, 2013) menunjukan bahwa kebanyakan peneliti pemasaran dan 

sistem informasi telah menggunakan “intention to continue use” untuk mengukur 

penerimaan teknologi atau intensitas pengguna untuk menggunakan kembali 

teknologi tersebut. 
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2.2 Kerangka Konseptual  

2.2.1 E-Service Quality – 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.  
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(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 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 

2.1.3 Business Performance – 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 et al., 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).  
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 (Zhou, 2007) menemukan hubungan positif antara performance dan 

satisfaction yang didasarkan pada indikator keuangan (profit, sales volume growth, 

dan market share). (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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2.1.4 Perceived Price – 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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2.1.5 User Satisfaction – 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). (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 kepuasan pelanggan dengan 

niat perilaku. Para peneliti dibidang layanan profesional 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. 
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2.3 Model Penelitian 

Mengilustrasikan model penelitian yang digunakan serta ringkasan dari 

hipotesis yang diajukan 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

Sumber : dibuat oleh peneliti dengan menggunakan software AMOS 22 

 

Keterangan: 

H1 : E-service quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction  

H2 : Business performance berpengaruh positif terhadap user 

satisfaction  

H3 :  Perceived price berpengaruh positif terhadap user satisfaction 

H4 :  User satisfaction berpengaruh positif terhadap intention to continue 

use 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Objek Penelitian 

Pemilihan objek dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK) pengguna facebook yang sudah menggunakan facebook ads sebagai sarana 

dalam memasarkan dan mengiklankan produk atau jasa yang mereka tawarkan. 

Yang dimaksud Usaha Mikro dan Kecil dalam kajian ini adalah Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK) yang sesuai dengan definisi dalam UU No.20 tahun 2008 tentang 

UMKM yang dilihat berdasarkan kriteria hasi penjualannya. 

Gambar 3.1 Tipe UMKM 

 

 3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Jenis penelitian yang 

memiliki tujuan utama yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik 

atau fungsi pasar (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu periode (cross 

sectional design). Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur 

data dan biasanya ada dalam bentuk analisis statistik (Malhotra, 2010). 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan 

cara menyebarkan kuisioner kepada pelanggan yang menggunakan facebook ads 

tersebut dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data kuisioner kemudian diolah 

dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai hubungan pengaruh E-Service Quality, 

Business Performance, dan Perceived Price terhadap User Satisfaction serta 

implikasinya Terhadap Intention To Continue Use pada pengguna Facebook Ads. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling dengan teknik convenience sampling. Non-probability sampling 

merupakan teknik sampling yang tidak menggunakan pemilihan peluang dan 

tergantung pada keputusan personal peneliti, sedangkan convenience sampling 

berarti sampel penelitian dipilih berdasarkan penilaian peneliti, yaitu pelaku  Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan facebook ads (Malhotra, 2010). 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online 

melalui media online atau langsung memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). 

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden dengan metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner 

secara langsung dan menggunakan google drive kepada pengguna facebook ads 
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yang sudah menggunakan facebook ads dengan minimal waktu pemakaian yaitu 6 

bulan terakhir. Data primer yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan 

untuk menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Data primer didapat 

melalui kuisioner yang disebar secara langsung kepada responden maupun 

disebarkan secara online melalui google drive. Adapun kuisioner yang disebarkan 

terbagi dalam 6 bagian, yaitu:  

1. Profil Responden 

2. Pertanyaan mengenai e-service quality (4 indikator).  

3. Pertanyaan mengenai business performance (3 indikator).  

4. Pertanyaan mengenai perceived price (3 indikator).  

5. Pertanyaan mengenai user satisfaction (7 indikator).  

6. Pertanyaan mengenai intention to continue use (3 indikator). 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007) yang 

menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian 

orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 

dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode Literature Review 

yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang 

terkait dengan penelitian. 
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3.5 Sampel dan Populasi 

Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel 

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

jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x 6 

Jumlah sampel = 20 x 6 = 120 

 Sampel yang akan diteliti adalah para pelaku UMK yang telah 

menggunakan facebook ads minimal 6 bulan terakhir untuk memasarkan dan 

mengiklankan produk/jasanya. Skala yang dipakai dalam measurement pada 

penelitian ini terdiri dari tujuh point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang 

suatu fenomena sosial (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

Dari kelima variabel yang dihipotesiskan, memiliki alat ukur 

(measurement) berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuisioner. Alat ukur 

yang digunakan di adopsi dari berbagai penelitian yang memiliki variabel yang 

sama. Secara keseluruhan alat ukur tersebut menggunakan skala likert dengan 

rentang 1-7. Angka 1 menunjukan tanggapan yang negatif, semakin menuju angka 

7 tanggapan semakin bernilai positif. Di bawah ini terdapat variabel, definisi, alat 

ukur, dan skala yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

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



33 
 

Indonesia Banking School 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

E-Service 

Quality 

(ESQ) 

(Santos, 2003) 
mendefinisikan 
kualitas e-service 
sebagai penilaian 
pelanggan secara 
keseluruhan dan 
penilaian dalam 
kaitannya dengan 
keunggulan, serta 
kualitas pelayanan 
produk/jasa dalam 
bentuk virtual.  

 

ESQ 1. - Facebook 
menyediakan tutorial yang 
memadai bagi pengguna 
facebook ads (Janita & 
Miranda, 2013) 
 

ESQ 2. - Facebook 
menyediakan mekanisme 
pemasangan facebook ads 
yang memudahkan 
penggunanya (Janita & 
Miranda, 2013) 
 

ESQ 3. - Facebook ads 
selalu menyampaikan 
konten iklan kepada 
segmen konsumen yang 
sesuai (Chumpitaz Caceres 
& Paparoidamis, 2007) 
 

ESQ 4. - Facebook ads 
senantiasa dapat 
mengakomodasi kebutuhan 
pengguna layanannya (La, 
Patterson, & Styles, 2009) 
 

Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Businnes 

Performance 

(BP) 

Business performance 
adalah  kinerja bisnis 
dari sebuah 
perusahaan, individu, 
maupun pemiliki 
usaha dalam mengukur 
hasil dari proses iklan 
yang dilakukannya. 
(Yao et al., 2014) 

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. 
(Zhou, 2007), (Yao et al., 
2014), (Bhanot, 2012) 

Likert Scale 

1-7 

Perceived 

Price 

(PP) 

Perceived price adalah 
harga yang 
dipersepsikan 
pengguna ketika 
pengguna ingin 
mengiklankan produk 
atau jasanya. 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) 

PP 1. - Biaya / harga 
beriklan di facebook ads 
cukup kompetitif/bersaing 
jika dibandingkan dengan 
tools beriklan lainnya 
(Biong, 1993) 

PP 2. – Lebih murah 
berkilan dengan 
menggunakan facebook ads 
dibanding dengan tools 
beriklan lainnya (Kim, Xu, 
& Gupta, 2012) 

PP 3. - Saya dapat 
menghemat lebih banyak 
uang jika beriklan dengan 
munggunakan facebook ads 
dibanding dengan tools 
beriklan lainnya (Kim et 
al., 2012) 

Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

User 

Satisfaction 

(US) 

User satisfaction 
didefinisikan sebagai 
tingkat perasaan 
seseorang setelah 
membandingkan 
kinerja (atau hasil) 
yang ia rasakan 
dibandingkan dengan 
harapannya (Kotler, 
2000). Perbandingan 
antara harapan dan 
kinerja tersebut akan 
menghasilkan perasaan 
senang atau kecewa di 
benak pelanggan. 

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 
(Kang & James, 2004) 

Likert Scale 

1-7 

Intention to 

Continue Use 

(ICU) 

Intention to continue 
use di definisikan 
sebagai sejauh mana 
pengguna berniat 
untuk menggunakan 
kembali sistem atau 
meningkatkan 
penggunaan system 
tersebut di masa depan 
(McCoy et al., 2009) 

ICU 1. - Saya akan 
senantiasa menggunakan 
facebook ads (Lin & Lu, 
2011) 
ICU 2. - Saya akan 
menggunakan facebook ads 
lagi dimasa yang akan 
datang (Lin & Lu, 2011) 
ICU 3. - Saya berniat untuk 
terus menggunakan 
facebook ads (Hartmut 
Hoehle, Sid Huff, 2012) 

Likert Scale 

1-7 
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3.7  Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural 

Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari Measurement 

Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi 

sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. 

Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk 

atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijayanto, 2008) ada beberapa 

tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) 
 

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu e-service quality (variabel eksogen), 

business performance (variabel eksogen), perceived price (variable eksogen), user 

satisfaction (variabel eksogen dan endogen) dan intention to continue use (variabel 

endogen). Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada 

penelitian ini terdapat 20 variabel teramati dikarenakan terdapat 20 indikator 

pertanyaan.  
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Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel kualitas layanan internet (e-

service quality), kinerja bisnis (business performance), dan harga yang dirasakan 

(perceived price) Terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction) serta 

implikasinya terhadap intensitas penggunaan kembali (intention to continue use) 

pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna facebook ads. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.2 Path Diagram 

 

Sumber : dibuat oleh peneliti dengan menggunakan software AMOS 22 
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3.7.2 Identifikasi (Identification) 
 

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Terdapat tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan varian dan kovarian dari variabel-variabel teramati). Under-

identified model pada SEM 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.  

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. 

  

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



39 
 

Indonesia Banking School 

 

3.7.3 Estimasi (Estimation)  
 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

FML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model. 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  
 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 

2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.7.4.1 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  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Menurut 

Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat validitas dapat diukur 

menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di syaratkannya untuk dapat 

dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010) Untuk mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) 

dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). 

 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
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Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk 

setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya  

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 

0,50.  
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3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (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 multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang 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)  
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Rasio antara nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom (Wijanto, 

2008). Nilai rasio antara 1-3 dianggap nilai yang sesuai (Hair 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 indikator untuk mengukur tingkat fitnya 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 −  𝜄1

𝜄2
 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 

sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA < 

0,05 adalah close fit 

CMIN/DF (Normed Chi 

Square) 

 

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. 
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3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat 

ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 

responden (Maholtra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 22. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin 

kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper & Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel e-service quality, business performance, perceived price, user satisfaction 

dan intention to continue use. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor 

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices (MSA), 

Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3.3 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 

variance), yakni variasi dalam 

penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas 

yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji, jika nilai hasil uji < 0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

3. 

 

Anti image matrices, setiap nilai 

pada kolom diagonal anti-image 

correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy dari 

masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix > 0,5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut 

4. 

Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 
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2. Uji reliabilitas Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan konsistensi 

dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah 

konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa 

metode pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s alpha 

dimana uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyanto, 2008) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profile Facebook Ads 
 

Saat ini Indonesia telah menempati peringkat keempat dengan total 

pengguna facebook terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 62.6 juta pengguna 

(techinasia, 2015). Hal tersebut menandakan bahwa facebook dianggap telah 

memiliki fungsi dan manfaat yang sudah dirasakan oleh banyak masyarakat di 

Indonesia. Manfaat dan fungsi tersebut antara lain adalah fungsi untuk menambah 

teman, menghubungkan dengan teman lama, bersosialisasi, mencari hal baru, dan 

lain sebagainya. Fakta tersebutlah yang membuat facebook dilirik oleh para 

perusahaan, organisasi, atau perseorangan untuk menjadi media dalam 

mempromosikan sesuatu atau mengiklankan sesuatu dengan fitur yang ditawarkan 

oleh facebook yaitu dengan menggunakan Iklan facebook atau facebook ads.  

Menurut (Gangadharbatla, 2010) Iklan facebook atau facebook ads adalah 

fitur yang ditawarkan oleh facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan 

suatu fanpage yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna facebook dengan 

jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. facebook 

sendiri merupakan situs jejaring sosial dengan platform yang memungkinkan para 

penggunanya untuk menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, serta 

mengirim pesan. Situs jejaring sosial facebook memiliki pengguna dengan lebih 

dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa Iklan 

facebook merupakan iklan dengan jangkauan yang luas hingga dapat mencapai 
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target 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Dalam iklan facebook, para pengiklan 

sebelumnya harus memiliki halaman fanpage yang memungkinkan untuk para 

pengguna facebook lainnya memberikan “LIKE” atau menjadi penggemar atas 

fanpage tersebut, dan fanpage tersebut dapat berupa perusahaan, produk layanan, 

individu, merek dagang, dan lain sebagainya. Dalam perancangan iklannya, para 

pengiklan dapat dengan spesifik mengatur target pasar yang ingin mereka tuju, 

seperti wilayah geografi, gender atau jenis kelamin, umur, hal yang disukai, status 

pernikahan, pendidikan, dan lain sebagainya, dan setelah pengiklan memilih 

karakter target iklan apa saja yang akan dipilih, ia akan mengetahui berapa banyak 

jumlah target iklan mereka, dan hal tersebut membuat iklan yang dibuat menjadi 

lebih efektif dan tepat pada sasaran (Roberts, 2010). 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti–image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 22. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel laten Indikator KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 
Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

E-Service Quality 

ESQ1 

 

0.661 

 

0.000 

0.632 0.867 Valid 

ESQ2 0.756 0.768 Valid 

ESQ3 0.599 0.654 Valid 

ESQ4 0.676 0.680 Valid 

Business 
Performance 

BP1 

0.701 0.000 

0.896 0.887 Valid 

BP2 0.633 0.967 Valid 

BP3 0.660 0.953 Valid 

Perceived Price 

PP1 

0.551 0.000 

0662 0.666 Valid 

PP2 0.531 0.921 Valid 

PP3 0.544 0.844 Valid 

User Satisfaction 

US1 

0.887 0.000 

0.906 0.923 Valid 

US2 0.903 0.919 Valid 

US3 0.890 0.947 Valid 

US4 0.836 0.944 Valid 

US5 0.933 0.946 Valid 

US6 0.927 0.941 Valid 

US7 0.834 0.974 Valid 

Intention To 
Continue Use 

ICU1 

0.783 0.000 

0.839 0.972 Valid 

ICU2 0.752 0.980 Valid 

ICU3 0.765 0.979 Valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 22 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari lima variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh 
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karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, 

semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (Pre-Test) 
 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

E-Service Quality 0.698 Reliable 

Business Perfomance 0.876 Reliable 

Perceived Price 0.745 Reliable 

User Satisfaction 0.902 Reliable 

Intention To Continue Use 0.920 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 22 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu e-service quality, business performance, perceived price, user 

satisfaction dan intention to continue use memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil 

ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.3 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tipe usaha dan jangka waktu 

penggunaan facebook ads. 

4.3.1 Jenis Kelamin 
 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 120 orang, 

terdiri dari 33% responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 40 orang dan 

67% responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 120 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih besar dari pada jumlah responden 

wanita. 
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4.3.2 Usia Responden 
 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah 60% responden yang berusia antara 25-30 tahun yang 

berjumlah 72 orang. kemudian diikuti oleh 21,7% responden yang berusia antara 

31-37 tahun dengan jumlah responden 26 orang, dan terakhir 18,3%  sebanyak 22 

responden yang berusia 21-24 tahun. 
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4.3.3 Tipe Usaha Responden 
 

 

Gambar 4.3 Tipe Usaha Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Gambar 4.3 menggambarkan bahwa responden berjumlah 120 orang 

dengan tipe usaha berdasarkan UU UMKM No.20 tahun 2008, terdiri dari 

responden yang memiliki usaha bertipe mikro (< 300 juta) berjumlah 107 orang. 

Dan responden yang memiliki usaha bertipe kecil (300 juta - < 2,5 miliar) berjumlah 

13 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden bertipe usaha mikro lebih 

besar dari pada jumlah responden bertipe usaha kecil. 
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4.3.4 Lama Waktu Penggunaan Facebook Ads 
 

 

Gambar 4.4 Waktu Penggunaan Facebook Ads 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat, bahwa semua responden dalam 

penelitian ini sudah mengggunakan facebook ads lebih dari 6 bulan, yang 

merupakan syarat jangka waktu minimal penggunaan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini. Dengan mayoritas jangka waktu penggunan < 1 tahun dengan jumlah 

responden 72 orang. Dan diikuti waktu penggunaan 1 tahun bulan dengan total 

jumlah responden 32 orang. Dan terakhir pengguna dengan jangka waktu 

penggunaan > 1 tahun dengan total jumlah responden 16 orang.  
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4.3.5 Domisili Usaha Responden 
 

 

Gambar 4.5 Domisili Usaha Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berdomisili di Jakarta dengan total  responden 

80 orang. Diikuti oleh responden berdomisili di Bandung dengan jumlah responden 

18 orang, Bodetabek 14 orang responden, dan lain–lain yang berasal dari 

Bojonegoro, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Sumatra Barat berjumlah 8 

orang. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 22 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 22 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 22 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

jakarta bandung bodetabek lain lain
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kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 22. 

4.4.1 Spesifikasi Model  
 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 
 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh dari 

hasil degree of freedom sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct 
sample moments 

230 

Number of distinct 
parameters to be estimated 

67 

Degrees of freedom (276-51) 163 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 
 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hair et al., 2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah konsisten suatu 

pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 

2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan menggunakan composite reliability 

Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik jika nilai construct reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (AVE) 

≥ 0,50. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 

Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

E Service 
Quality 

ESQ 1 0,754 Valid 

0,666 0,888 Reliable ESQ 2 0,719 Valid 

ESQ 3 0,872 Valid 

ESQ 4 0,905 Valid 

Business 
Performance 

BP 1 0,791 Valid 
0,712 0,880 Reliable BP 2 0,921 Valid 

BP 3 0,878 Valid 

Perceived 
Price 

PP 1 0,768 Valid 
0,747 0,898 Reliable PP 2 0,934 Valid 

PP 3 0,883 Valid 

User 
Satisfaction 

US 1 0,797 Valid 

0,754 0,954 Reliable 

US 2 0,864 Valid 

US 3 0,891 Valid 

US 4 0,845 Valid 

US 5 0,901 Valid 

US 6 0,854 Valid 

US 7 0,897 Valid 

Intention to 
Continue 

Use 

ICU 1 0,814 Valid 
0.758 0.904 Reliable ICU 2 0,902 Valid 

ICU 3 0,894 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 dan 

Ms.Excel 2013 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yag 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 
 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk melakukan 

evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size  

 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data yang 

berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada penelitian ini 

sebanyak 20 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. (2010) jumlah 

indikator dikalikan 6. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 

120 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 
 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 
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peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 22. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF 

(normed 

Chi-

square) 

CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 2,667 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,118 
Poor 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,887 
Marginal 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF 

yang lainnya, yaitu RMSEA menunjukkan kecocokan yang poor fit dan CFI 

menunjukan kecocokan yang Marginal fit. Dengan demikian, model keseluruhan 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data cukup fit dengan model SEM 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural 

Model Fit) 

 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab-akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

kerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis 

yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 
User Satisfaction <---         

E-Service Quality 0,237 ,035 Didukung Data 

2 
User Satisfaction <--- 
Business Performance 0,301 *** Didukung Data 

3 
User Satisfaction <--- 

Perceived Price 0,352 *** Didukung Data 

4 
Intention to Continue Use   

<--- User Satisfaction 0,777 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. Berdasarkan nilai tersebut, Perceived 

Price memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap User 

Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

4. 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. 

4.5 Pembahasan 

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 

dibahas pada sub-bab dibawah ini. 
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4.5.1 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. 

4.5.2 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 
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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. 

4.5.3 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 et al., 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. 
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4.5.4 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). 

 

  

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



68 
 

Indonesia Banking School 

 

4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini secara garis besar menunjukan pengaruh positif dari E-Service 

Quality, Business Performance, Perceived Price, dan User Satisfaction terhadap 

Intention to Continue Use pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna 

Facebook Ads. 

4.6.1 Implikasi Manajerial untuk Facebook Advertising 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak facebook selaku pihak yang menyediakan fasilitas iklan berbayar. Beberapa 

implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen facebook adalah sebagai 

berikut. 

1. Persaingan di dunia media sosial cukup ketat dewasa ini, pelanggan juga 

mementingkan kualitas layanan (e-service quality) yang didapatkan 

sesuai dengan yang diharapkan dari hasil kualitas 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.  

2. 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 
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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 memberkan 

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.  

3. 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 
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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 4.6 Harga Beriklan Rata-rata 

 

Sumber : funuralsocial.com 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

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: 

1. E-Service Quality berpengaruh secara positif terhadap User Satisfaction  

2. Business Performance berpengaruh secara positif terhadap User 

Satisfaction 

3. Perceived Price berpengaruh secara positif  terhadap User Satisfaction 

4. User Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap Intention to Continue 

Use 
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5.2 Saran 

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 
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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 menggunakan facebook ads sebagai alat 

untuk memasarkan atau mempromosikan produk barang atau jasanya. 
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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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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Kinerja Bisnis 

terhadap Kepuasan serta Loyalitas pelaku bisnis UMK pengguna 

Facebook Advertising 

RespondenYth. 
Saya Muhammad Khodir, mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang sedang 
melakukan penelitian mengenai pengaruh Kualitas Service, Harga, dan Kinerja 
Bisnis terhadap Kepuasan serta Loyalitas pelaku bisnis UMK pengguna Facebook 
Advertising. Agar penelitian ini berjalan dengan baik, saya memohon kesedian 
rekan-rekan sekalian untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan 
yang disajikan dalam kuesioner ini. Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan 
akademis, oleh karenanya diharapkan kesediaan rekan-rekan untuk menjawab 
kuesioner ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. Atas perhatian dan 
partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 

A. PROFIL RESPONDEN 

1. Jenis kelamin * 

o Laki-laki  

o Perempuan  

2. Umur (dalam tahun)  

 
3. Usaha anda bergerak dibidang  

 
4.Nama usaha anda  

 
5. Domosili usaha anda  

 
* Wajib 
6. OMZET rata-rata per tahun usaha anda (berdasarkan kriteria menurut UU 
UMKM)  

o mikro : < 300 juta  

o kecil : 300 juta - 2,5 miliar  

o menengah : 2,5 miliar - 10 miliar  

7. Sudah berapa lama anda menggunakan Facebook Ads  

 
* Wajib 
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8. Apakah dalam 6 bulan terkahir ini anda menggunakan layanan Facebook Ads  

o Ya  

o Tidak  

B. PENILAIAN TERKAIT PRODUK 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 
penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. Setiap 
orang mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang dianggap 
benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 
diri anda. 

Kualitas Layanan (E-Service Quality) 

1. Facebook menyediakan tutorial yang memadai bagi pengguna Facebook ads.  
 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
2. Facebook menyediakan mekanisme pemasangan facebook ads yang 
memudahkan penggunanya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

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

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
4. Facebook ads senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna 
layanannya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 

Kinerja Bisnis (Business Performance) 

5. Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mampu menjangkau lebih banyak pelanggan 
baru (dilihat berdasarkan pada peningkatan kolom "Like" pada Fan Page bisnis 
anda)  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
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6. Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mengalami peningkatan volume penjualan.  
 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
7. Selama 3 bulan terakhir, bisnis saya mengalami peningkatan profit.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 

Harga (Perceived Price) 

8. Biaya / harga beriklan di Facebook ads cukup kompetitif/bersaing jika 
dibandingkan dengan tools beriklan lainnya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
9. Lebih murah berkilan dengan menggunakan Facebook ads dibanding dengan 
tools beriklan lainnya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
10. Saya dapat menghemat lebih banyak uang jika beriklan dengan munggunakan 
Facebook ads dibanding dengan tools beriklan lainnya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 

Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

11. Layanan Facebook ads bekerja seperti yang saya harapkan.  
 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
12. Saya merasa puas dengan keputusan saya menggunakan Facebook ads.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
13. Pilihan saya untuk menggunakan Facebook ads adalah pilihan yang tepat.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
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14. Jika saya diminta memilih kembali, saya akan memilih layanan Facebook ads 
untuk beriklan.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
15. Saya merasa senang dengan keputusan saya menggunakan Facebook ads ini.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
16. Saya senang bahwa saya menggunakan Facebook ads.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
 
17. Menggunakan Facebook ads merupakan pengalaman yang baik.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 

Intensitas untuk Menggunakan Kembali (Intention to Continue 

Use) 

18. Saya akan senantiasa menggunakan Facebook ads.  
 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
19. Saya akan menggunakan Facebook ads lagi dimasa yang akan datang.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 
20. Saya berniat untuk terus menggunakan Facebook ads.  

 1 2 3 4 5 6 7  

tidak setuju        setuju 

 
Never submit passwords through Google Forms. 

Powered by  
Google Forms 
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Lampiran 2 Hasil Validitas Pre-Test 

E-SERVICE QUALITY 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,661 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27,042 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 ESQ1 ESQ2 ESQ3 ESQ4 

Anti-image Covariance ESQ1 ,501 -,180 -,293 -,195 

ESQ2 -,180 ,674 -,039 -,196 

ESQ3 -,293 -,039 ,683 ,102 

ESQ4 -,195 -,196 ,102 ,714 

Anti-image Correlation ESQ1 ,632a -,311 -,501 -,326 

ESQ2 -,311 ,756a -,058 -,282 

ESQ3 -,501 -,058 ,599a ,147 

ESQ4 -,326 -,282 ,147 ,676a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

ESQ1 ,867 

ESQ2 ,768 

ESQ3 ,654 

ESQ4 ,680 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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BUSINESS PERFORMANCE 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,701 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80,735 

df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 BP1 BP2 BP3 

Anti-image Covariance BP1 ,401 -,076 -,012 

BP2 -,076 ,111 -,101 

BP3 -,012 -,101 ,127 

Anti-image Correlation BP1 ,896a -,358 -,055 

BP2 -,358 ,633a -,851 

BP3 -,055 -,851 ,660a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

BP1 ,887 

BP2 ,967 

BP3 ,953 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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PERCEIVED PRICE 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,551 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27,214 

df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 PP1 PP2 PP3 

Anti-image Covariance PP1 ,767 -,228 ,065 

PP2 -,228 ,397 -,303 

PP3 ,065 -,303 ,473 

Anti-image Correlation PP1 ,622a -,413 ,109 

PP2 -,413 ,531a -,698 

PP3 ,109 -,698 ,544a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

PP1 ,666 

PP2 ,921 

PP3 ,844 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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USER SATISFACTION 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,887 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 302,554 

df 21 

Sig. ,000 
 
 US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 

Anti-image Covariance US1 ,163 ,005 -,054 -,044 -,024 -,020 ,021 

US2 ,005 ,143 ,002 -,060 -,050 -,001 ,006 

US3 -,054 ,002 ,093 ,021 -,025 ,006 -,032 

US4 -,044 -,060 ,021 ,081 ,020 ,012 -,033 

US5 -,024 -,050 -,025 ,020 ,121 -,019 -,013 

US6 -,020 -,001 ,006 ,012 -,019 ,114 -,037 

US7 ,021 ,006 -,032 -,033 -,013 -,037 ,042 

Anti-image Correlation US1 ,906a ,031 -,439 -,380 -,167 -,146 ,249 

US2 ,031 ,903a ,019 -,555 -,379 -,004 ,080 

US3 -,439 ,019 ,890a ,238 -,232 ,062 -,513 

US4 -,380 -,555 ,238 ,836a ,205 ,124 -,569 

US5 -,167 -,379 -,232 ,205 ,933a -,166 -,181 

US6 -,146 -,004 ,062 ,124 -,166 ,927a -,538 

US7 ,249 ,080 -,513 -,569 -,181 -,538 ,834a 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

US1 ,923 

US2 ,919 

US3 ,947 

US4 ,944 

US5 ,946 

US6 ,941 

US7 ,974 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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INTENTION TO CONTINUE USE 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,783 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 118,195 

df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 ICU1 ICU2 ICU3 

Anti-image Covariance ICU1 ,122 -,044 -,040 

ICU2 -,044 ,086 -,055 

ICU3 -,040 -,055 ,091 

Anti-image Correlation ICU1 ,839a -,430 -,379 

ICU2 -,430 ,752a -,627 

ICU3 -,379 -,627 ,765a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

ICU1 ,972 

ICU2 ,980 

ICU3 ,979 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3  Hasil Realibilitas Pre Test 

 

E-SERVICE QUALITYY 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,698 4 

 

BUSINESS PERFORMANCE 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,876 3 
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PERCEIVED PRICE 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,745 3 

 

USER SATISFACTION 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 7 
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INTENTION TO CONTINUE USE 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,920 3 
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Lampiran 4 Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5 Hasil olah data dengan menggunakan AMOS 22 

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: 67 

Degrees of freedom (230 - 67): 163 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 434,788 
Degrees of freedom = 163 
Probability level = ,000 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
satisfaction <--- service ,237 ,113 2,105 ,035  
satisfaction <--- performance ,301 ,074 4,089 ***  
satisfaction <--- price ,352 ,096 3,684 ***  
intention <--- satisfaction ,777 ,090 8,632 ***  
ESQ4 <--- service 1,000     
ESQ3 <--- service 1,060 ,079 13,472 ***  
ESQ2 <--- service ,757 ,079 9,546 ***  
ESQ1 <--- service ,943 ,091 10,324 ***  
BP3 <--- performance 1,000     
BP2 <--- performance 1,048 ,076 13,748 ***  
BP1 <--- performance ,844 ,078 10,799 ***  
PP3 <--- price 1,000     
PP2 <--- price ,983 ,067 14,708 ***  
PP1 <--- price ,803 ,077 10,466 ***  
US1 <--- satisfaction 1,000     
US2 <--- satisfaction 1,152 ,103 11,173 ***  
US3 <--- satisfaction 1,030 ,088 11,689 ***  
US4 <--- satisfaction 1,111 ,103 10,816 ***  
US5 <--- satisfaction 1,099 ,092 11,896 ***  
US6 <--- satisfaction 1,036 ,094 10,993 ***  
US7 <--- satisfaction 1,114 ,094 11,808 ***  
ICU1 <--- intention 1,000     
ICU2 <--- intention 1,448 ,122 11,837 ***  
ICU3 <--- intention 1,285 ,110 11,708 ***  
   Estimate 

satisfaction <--- service ,231 
satisfaction <--- performance ,356 
satisfaction <--- price ,384 
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   Estimate 
intention <--- satisfaction ,852 
ESQ4 <--- service ,905 
ESQ3 <--- service ,872 
ESQ2 <--- service ,719 
ESQ1 <--- service ,754 
BP3 <--- performance ,878 
BP2 <--- performance ,921 
BP1 <--- performance ,791 
PP3 <--- price ,883 
PP2 <--- price ,934 
PP1 <--- price ,768 
US1 <--- satisfaction ,797 
US2 <--- satisfaction ,864 
US3 <--- satisfaction ,891 
US4 <--- satisfaction ,845 
US5 <--- satisfaction ,901 
US6 <--- satisfaction ,854 
US7 <--- satisfaction ,897 
ICU1 <--- intention ,814 
ICU2 <--- intention ,902 
ICU3 <--- intention ,894 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

ESQ4   6,083 ,074 82,754 ***  
ESQ3   6,350 ,081 78,559 ***  
ESQ2   5,483 ,070 78,336 ***  
ESQ1   5,833 ,083 70,177 ***  
BP3   5,050 ,092 54,703 ***  
BP2   5,108 ,092 55,359 ***  
BP1   5,775 ,087 66,739 ***  
PP3   5,475 ,084 64,805 ***  
PP2   5,508 ,078 70,172 ***  
PP1   6,025 ,078 77,223 ***  
US1   5,575 ,086 64,915 ***  
US2   5,592 ,091 61,256 ***  
US3   5,567 ,079 70,328 ***  
US4   5,633 ,090 62,539 ***  
US5   5,567 ,083 66,699 ***  
US6   5,617 ,083 67,674 ***  
US7   5,575 ,085 65,540 ***  
ICU1   5,500 ,077 71,711 ***  
ICU2   5,267 ,100 52,544 ***  
ICU3   5,225 ,090 58,243 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
        
   Estimate S.E. C.R. P Label 

service <--> performance ,442 ,080 5,495 ***  
price <--> performance ,460 ,089 5,192 ***  
price <--> service ,461 ,077 5,960 ***  
   Estimate 

service <--> performance ,689 
price <--> performance ,639 
price <--> service ,781 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

service   ,527 ,084 6,244 ***  
performance   ,782 ,132 5,919 ***  
price   ,662 ,110 6,005 ***  
e21   ,138 ,030 4,629 ***  
e22   ,127 ,029 4,387 ***  
e1   ,116 ,025 4,690 ***  
e2   ,186 ,034 5,559 ***  
e3   ,282 ,040 7,019 ***  
e4   ,354 ,052 6,853 ***  
e5   ,232 ,044 5,228 ***  
e6   ,154 ,040 3,845 ***  
e7   ,334 ,051 6,574 ***  
e8   ,188 ,035 5,422 ***  
e9   ,094 ,026 3,615 ***  
e10   ,298 ,043 6,871 ***  
e11   ,320 ,044 7,209 ***  
e12   ,251 ,037 6,858 ***  
e13   ,154 ,023 6,594 ***  
e14   ,276 ,040 6,991 ***  
e15   ,155 ,024 6,451 ***  
e16   ,221 ,032 6,929 ***  
e17   ,168 ,026 6,515 ***  
e18   ,236 ,036 6,469 ***  
e19   ,223 ,046 4,860 ***  
e20   ,191 ,038 5,087 ***  

Iterati
on  

Negativ
e 

eigenva
lues 

Condit
ion # 

Smalle
st 

eigenv
alue 

Diame
ter F NTri

es Ratio 

0 e 10  -1,434 9999,
000 

2553,
439 0 9999,

000 
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Iterati
on  

Negativ
e 

eigenva
lues 

Condit
ion # 

Smalle
st 

eigenv
alue 

Diame
ter F NTri

es Ratio 

1 e
* 15  -,444 5,597 1699,

560 20 ,114 

2 e
* 7  -,357 1,834 1075,

009 5 ,765 

3 e 2  -,128 ,911 762,0
74 4 ,903 

4 e
* 1  -,655 1,864 547,1

82 7 ,791 

5 e 0 3296,8
36  ,352 452,5

95 6 ,947 

6 e 0 2289,4
75  ,665 438,3

55 1 ,925 

7 e 0 1598,5
94  ,194 435,3

15 1 ,979 

8 e 0 1639,2
64  ,103 434,8

00 1 1,046 

9 e 0 1614,0
36  ,009 434,7

88 1 1,027 

10 e 0 1624,5
42  ,001 434,7

88 1 1,002 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 67 434,788 163 ,000 2,667 
Saturated model 230 ,000 0   
Independence model 40 2601,771 190 ,000 13,694 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,833 ,805 ,889 ,869 ,887 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,858 ,715 ,761 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 271,788 213,745 337,494 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 2411,771 2250,685 2580,216 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 3,654 2,284 1,796 2,836 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Independence model 21,864 20,267 18,913 21,682 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,118 ,105 ,132 ,000 
Independence model ,327 ,316 ,338 ,000 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 568,788 597,502   
Saturated model 460,000 558,571   
Independence model 2681,771 2698,914   

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 4,780 4,292 5,332 5,021 
Saturated model 3,866 3,866 3,866 4,694 
Independence model 22,536 21,182 23,951 22,680 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 54 57 
Independence model 11 11 
Minimization: ,085 
Miscellaneous: 2,774 
Bootstrap: ,000 
Total: 2,859 

  

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



98 
 

Indonesia Banking School 

 

Lampiran 6 Halaman Riwayat Hidup 

MUHAMMAD KHODIR 
Jl. Radiodalam, Gg.Minank Kramat RT/RW: 001/014 | 081294787916 | 

khodirmuhammad@gmail.com 

 

 

 

Education 

SD    : SDN 13 Jakarta, 1999 – 2005  

SLTP    : MTsN 3 Jakarta, 2005 – 2008  

SMA    : SMA Cenderawasih 1 Jakarta, 2008 – 2011  

Perguruan Tinggi  : STIE Indonesia Banking School, 2011 – 2016  

Faculty / Department  : Economics / Management S1 

Concentration  : Marketing Management 

GPA   : 3.10 

Informal Education 

2012 : LIA English Course, General English Advanced Class 

Awards 

2015  : Best Research in Mass Media Category in The National Reserach 
Conference at Universitas Multimedia National (UMN), with the tittle : “Efektivitas 
Peringatan Bergambar pada Kemasan sebagai Upaya Mereduksi Tingkat Konsumsi 
Rokok” 
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Organization Experiences 

2009 – 2010  : Head of Pubic Relation Division OSIS SMA Cenderawasih 1 
Jakarta  

2011 – 2012  : Head of Entrepreneurship Division PRISMA (Pemuda Remaja 
Islam Masjid Al-Amin) 

2012 – 2015  : Head of PUMIKA (Karang Taruna RT 001) 

2012 – 2013 : Member of Marketing IBS (CRO) 

2013 – 2014 : Head Of Research & Organizational Development Senat 
Mahasiswa Indonesia Banking School (IBS) 

2013 – 2015  : Vice Head Of Entrepreneurship Division Satuan Pelajar Dan 
Mahasiswa (SAPMA HANURA)  

Work Experiences 

June 2013 – july 2013  : Job Training At Bank Indonesia In Division Of Licensing 
And Banking Information As An Analyzer And Creator Of Standard Operating 
Procedures And Mechanism Of Action Of The Division Of Licensing And Banking 
Information 

Entrepreneurship Experiences 

2013   : Run A Business Shisha Cafe 

2014 – 2015  : Run A Business Supplies Tent In Online 

Sertification 

2013 : Pelatihan Costumer Service & Selling Skill 

2013 : Program Orientasi Bank Indonesia 

2014 : Advokasi Pelatihan Kader Anti Narkoba BNN 

2014 : Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik, dan Disiplin Rindam Jaya 

2015 : Training Analisa Kredit Bank Mandiri 

2015 : Training Basic Treasury & Valas Bank Msndiri 

2015 : Training Trade Finance Bank Mandiri 

2015  : Pelatihan Mini Bank Simulation 
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Skills 

Banking Operational Skills 

Presentation  

Application dan Computer Programs (Microsoft Office) 

Social Media Marketing 

Interest  

Reading ( Qur’an, Motivational Book, Biographies Of Successful People, And 
Research Journal) 

Gym Activities 

Watchng West Serial  Tv ( Breaking Bad, Sherlock,  House Of Cards, Etc) 

Entrepreneurship And Technology Thing 

Social And Charity Activities 
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