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ABSTRAK 

Pengguna internet, terutama yang lebih muda, menghabiskan banyak waktu di 

Internet untuk berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai saluran dan aplikasi 

seperti e-mail, pesan instan, dan bahkan game online. Meningkatnya penggunaan 

perangkat seluler saat ini membuat interaksi antara individu online menjadi lebih 

mudah dan lebih intens. Salah satu implikasi dari kondisi ini adalah fenomena 

penyebaran konten viral melalui perangkat seluler. Ini memberikan berbagai dampak 

bagi konsumen dan pemasar. Penelitian ini mencoba untuk melanjutkan beberapa 

upaya penelitian sebelumnya melalui pengujian empiris dari model sintesis pemasaran 

virus mobile dalam konteks Indonesia 

Penelitian ini menggunakan pendekatan desain penelitian deskriptif dengan 

data empiris yang dikumpulkan melalui survei online sampel generasi muda di 

Jabodetabek. Data empiris kemudian diolah menggunakan pendekatan Structural 

Equation Modeling untuk menguji sejumlah hipotesis yang diajukan 

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perceived 

Usefulness terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Viral Marketing 

Attitude, 2) Perceived Ease Of Use tidak terbukti positif dan tidak signifikan terhadap 

Viral Marketing Attitude, 3) Perceived Cost terbukti negatif dan tidak signifikan 

terhadap Viral Marketing Attitude, 4) Perceived Enjoymnet terbukti memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Viral Marketing Attitude, 5) Viral Marketing Attitude 

terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention, 6) Altruism terbukti memiliki nilai positif dan pengaruh yang signifikan 

terhadap Mobile Viral Marketing Intention. 

Kata Kunci: Mobile Viral Marketing, eWOM, usefulness, ease of use, enjoyment. 
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ABSTRACT 

Internet users, especially younger ones, spend a lot of time on the Internet to 

interact with others through various channels and applications such as e-mail, instant 

messaging, and even online games. The growing use of mobile devices today makes the 

interaction between individuals online becomes easier and more intense. One of the 

implications of this condition is the phenomenon of spreading viral content through 

mobile devices. This provides various impacts for both consumers and marketers. This 

research attempts to continue several prior research efforts through empirical testing 

of a mobile viral marketing synthesis model in the Indonesian context. 

This research uses descriptive research design approach with empirical data 

collected through an online survey of young generation samples in Jabodetabek. 

Empirical data is then processed using Structural Equation Modeling approach to test 

a number of hypotheses proposed. 

The results of this research conclusion are as follows: 1) Perceived Usefulness 

proved positively and significantly influence to Viral Marketing attitude, 2) Perceived 

Ease Of Use not proven positive and not significant to Viral Marketing attitude, 3) 

Perceived Cost proven negative and not significant to Viral Marketing attitude, 4) 

Perceived Enjoyment proved to have a positive and significant effect on Viral 

Marketing attitude, 5) Viral Marketing attitude proved to have a positive and 

significant effect on Mobile Viral Marketing Intention, 6) Altruism proved to have a 

positive and significant effect on Mobile Viral Marketing Intention. 

Keyword:  Mobile Viral Marketing, eWOM, usefulness, ease of use, enjoyment.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada saat sekarang ini, kehidupan masyarakat lekat dengan teknologi untuk 

membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Mulai dari mesin-mesin berat untuk 

membantu pekerjaan infrastruktur hingga mesin berukuran kecil yang hampir dimiliki 

oleh seluruh lapisan masyarakat, contohnya handphone atau telepon selular. 

Pertumbuhan pesat dalam kepemilikan ponsel telah membuka saluran pemasaran baru 

yang memungkinkan pemasar untuk lebih dekat dengan konsumen daripada 

sebelumnya (Wiedemann, Haunstetter, & Pousttchi, 2008). Pengguna internet, 

terutama orang yang lebih muda, menghabiskan banyak waktu di Internet untuk 

berinteraksi dengan orang lain untuk berkomunikasi, berkolaborasi, atau bekerja sama 

melalui berbagai saluran dan aplikasi seperti e-mail, game online, atau Pesan Instan 

(Holsapple & Wu, 2007). 

Penggunaan perangkat mobile memungkinkan konsumen untuk menyampaikan 

konten viral mobile di mana saja dan kapan saja dan dengan demikian kesuksesan 

kampanye pemasaran viral akan lebih besar peluangnya (Yang & Zhou, 2011). Mobile 

viral marketing, sebagai tren baru pemasaran viral dengan ubiquity, kesegaraan, 

kredibilitas, dan legitimasi, telah menjadi cara paling efisien untuk mencapai 

pertumbuhan eksponensial dari paparan pesan promosi dan memengaruhi sedikit atau 

tanpa biaya tambahan bagi pengiklan di layar kecil (Yang, Zhou, & Liu, 2012). 
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Keberhasilan kampanye pemasaran viral ponsel pada akhirnya tergantung pada sikap 

penerima pesan terhadap, niat, dan perilaku penerusan pesan pemasaran melalui 

telepon seluler. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi pemasaran untuk 

memahami faktor-faktor apa yang memprediksi attitude, intention, dan behavior viral 

mobile konsumen (Yang et al., 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa viral marketing belum 

menjadi norma sosial di antara konsumen yang penting dalam kehidupan responden 

remaja (Yang & Zhou, 2011). Para remaja akan lebih cenderung mengirimkan konten 

bila dirasa hal tersebut mempunyai manfaat untuk dirinya. Salah satu contohnya yaitu 

pengguna ponsel diberikan insentif berupa imbalan untuk mau meneruskan konten 

tersebut ke orang lain. Didalam penelitian menunjukan hasil pengujian model 

struktural mengkonfirmasi rantai sikap virus untuk berniat untuk perilaku yang 

sebenarnya. Subjective norm, behavioral control, perceived pleasure, dan cost 

memprediksi sikap viral konsumen muda Amerika sementara norma subjektif dan 

kesenangan yang dirasakan memprediksi perilaku viral Cina (Yang et al., 2012). 

Penelitian lain mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mobile viral 

marketing diantaranya reception, usage, dan forwarding of mobile viral content. 

Hasilnya adalah teori grounded dari pemasaran viral mobile sehubungan dengan 

konsumen dan jaringan sosialnya, membusuk efek virus mobile dan mengidentifikasi 

faktor penentu penerimaan, penggunaan, dan penerusan konten viral mobile. Hasil ini 

membantu para peneliti dan pemasar untuk lebih memahami komponen penting dari 
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strategi pemasaran viral mobile dan mempersiapkan landasan untuk penelitian lebih 

lanjut di bidang yang baru muncul ini (Palka, Pousttchi, & Wiedemann, 2009). Selain 

itu penelitian tersebut juga menunjukan bahwa dasar untuk penerimaan teknologi 

informasi, seperti usefulness dan ease of use, juga penting untuk konten viral mobile, 

karena hal tersebut tidak selalu dipertimbangkan kampanye viral mobile sejauh ini. 

Selain itu, temuan menyarankan untuk membuat konten viral mobile yang lucu dan 

menyenangkan. 

Melanjutkan pembahasan salah satu faktor yaitu usefulness, mengatakan bahwa 

usefulness, consumer innovativeness, dan personal attachment secara langsung 

mempengaruhi sikap terhadap pemasaran seluler di ketiga pasar (Rohm, Gao, Sultan, 

& Pagani, 2012). Para pemasar yang ingin membangun dan mempertahankan 

hubungan dengan konsumen melalui platform seluler harus melihat karakteristik 

individu untuk mendorong berhasilnya pesan yang diterima oleh konsumen. Selain itu, 

jenis kelamin juga berpengaruh terhadap isi dari pesan yang akan disampaikan, 

Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku penyebaran internet pria lebih cenderung 

dipengaruhi oleh sumber pesan negatif; perilaku wanita lebih cenderung dipengaruhi 

oleh sumber pesan positif (Chiu, Lee, & Chen, 2007). Selain hal tersebut, viral 

marketing dirasa tidak langsung berdampak pada saat yang sama, upaya pemasaran 

WOM atau viral tidak selalu menjadi hal yang pasti. Tetapi kampanye yang 

ditempatkan dengan baik, diperhitungkan dan provokatif dapat memicu badai buzz 
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yang kadang-kadang bisa efektif selama bertahun-tahun di media baru non-terminal 

seperti internet (Ferguson, 2008). 

Sementara hasil penelitian memperluas komunikasi pemasaran saat ini dan 

literatur pemasaran seluler di dua wilayah (Gao, Sultan, & Rohm, 2010). Hasil 

pengujian model struktural menunjukkan bahwa kepuasan yang dirasakan konsumen 

Tionghoa muda, harapan hasil afeksi, dan norma subyektif dari pemasaran viral 

mempengaruhi pasar mavenisme subjective norm and pleasure influenced dan viral 

marketing attitude (Yang, 2013). Meskipun bukti anekdotal dari keberhasilan 

pemasaran viral ada, sedikit yang diketahui tentang motivations, attitudes, dan perilaku 

orang-orang (mereka yang meneruskan email) yang merupakan komponen penting 

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry, & Raman, 2004).  Sementara penelitian lain yang 

membahas mengenai eWOM pada konteks situs web memberikan hasil bahwa (1) 

kebutuhan altruistik individu memicu eWOM positif, (2) manfaat yang dirasakan dari 

situs web memiliki efek utama yang signifikan pada niat eWOM, dan (3) manfaat yang 

dirasakan secara signifikan memoderasi hubungan antara kepuasan / kebutuhan egois 

dan niat eWOM (Yang, 2017) 

Sejumlah penelitian mengenai mobile viral marketing masih mempunyai 

beberapa pertanyaan yang diharap mampu dijawab oleh peneliti dimasa depan. Peneliti 

dimasa depan untuk membangun model yang lebih komperhensif dengan 

mengidentifikasi beberapa faktor seperti customer satisfaction, social tie strength, 

perceived social benefits, reward, perceived enjoyment, personality strength, opinion 
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leadership, market mavenism dan altruism (Yang & Zhou, 2011). Penelitian lain 

mengatakan bahwa,  penelitian tersebut harus diuji oleh penelitian masa depan karena 

studi lintas budaya ini mengandalkan sampel acak mahasiswa universitas negeri di AS 

dan sampel kenyamanan yang dikumpulkan dari enam universitas negeri dan dua 

perguruan tinggi junior di Cina (Yang et al., 2012). Cukup besar mempunyai hasil yang 

berbeda apabila dilakukan di Indonesia dengan beragam kebudayaan dan latar 

belakang masyarakatnya. Sedikit berbeda penelitian lain, temuan yang didapat harus 

diperkuat oleh peneliti dimasa depan, dikarenakan responden tidak seimbang dari sisi 

jenis kelamin, dan tidak mewakili populasi mahasiswa/i di Cina (Yang, 2013). 

Penelitian masa depan dalam kerangka sampling yang lebih luas harus meneliti lebih 

lanjut perbedaan yang berkaitan dengan usia dan jenis kelamin serta faktor sosial 

ekonomi dan budaya (Gao et al., 2010). 

Penelitian lebih lanjut memungkinkan analisis empiris yang lebih mendalam 

dan strategi yang tepat untuk Mobile Viral Marketing (Palka et al., 2009). Proses Viral 

dipercaya akan sukses apabila dilakukan secara kampanye atau bersama dan secara 

besar, kampanye seperti itu harus secara bersamaan memungkinkan konsumen untuk 

mempertahankan kendali atas interaksi mereka dengan Brand atau Organization 

(Rohm et al., 2012). Penelitian masa depan dapat memeriksa hubungan waktu pesan, 

karakteristik pengguna internet, dan kemampuan akses internet (Chiu et al., 2007). 

Adapun keterbatasan penelitian yaitu Pelacakan ROI (Return On Investment) untuk 
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pemasaran viral dan kampanye pemasaran dari mulut ke mulut tetap merupakan sains 

yang tidak akurat dan sulit (Ferguson, 2008).  

Melihat adanya kesenjangan dari para peneliti terdahulu, peneliti mencoba 

untuk mengisi kesenjangan dari penelitian (Yang & Zhou, 2011) untuk membangun 

model yang lebih komperhensif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dirasa cukup 

berpengaruh. Dengan membuat model penelitian yang menggabungkan sejumlah 

komponen atau bersifat sintesis dan mengidentifikasi dua faktor tambahan yang dirasa 

berpengaruh dalam mobile viral marketing, yaitu perceived enjoyment dan altruism. 

Pembuatan model bersifat sintesis dilakukan dengan menggabungkan komponen 

model yang ada didalam penelitian dari (Yang & Zhou, 2011), (Palka et al., 2009) dan 

(Yang, 2017). Studi masa depan dapat menguji model dengan mengadopsi metode 

alternatif lain seperti pemodelan persamaan structural (SEM Structural Equation 

Modeling) untuk mengatasi kelemahan dari penelitian tersebut (Yang, 2017). 

1.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Sifat dari penelitian ini sudah sedikit dibahas yaitu bersifat sintesis model, adalah 

menggabungkan beberapa komponen model dari beberapa penelitian yang terkait 

dengan mobile viral marketing. Hal ini berdasarkan arahan dari penelitian, untuk 

penelitian dimasa depan membangun model penelitian yang lebih komperhensif dari 

model penelitian yang sudah ada (Yang & Zhou, 2011). Konstruk yang terlibat dalam 

penelitian ini ada konstruksi eksogen yang terdiri dari Perceived Usefulness, Perceived 

Ease of Use, Perceived Cost, Perceived Enjoyment dan Altruism. Untuk konstruksi 
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endogen yang terdiri dari Viral Marketing Attitude dan Mobile Viral Marketing 

Intention. 

Penelitian ini berjudul “Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude dan 

Implikasinya Terhadap Mobile Viral Marketing Intention: Studi Pada Platform 

Chatting Line” yaitu berasal dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Faktor pendorong yang dimaksud adalah perceived usefulness, perceived ease of use, 

perceived cost dan perceived enjoyment yang dirasa berpengaruh terhadap viral 

marketing attitude untuk dilakukan sesuai dengan konteks penelitian yaitu elektronik 

konten. Lalu implikasi diartikan berakibat langsung dimana variabel-variabel tersebut 

dapat berpengaruh langsung terhadap variabel endogen mobile viral marketing 

intention. 

Indonesia sendiri menempati posisi ke 6 sebagai pengguna internet terbanyak 

didunia (emarketer.com). 

Tabel 1.1 Data pengguna internet di dunia 

 Sumber: Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia (Hidayat, 2014) 
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Berdasarkan data mengenai informasi pengguna ponsel di Indonesia, menyatakan 

bahwa pengguna ponsel terdaftar yang menunjukan satu orang terkadang 

menggunakan 2-3 kartu telepon selular, pengguna internet, pengguna media sosial aktif 

dan pengguna media sosial mobile aktif (Katadata.co.id, 2017).   

Gambar 1.1 Data pengguna ponsel di Indonesia  

Sumber: Pengguna Ponsel Indonesia Mencapai 142% dari Populasi (Katadata.co.id, 

2017) 

Penelitian sebelumnya menggunakan dewasa muda/ remaja sebagai responden 

dengan objek yang diteliti yaitu E-mail (Yang & Zhou, 2011). Pada penelitian ini 

peneliti akan menggunakan Platform Chatting yang dirasa lebih praktis dan lebih 

mudah digunakan pada kehidupan masa kini. Hal ini juga mulai digunakan oleh 

perusahaan di Indonesia yaitu Perusahaan software akuntansi Sage menerapkan portal 
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komunikasi Chatter untuk bisnisnya pada April 2015, Salah satu alasan paling unik 

untuk mencoba metode komunikasi baru di tempat kerja ini adalah menjadi alternatif 

efisien untuk email korporat yang bisa membuat kewalahan. Dengan memindahkan 

email ke jejaring sosial, orang bisa memilih untuk masuk dan keluar grup sehingga ada 

cara yang jelas dan cepat untuk berbagi informasi dan menyelesaikan masalah 

(Lawson, 2015). Di Indonesia mulai banyak berkembang aplikasi Chatting yang 

populer, diantaranya WhatsApp, WeChat, Line, Skype, BlackBerry Messenger (BBM), 

KakaoTalk, Yahoo Messenger, Simsimi, Imvu dan Google Hangouts (Panji, 2013). 

Berdasarkan usia pengguna, ada lima aplikasi yang banyak digunakan oleh para remaja 

diataranya Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp dan Line merupakan situs-situs 

yang paling banyak digandrungi anak muda yang notabene mempunyai angka tertinggi 

pengguna internet (Fadli, 2017).  

 Peneliti memilih Platform Chatting Line untuk digunakan sebagai objek 

penelitian, dikarenakan Line dirasa lebih banyak diminati oleh para remaja. LINE 

adalah layanan komunikasi lintas platform dan aplikasi, ditawarkan secara gratis oleh 

Naver, dari NHN Jepang. Fungsionalitas dasar memungkinkan pengguna untuk 

mengirim pesan teks dan melakukan panggilan gratis dengan pengguna lain yang 

menginstal aplikasi pada ponsel cerdas mereka. Layanan ini diluncurkan, pada 27 Juni 

2011 (AKIMOTO, 2012). Pengguna LINE didominasi oleh usia 18 hingga 22 tahun 

dengan persentase sebesar 41%. Disusul usia 23-32 tahun dengan persentase sebesar 

21%. Di posisi ketiga ada usia di bawah 17 tahun dengan 18%, kemudian 33 hingga 43 
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tahun dengan 8%. Dan terakhir di atas 43 tahun dengan 3% persen. Angka ini 

menunjukkan pengguna Line di Tanah Air memang didominasi oleh generasi 

millennial (Mahany, 2016). Hal ini sesuai dengan data yang diberikan oleh Managing 

Director Line bahwa jumlah pengguna Line di Dunia sebesar 220 juta pengguna aktif, 

sementara pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 90 juta. Sebagian besar 

pengguna Line berumur dibawah 32 tahun, yaitu generasi milenial, tepatnya 90 persen 

pengguna Line merupakan generasi milenial (Amalia, 2016). Adapun kelebihan Line 

dibandingan dengan WhatsApp adalah mode kustomisasi tema. Pengguna bisa memilih 

tampilan aplikasi Line dengan beragam warna, desain dan juga karakter dari film atau 

hal lainnya. Tampilan tema ini meliputi gambar latar belakang, ikon dan juga tombol. 

Sedangkan untuk font tetap hadir secara normal supaya tidak mengganggu konsistensi 

desain dan mudah dibaca. Peneliatin sebelumnya menggunakan E-mail sebagai 

konteks, dengan wilayah penelitian yaitu Eropa dan Asia. Wilayah Eropa dilakukan di 

negara Amerika, sedangkan Asia dilakukan di negara China. Pada penelitian ini akan 

dilakukan di Indonesia dengan objek yaitu Platform Line.  Maka penelitian ini juga 

menggunakan dewasa muda/ remaja sebagai responden dengan objek yaitu Line 

Messenger, mengidentifikasi seberapa besar sikap dan niat para remaja untuk 

meneruskan konten atau informasi yang dirasa bermanfaat melalui aplikasi Line 

Messenger. Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen yang menggunakan aplikasi 

Line Messenger dikehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun umum.  

 

Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude..., Ahmad Ridho, Ma.-IBS, 2018



11 
 

   Indonesia Banking School 

1.3  Masalah Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini akan menjawab penelitian lebih lanjut yang 

diajukan oleh (Yang & Zhou, 2011), yang mana penelitian tersebut menyarankan untuk 

membangun model yang lebih komperhensif dengan beberapa unit variabel tambahan 

yang diadopsi dalam penelitian ini adalah Altruism dan Perceived Enjoyment. 

Berdasarkan pembahasan diatas, masih memiliki beberapa masalah dan pertanyaan 

yang perlu dijawab peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Viral Marketing 

Attitude? 

2. Apakah Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Viral Marketing 

Attitude? 

3. Apakah Perceived Cost berpengaruh negatif terhadap Viral Marketing 

Attitude? 

4. Apakah Perceived Enjoyment berpengaruh positif terhadap Viral Marketing 

Attitude? 

5. Apakah Viral Marketing Attitude berpengaruh positif terhadap Mobile Viral 

Marketing Intention? 

6. Apakah Altrusim berpengaruh positif terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalan yang sudah dirumuskan, adapun tujuan penelitian ini 

untuk menjawab masalah penelitian tersebut, diantaranya:  

1. Menganalisis pengaruh positif Perceived Usefulness terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

2. Menganalisis pengaruh positif Perceived Ease of Use terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

3. Menganalisis pengaruh negatif Perceived Cost terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

4. Menganalisis pengaruh positif Perceived Enjoyment terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

5. Menganalisis pengaruh positif Viral Marketing Attitude terhadap Mobile Viral 

Marketing Intention. 

6. Menganalisis pengaruh positif Altrusim terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui implikasi 
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manajerial. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut  

1.5.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam 

ranah ilmu pemasaran, khusunya pada bidang Mobile Viral Marketing dan 

gambaran menyeluruh tentang keterkaitan antara Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Perceived Cost, dan Perceived Enjoyment terhadap Viral 

Marketing Attitude serta Altruism dan Viral Marketing Attitude terhadap Mobile 

Viral Marketing Intention pada konsumen pengguna aplikasi LINE. Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya dalam 

melakukan lanjutan penelitian mengenai Mobile Viral Marketing.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu 

perusahaan atau pebisnis untuk memberikan masukan bahwa perkembangan 

teknologi dapat dijadikan peluang sebagai tempat baru memberikan informasi 

tentang produk atau jasa.  

a) Penelitian ini dapat menawarkan alternatif keputusan managerial bagi 

perusahaan atau pengusaha di Indonesia dalam rangka untuk 

memanfaatkan pengguna Mobile atau perangkat selular yang hampir 

dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat mengetahui suatu produk atau 

jasa langsung dari perangkat seluler pribadi masing-masing. 
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b) Dapat mengetahui pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of 

Use, Perceived Cost, Perceived Enjoyment, Altrusim untuk membantu 

perusahaan atau pemasar memberikan konten produk atau jasa secara 

viral, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Viral 

Marketing Attitude dan Mobile Viral Marketing Intention untuk 

membagikan konten bermanfaat seperti produk atau jasa dalam 

penggunaan perangkat selular sehari-hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang fenomena dan argumentasi terkait 

website design quality, ruang lingkup masalah untuk mengetahui variabel yang 

digunakan serta objek penelitian yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Menguraikan tentang landasan teori yang terait dengan Mobile Viral 

Marketing, mendefiniskan variabel-variabel yang digunakan, pengembangan 

hipotesis antar variabel.  
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner dan 

teknik pengujian data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian yang mencakup kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi 

penelitian dan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai ringkasan dari bab bab 

terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah, daftar pustaka, daftar lampiran, 

daftar tabel, daftar gambar dan riwayat hidup penyusun skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

TPB menjelaskan bahwa niat konsumen untuk melakukan perilaku dari berbagai 

jenis dapat diprediksi dengan akurasi tinggi dari sikap terhadap perilaku (produk 

multiplikatif kekuatan keyakinan dan evaluasi hasil), norma subjektif (komparatif 

multiplikatif dari kepercayaan normatif - interaksi motivasi) dan kontrol perilaku yang 

dirasakan (Jumlah gabungan dari kontrol yang dirasakan atas melakukan perilaku, 

kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku dan kemungkinan melakukan perilaku 

jika cukup dimotivasi) (Yang & Zhou, 2011). Theory of Planned Behavior adalah 

perluasan theory of reasoned action yang diperlukan oleh keterbatasan model asli 

dalam menjelaskan perilaku seseorang di mana orang tersebut memiliki kehendak atau 

keinginan. Didalam theory of reasoned action faktor utama dalam theory of planned 

behavior adalah niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Niat diartikan 

sebagai faktor yang dipengaruhi oleh motivasi untuk melakukan suatu hal tersebut, 

seberapa besar seseorang mau mencoba, seberapa besar seseorang merencanakan 

melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).  
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2.1.2 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan kegunaan yang dirasakan 

dan niat penggunaan dalam hal yang mempengaruhi sosial dan proses instrumental 

kognitif (Author, Venkatesh, Davis, Smith, & Walton, 2000). Technology Acceptance 

Model (TAM), sedang dikembangkan dengan dua tujuan utama dalam kerangka 

pemikiran. Pertama, itu harus meningkatkan pemahaman kita tentang proses 

penerimaan pengguna, memberikan wawasan teoritis baru ke dalam desain yang sukses 

dan implementasi sistem informasi. Kedua, TAM harus memberikan dasar teoritis 

untuk metodologi "penerimaan pengguna pengujian" praktis yang akan memungkinkan 

perancang sistem dan pelaksana untuk mengevaluasi sistem baru yang diusulkan 

sebelum pelaksanaannya (Davis, 1986). TAM adalah adaptasi dari TRA yang secara 

khusus disesuaikan untuk model penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. 

Tujuan TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang determinan penerimaan 

yang bersifat umum, mampu menjelaskan perilaku pengguna di berbagai teknologi 

komputasi, sementara pada saat yang sama dapat berbagi kepada orang lain (Davis, 

Bagozzi, & Warshaw, 1989).  

2.1.3 Perceived Usefulness 

Perceived Usefulness atau kegunaan yang dirasakan adalah Sejauh mana seseorang 

percaya bahwa sistem tertentu akan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan tersebut 

(Davis, 1989). Penelitian terdahulu mendefinisikan Perceived Usefulness sebagai 

tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan blog meningkatkan kinerjanya 
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(Hsu & Lin, 2008). Perceived Usefulness adalah diartikan ketika konsumen merasakan 

penggunaan suatu layanan lebih mudah untuk digunakan (Shin, 2009).  

Beragam alat pertanyaan/ pernyataan untuk mengukur variable Perceived 

Usefulness, seperti penelitian berikut menggunakan E-mail sebagai objek penelitian. 

My job would be difficult to perform without electronic mail,  Using electronic mail 

gives me greater control over my work, Using electronic mail improves my job 

performance,  The electronic mail system addresses my job-related needs,  Using 

electronic mail saves me time,  Electronic mail enables me to accomplish tasks more 

quickly,  Electronic mail supports critical aspects of my job,  Using electronic mail 

allows me to accomplish more work than would otherwise be possible,  Using 

electronic mail reduces the time I spend on unproductive activities,  Using electronic 

mail enhances my effectiveness on the job,  Using electronic mail improves the quality 

of the work I do,   Using electronic mail increases my productivity,  Using electronic 

mail makes it easier to do my job,  Overall, I find the electronic mail system useful in 

my job (Davis, 1989).  

Penelitian lain menggunakan alat ukur  dengan objek penelitian yaitu penggunaan 

layanan selular sebagai berikut,  Using “service” makes me save time,  Using “service” 

improves my efficiency,  “Service” is useful to me (Tobergte & Curtis, 2013). 

Sementara peneliti lainnya menggunakan objek yaitu Wireless Application Protocol 

atau aplikasi nirkabel dengan item ukur sebagai berikut: UsingWAP services would 

improve my performance in gathering information, UsingWAP services would improve 
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my productivity in gathering information,  UsingWAP services would enhance my 

effectiveness in gathering information,  I would find WAP services useful in gathering 

information (Hung, Ku, & Chang, 2015).  Penelitian lainnya menggunakan restaurant 

sebagai objek untuk diteliti, dengan item alat ukur sebagai berikut: Using 

Openrice.com increases my learning/life/social interaction performance, 

Openrice.com is useful for learning/life/social networking, Using Openrice.com 

enhances my effectiveness in learning/life/social networking, Using Openrice.com 

provides me with information that would lead to better learning/life/social networking 

(Yang, 2017).  

Penelitian lain membahas tentang belanja menggunakan ponsel, dengan alat ukur 

sebagai berikut: I would find it useful for shopping, It would enable me to spend less 

money on shopping,  It would increase my chances of obtaining shopping promotion 

information,  It would enable me to accomplish shopping more quickly (Yang, 2012). 

Peneliti selanjutnya menggunakan para pelajar untuk belajar menggunakan web atau 

secara e-learning dengan item alat ukur sebagai berikut: I believe e-learning contents 

are informative,  I believe e-learning is a useful learning tool,  I believe e-learning 

contents are useful (Liaw, 2008). Penelitian lain juga menggunakan internet sebagai 

bahasan, yaitu menggunakan Youtube sebagai objek penelitian dengan item alat ukur 

sebagai berikut. Using YouTube to share videos enables me to accomplish my 

work/learning/life more quickly, Using YouTube to share videos would improve my 
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work/learning/life performance, Using YouTube to share videos would enhance my 

work/learning/life effectiveness (Yang, Hsu, & Tan, 2010). 

2.1.4 Perceived Ease of Use 

Perceived Ease of Use atau kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha yang dikeluarkan 

( Davis, 1989). Perceived Ease of Use adalah faktor yang lebih penting di antara orang 

yang lebih tua dari yang lebih muda dalam mempengaruhi sikap dan niat (Shin, 2009). 

Perceived Ease of Use didefinisikan sebagai sejauh mana konsumen percaya bahwa 

meneruskan pesan elektronik akan bebas dari upaya yang dikorbankan (Yang et al., 

2012).  

Beberapa penelitian mengukur variable Perceived Ease of Use menggunakan item 

sesuai dengan objek penelitian masing-masing, salah satunya menggunakan E-mail 

sebagai objek penelitian, dengan : I often become confused when I use the electronic 

mail system, I make errors frequently when using electronic mail,  Interacting with the 

electronic mail system is often frustrating,  I need to consult the user manual often 

when using electronic mail,  Interacting with the electronic mail system requires a lot 

of my mental effort, I find it easy to recover from errors encountered while using 

electronic mail, The electronic mail system is rigid and inflexible to interact with, I find 

it easy to get the electronic mail system to do what I want it to do, The electronic mail 

system often behaves in unexpected ways, I find it cumbersome,to use the electronic 

mail system, My interaction with the electronic mail system is easy for me to 

Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude..., Ahmad Ridho, Ma.-IBS, 2018



21 
 

   Indonesia Banking School 

understand,  It is easy for me to remember how to perform tasks using the electronic 

mail system, The electronic mail system provides helpful guidance in performing tasks, 

Overall, I find the electronic mail system easy to use (Davis, 1989). Sementara peneliti 

lainnya menggunakan objek yaitu pesan elektronik dengan item alat ukur sebagai 

berikut: It is easy to pass along electronic messages to friends or relatives (Yang & 

Zhou, 2011). 

2.1.5 Perceived Cost 

Perceived Cost atau biaya yang ditanggung adalah mengacu pada sejauh mana 

pengguna percaya bahwa penerusan konten viral seluler akan mahal untuk biaya atau 

waktu yang dikeluarkan (Palka et al., 2009). Perceived Cost adalah sedikit terkait 

dengan tingkat aktivitas fisik yang dilaporkan oleh anak-anak, dan keyakinan anak-

anak dan nilai-nilai lain terkait dengan tingkat aktivitas fisik mereka (Chiang, Byrd, & 

Molin, 2011). Perceived Cost adalah sebagai biaya unit yang menurut konsumen 

timbul diakibatkan karena suatu kegiatan yang dilakukan (Neuburgerf, 1971). 

Perceived Cost mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa penerusan konten 

viral seluler akan mahal. Biaya biasanya muncul ketika teknologi yang memungkinkan 

seperti SMS atau MMS digunakan atau biaya premium dibebankan untuk proses 

meneruskan pesan (Palka et al., 2009).  

Beberapa penelitian mengukur variable Perceived Cost menggunakan item sesuai 

dengan objek penelitian masing-masing, penelitian berikut menggunakan pesan 

elektronik sebagai objek penelitian: The problem with passing along messages to 
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friends or relatives is their loss of time, The problem with passing along mobile 

messages to friends or relatives is their monetary costs (Yang et al., 2012). Peneliti 

lainnya menggunakan objek layanan selular 3G, dengan alat ukur sebagai berikut: I 

think telecom service providers should reduce the tariff of value- added services, For 

me the current 3G value-added tariff is still high, Generally speaking I cannot accept 

the current tariff of 3G value-added service (Kuo & Yen, 2009). Sementara peneliti 

lainnya menggunakan objek yaitu Wireless Application Protocol atau aplikasi nirkabel 

dengan item ukur sebagai berikut: I would accept current charge for WAP services 

(Hung et al., 2015). Penelitian lainnya menggunakan objek yaitu layanan provider 

dengan item alat ukur sebagai berikut: In general it would be a hassle changing banks, 

It would take a lot of time and effort changing banks, For me, the costs in time, money, 

and effort to switch banks are high (Jones, Mothersbaugh, & Beatty, 2000). Secara 

garis besar, alat ukur yang digunakan dalam variable ini berisikan pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh responden untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan penelitian. 

2.1.6 Perceived Enjoyment 

Perceived Enjoyment atau kesenangan yang dirasakan adalah sebagai hadiah yang 

diperoleh melalui penggunaan teknologi atau layanan yang dipelajari tersebut (Igbaria 

et al., 2016). Perceived Enjoyment adalah individu percaya teknologi itu 

menyenangkan untuk digunakan oleh dirinya ( Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992). 

Perceived Enjoyment didefinisikan dalam analogi dengan kategori dalam model 
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penggunaan menyenangkan tetapi mengacu pada penerusan konten viral mobile (Palka 

et al., 2009). 

Beberapa penelitian mengukur variable Perceived Enjoyment menggunakan item 

sesuai dengan objek penelitian masing-masing. Penelitian berikut menggunakan objek 

aplikasi belanja online dengan alat ukur sebagai berikut: I would have fun shopping by 

mobile phone, The actual process of mobile shopping would be pleasant, I would find 

using mobile shopping to be enjoyable (Yang, 2012). Penelitian lain, menggunakan 

objek yaitu penggunaan layanan ponsel dengan alat ukur sebagai berikut: I find 

“service” entertaining, I find “service” is pleasant, I find “service” exiting, I find 

“service” is fun (Tobergte & Curtis, 2013). 

2.1.7 Viral Marketing Attitude 

Viral Marketing Attitude atau sikap terhadap pemasaran viral adalah sebagai 

evaluasi menyeluruh konsumen tentang keinginan untuk meneruskan konten viral 

melalui perangkat seluler, sementara norma subjektif merujuk pada persepsi seseorang 

tentang harapan orang-orang penting tentang menyampaikan konten viral mobile 

(Yang & Zhou, 2011). Viral Marketing Attitude adalah keyakinan perilaku terhadap 

adopsi teknologi dan mengacu pada perasaan positif atau negatif konsumen dalam 

melakukan perilaku tertentu ( Davis, 1989). Attitude didefinisikan sebagai perasaan 

positif atau negatif seseorang tentang melakukan suatu perilaku (Yang et al., 2010). 

Viral Marketing Attitude didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan konsumen tentang 

keinginan menyampaikan pesan elektronik secara online sedangkan norma subjektif 
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mengacu pada persepsi orang tentang harapan orang lain yang penting tentang 

menyampaikan pesan elektronik (Yang, 2013).  

Beberapa penelitian mengukur variable Viral Marketing Attitude menggunakan 

item sesuai dengan objek penelitian masing-masing. Penelitian berikut menggunakan 

objek yaitu pesan elektronik, dengan alat ukur: My attitude toward passing along 

electronic messages is positive, Generally, I think it is good to pass along electronic 

messages to friends or relatives, I honestly don ’ t like passing along electronic 

messages to friends or relatives (Yang et al., 2012). Penelitian lain menggunakan 

bahasan perjalanan liburan untuk mengukur variable ini, dengan alat ukur sebagai 

berikut: Bad/good, Unpleasant/pleasant, Negative/positive, Foolish/wise, 

Unfavorable/favorable (Ayeh, Au, & Law, 2013). 

2.1.8 Altruism 

Altruism atau altruisme atau bermanfaat bagi orang lain adalah sebagai niat untuk 

menguntungkan orang lain sebagai ekspresi nilai-nilai intemal, terlepas dari penguatan 

sosial atau motivasi (Price, Feick, & Guskey, 1995). Altruism dapat melibatkan berbagi 

pengetahuan dengan semangat dan membantu orang lain, sehingga meningkatkan 

kesejahteraan mereka (Hsu & Lin, 2008). Para responden mengindikasikan Altruism 

bahwa mereka akan meneruskan konten viral seluler untuk memberikan sesuatu atau 

membantu orang lain (Palka et al., 2009).  

Beberapa penelitian mengukur variable Altruism menggunakan item sesuai dengan 

objek penelitian masing-masing. Penelitian berikut menggunakan objek yaitu restoran 
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dengan alat ukur: If my restaurant experience is pleasant, I want to help others with my 

own positive restaurant experience, It feels good to help others on social media, If I am 

so satisfied with a restaurant’s food and service, I want to help the restaurant to be 

successful (Yang, 2017). To help other people, To serve mankind, To share what you 

have, To give to others, To be unselfish (Price et al., 1995). 

2.1.9 Mobile Viral Marketing Intention 

Mobile Viral Marketing Intention atau niat untuk meneruskan adalah perilaku yang 

lebih sering lewat melalui pesan seluler yang menghibur dan berguna (Yang et al., 

2012). Intention to Use didefinisikan sebagai kekuatan niat untuk mencoba 

menggunakan konten viral mobile, sementara Intention to Forward didefinisikan 

sebagai kekuatan niat untuk mencoba meneruskan konten viral mobile (Palka et al., 

2009).  

Beberapa penelitian mengukur variable Mobile Viral Marketing Intention 

menggunakan item sesuai dengan objek penelitian masing-masing, diantaranya: I 

would pass along entertaining messages (for example a viral video, a joke, a funny 

image, a chain letter, a crazy stunt, a prank) to my friends or relatives, I would pass 

along useful messages (for example e-coupons, freebies, news for entertainment events, 

movies, music downloads, new product such as Ipad, product reviews, shopping tips) 

to my friends or relatives (Yang et al., 2012). Penelitian lain menggunakan suatu situs 

web sebagai objek dengan alat ukur sebagai berikut: If I have a similar experience, I 

will feel good when I can tell others about my great restaurant experience via 
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Openrice.com in the future, If I have a similar experience, I intend to share my 

experience with other members on Openrice.com in the future, If I have a similar 

experience, I intend to say good things about the restaurant on Openrice.com (Yang, 

2017). Penelitian berikut menggunakan youtube sebagai objek, dengan alat ukur yaitu: 

I have an intention of using YouTube to share videos, I will frequently use YouTube to 

share videos in the future, I will strongly recommend others to use YouTube to share 

videos in the future (Yang et al., 2010). Penelitian ini menggunakan pembagian cerita 

didalam media sosaial mereka, dengan alat ukur sebagai berikut: I intend to share news 

stories in social media in the future, I expect to share news stories contributed by other 

users, I plan to share news stories in social media regularly (Lee & Ma, 2012). 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1  Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Viral Marketing Attitude 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment adalah 

penentu signifikan dari sikap dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi konsumen 

(Davis, 1989). Keyakinan pengguna tentang Usefulness, Ease of Use, Enjoyment, dan 

kemungkinan untuk mengekspresikan harus secara positif mempengaruhi sikap mereka 

terhadap penggunaan layanan. Peneliti terdahulu mengusulkan bahwa Usefulness, Ease 

of Use, Enjoyment, dan ekspresif memiliki efek positif pada sikap terhadap penggunaan 

layanan seluler (Tobergte & Curtis, 2013). Temuan umum lainnya di tiga pasar 

melibatkan pengaruh langsung kegunaan perangkat pada Usefulness on consumers’ 

Attitudes toward mobile marketing. Faktanya, variabel ini memberikan pengaruh 
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paling langsung pada sikap untuk ketiga pasar bahkan setelah inovasi, keterikatan, dan 

penghindaran risiko dipertimbangkan (Rohm et al., 2012).  

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude. 

2.2.2 Pengaruh Perceived Ease of Use Terhadap Viral Marketing Attitude 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment adalah 

penentu signifikan dari sikap dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi konsumen 

(Davis, 1989). Keyakinan pengguna tentang Usefulness, Ease of Use, Enjoyment, dan 

kemungkinan untuk mengekspresikan harus secara positif mempengaruhi sikap mereka 

terhadap penggunaan layanan. Peneliti terdahulu mengusulkan bahwa Usefulness, Ease 

of Use, Enjoyment, dan ekspresif memiliki efek positif pada sikap terhadap penggunaan 

layanan seluler (Tobergte & Curtis, 2013). TAM menggunakan dua keyakinan yang 

berbeda tetapi saling terkait yang dirasakan manfaat dan persepsi kemudahan 

penggunaan sebagai dasar untuk memprediksi penerimaan pengguna akhir teknologi 

komputer (Shin, 2009). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude. 
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2.2.3 Pengaruh Perceived Cost Terhadap Viral Marketing Attitude 

Perceived Cost untuk pemasaran viral mobile mengacu pada keyakinan konsumen 

bahwa meneruskan pesan viral mobile akan menyebabkan penerima kehilangan waktu 

atau uang (Yang & Zhou, 2011). Perceived Cost mengacu pada keyakinan konsumen 

bahwa meneruskan pesan elektronik akan menyebabkan penerima kehilangan waktu 

atau uang (Yang et al., 2012). Dengan demikian, peneliti sebelumnya menyimpulkan 

bahwa sikap negatif terhadap adopsi layanan WAP berasal dari ketidakpuasan dengan 

kecepatan koneksi yang lambat dan biaya tinggi (Hung et al., 2015). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Perceived Cost berpengaruh negatif terhadap Viral Marketing Attitude. 

2.2.4 Pengaruh Perceived Enjoyment Terhadap Viral Marketing Attitude 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment adalah 

penentu signifikan dari sikap dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi konsumen 

(Davis, 1989). Yang lain berpendapat bahwa itu tidak akan menjadi pengalaman yang 

menyenangkan jika aplikasi mobile sangat kompleks. Oleh karena itu, konten viral 

seluler yang lebih mudah digunakan adalah penggunaan yang lebih menyenangkan 

(Palka et al., 2009). Keyakinan pengguna tentang Usefulness, Ease of Use, Enjoyment, 

dan kemungkinan untuk mengekspresikan harus secara positif mempengaruhi sikap 

mereka terhadap penggunaan layanan. Peneliti terdahulu mengusulkan bahwa 
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Usefulness, Ease of Use, Enjoyment, dan ekspresif memiliki efek positif pada sikap 

terhadap penggunaan layanan seluler (Tobergte & Curtis, 2013). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4 : Perceived Enjoyment berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude. 

2.2.5 Pengaruh Viral Marketing Attitude Terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention 

Sikap konsumen muda Amerika terhadap menyampaikan pesan elektronik secara 

positif memprediksi niat mereka untuk meneruskan pesan elektronik (Yang & Zhou, 

2011). Sikap konsumen terhadap mengadopsi belanja seluler dipengaruhi oleh dua 

persepsi (yaitu, manfaat yang dirasakan dan kenikmatan yang dirasakan) diharapkan 

memiliki efek langsung dan positif pada niat untuk mengadopsi belanja seluler (Yang, 

2012). TAM menegaskan bahwa baik sikap terhadap tindakan dan norma subjektif 

memiliki dampak pada niat perilaku, yang pada gilirannya mempengaruhi cara orang 

melakukan tindakan (Shin & Kim, 2008). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Viral Marketing Attitude berpengaruh positif terhadap Mobile Viral 

Marketing Intention. 

Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude..., Ahmad Ridho, Ma.-IBS, 2018



30 
 

   Indonesia Banking School 

2.2.6 Pengaruh Altruism Terhadap Mobile Viral Marketing Intention 

Penelitian terdahulu mengusulkan bahwa semakin tinggi tingkat altruisme 

komunikator, semakin besar kemungkinan dia akan berbagi konten viral seluler dengan 

orang lain (Palka et al., 2009). Konsumen ditemukan untuk menerima utilitas ketika 

mereka menambahkan nilai ke komunitas melalui komunikasi eWOM misalnya, 

dengan memberikan ulasan dan komentar tentang pengalaman produk atau layanan 

mereka. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membantu orang lain muncul sebagai tujuan 

penting dari individu, mendorong pelanggan untuk menyebarkan informasi tentang 

platform opini berbasis web (Yang, 2017). Orang yang egois memiliki pengaruh pasif 

pada berbagi informasi, sementara altruis memainkan peran positif dalam berbagi 

pengetahuan (Constant, Kiesler, & Sproull, 1994).  

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H6 : Altruism berpengaruh positif terhadap Mobile Viral Marketing Intention. 
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2.3 Model Penelitian 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Adaptasi Penelitian (Yang & Zhou, 2011), (Palka et al., 2009) dan (Yang, 

2017) 
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Keterangan: 

Ho1 : Perceived Usefulness tidak memiliki efek positif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ha1 : Perceived Usefulness memiliki efek positif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ho2 : Perceived Ease of Use tidak memiliki efek positif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ha2 : Perceived Ease of Use memiliki efek positif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ho3 : Perceived Cost tidak memiliki efek negatif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ha3 : Perceived Cost memiliki efek negatif terhadap Viral Marketing Attitude. 

Ho4 : Perceived Enjoyment tidak memiliki efek positif terhadap Viral Marketing 

Attitude. 

Ha4 : Perceived Enjoyment memiliki efek positif terhadap Viral Marketing Attitude 

Ho5 : Viral Marketing Attitude tidak memiliki efek positif terhadap Mobile Viral 

Marketing  Intention. 

Ha5 : Viral Marketing Attitude memiliki efek positif terhadap Mobile Viral 

Marketing  Intention. 
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Ho6 : Altruism tidak memiliki efek positif terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention. 

Ha6 : Altruism memiliki efek positif terhadap Mobile Viral Marketing Intention. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan untuk mendapatkan, menemukan, mengembangkan suatu 

pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, mengendalikan dan 

memecahkan masalah-masalah di bidang pendidikan. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis 

(Wibawa, 2010). 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini, objeknya adalah para remaja dan dewasa muda berusia 17-35 

tahun yang menggunakan Platform Chatting Line untuk berkomunikasi ataupun 

berselancar di media sosial. LINE resmi hadir di Indonesia pada tahun 2013 silam, 

dengan membuka kantor dibilangan Jakarta tepatnya yaitu di Gedung The Energy 

Building (Sudirman Central Business District), Jakarta Selatan. Alasannya aplikasi 

Line diklaim sebagai aplikasi yang banyak digunakan oleh para generasi milenial 

beberapa tahun terakhir. Line lebih banyak digunakan oleh para pengguna untuk saling 

berkomunikasi dengan menggunakan teks pesan maupun animasi stiker berbayar 

maupun gratis. Line juga sudah memperluas pelayanan aplikasinya pada bidang lain 

tidak hanya sebagai media komunikasi, melainkan media informasi yang menyajikan 

berita, dan juga media finansial yaitu “Line Pay”. Dengan demikian Line lebih menarik 
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untuk digunakan oleh para generasi milenial untuk bertukar informasi maupun 

mendapatkan informasi.  

3.2  Desain Penelitian 

Desain penelitian diartikan sebagai sebuah kerangka kerja yang digunakan 

dalam melakukan sebuah penelitian yang isinya memberikan serangkaian prosedur 

yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk menjawab 

permasalahan yang sedang diteliti (Malhotra, 2010). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif (descriptive) yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan utama 

mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra, 2010). 

Metode penelitian ini banyak di dukung oleh survei kuesioner yang dianggap paling 

dominan (Cooper & Schindler, 2010). 

  Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Cross sectional design adalah 

jenis rancangan riset dengan cara pengumpulan hanya sekali untuk informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi (Malhotra, 2010). Pendekatan cross sectional 

biasanya melibatkan pengumpulan sistematis yang diperoleh dari instrumen survei 

konsumen, seperti kuesioner, dari satu atau lebih sampel responden pada satu titik 

waktu. Data dapat dikumpulkan pada lebih dari satu kesempatan, tetapi umumnya tidak 

berasal dari responden yang sama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei 

kuesioner kepada responden yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis dengan beberapa pilihan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data 
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survei kuesioner tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan metode statistik 

menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan software 

AMOS 22. 

3.3  Metode Pengambilan Sampel 

Teknik penghimpunan data penelitian diperoleh dari dua sumber yakni data 

primer dan data sekunder, berikut uraian penjelasannya: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti yang dimaksudkan untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer dihasilkan secara 

langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. 

Pada penelitian ini, mengambil data primer yang diperoleh dari responden yang didapat 

dari kuesioner yang disebarkan secara online dengan menggunakan GoogleForm. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti buku, media 

internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang selaras dengan topik penelitian 

(Malhotra, 2010). Data sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku literatur, jurnal, dan publikasi yang 

terkait dengan masalah penelitian.  

3.4  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang 

sama untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi penelitian ini adalah seluruh 
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pengguna Line yang menggunakan setiap hari untuk berbagi informasi ataupun 

mencari informasi. Sedangkan pada penelitian lain populasi merupakan kumpulan 

elemen yang ingin dibuat dari beberapa kesimpulan, sedangkan sampel adalah elemen 

bagian dari populasi yang dipilih sebagai partisipan di dalam sebuah percobaan 

(Cooper & Schindler, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para 

penguna Platform Chatting Line. 

 Peneliti menggunakan teknik convenience sampling, teknik pengambilan 

sample secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah diakses 

(Malhotra, 2010). Penelitian lain mengartikan Convenience sampling sebagai metode 

pengambilan sample termurah dan paling mudah dilakukan. Peneliti memiliki 

kebebasan untuk memilih siapapun yang mereka temukan untuk dijadikan responden 

(Cooper & Schindler, 2011). Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) untuk teknik analisis data, hal ini juga digunakan pada penelitian sebelumnya 

yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Untuk metode statistik SEM, ukuran sampel 

yang sesuai adalah minimal 150 dikarenakan model dalam penelitian ini memiliki 7 

variabel, dimana menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) bahwa model 

dengan konstruk berjumlah 7 atau lebih dapat menggunakan 150 minimum sampel. 

3.5  Operasional Variabel 

Tabel operasional variabel akan dirincikan alat pengukuran dari masing-masing 

variabel. Alat pengukuran ini akan dicantumkan dalam survei online melalui google 

form, untuk mendapatkan jawaban dari para responden. Adapun alat ukur untuk 
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perceived usefulness berjumlah 4 poin, perceived ease of use berjumlah 4 poin, 

perceived cost berjumlah 3 poin, perceived enjoyment berjumlah 4 poin, viral 

marketing attitude berjumlah 4 poin, altruism berjumlah 4 poin dan mobile viral 

marketing intention berjumlah 4 poin. Maka indikator pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 27 indikator pernyataan. Berikut rincian indikator alat 

ukur dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Perceived 

Usefulness 

(PU) 

PU adalah Sejauh 

mana seseorang 

percaya bahwa 

sistem tertentu 

akan meningkatkan 

kinerja suatu 

pekerjaan  

(Davis, 1989) 

PU1: Pada umumnya konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line bersifat informatif. 

PU2: Pada umumnya konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line bermanfaat bagi 

penggunanya 

(Liaw, 2008) 

PU3: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line dapat meningkatkan 

kinerja saya. 

PU4: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

melalui Platform Chatting 

Line dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja saya 

(Yang et al., 2010) 

Perceived 

Ease of Use 

(PEOU) 

 

 

 

Sejauh mana 

seseorang percaya 

bahwa 

menggunakan 

sistem tertentu 

akan bebas dari 

usaha. 

(Davis, 1989) 

PEOU1: Saya jarang merasa 

kesulitan ketika membagikan 

konten elektronik kepada 

orang lain melalui Platform 

Chatting Line. 

PEOU2: Saya jarang 

melakukan kesalahan ketika 

membagikan konten elektronik 

kepada orang lain melalui 

Platform Chatting Line. 

PEOU3: Menavigasi Platform 

Chatting Line adalah hal yang 

mudah bagi saya 

PEOU4: Saya merasa mudah 

mendapatkan Platform 

Chatting Line untuk 

membagikan konten elektronik 

kepada orang lain. 

(Davis, 1989)  

 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 

Perceived 

Cost (PC) 

 

 

 

Diartikan sebagai 

penerusan konten 

viral dirasa akan 

mengeluarkan 

biaya untuk 

PC1: Saya merasa 

menyebarkan konten 

elektronik kepada teman atau 

kerabat melalui Platform 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

kegiatan tersebut 

(Palka et al., 2009) 

Chatting Line akan membuang 

banyak waktu. 

PC2: Saya merasa 

menyebarkan konten 

elektronik kepada teman atau 

kerabat melalui Platform 

Chatting Line akan memakan 

biaya yang cukup besar. 

(Yang et al., 2012) 

PC3: Dibutuhkan banyak 

usaha untuk membagikan 

konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line. 

(Jones et al., 2000) 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 

Perceived 

Enjoyment 

(PE) 

 

 

 

Diartikan sebagai 

hal yang 

menyenangkan 

yang dapat 

diperoleh melalui 

penggunaan 

teknologi atau 

suatu layanan yang 

terkait.  

(Igbaria et al., 

2016) 

PE1: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line menghibur. 

PE2: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line indah dilihat 

PE3: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line mengganggu 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

PE4: Sejumlah konten 

elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting 

Line merupakan konten yang 

menyenangkan. 

(Tobergte & Curtis, 2013) 

Viral 

Marketing 

Attitude 

(VMA) 

 

 

 

 

Didefinisikan 

sebagai 

pengevaluasian 

yang dilakukan 

oleh konsumen 

untuk meneruskan 

konten yang 

diviralkan melalui 

perangkat seluler 

yang dimilikinya. 

(Yang & Zhou, 

2011) 

VMA1: Menyebarluaskan 

konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line adalah 

hal yang positif. 

VMA2: Menyebarluaskan 

konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line adalah 

hal yang baik. 

VMA3: Saya menyukai ide 

untuk menyebarluaskan 

konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line 

(Yang et al., 2012) 

VMA4: Menyebarluaskan 

konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line adalah 

hal yang bijak. 

(Ayeh et al., 2013) 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 

Altrusim 

(ALT) 

 

 

Diartikan sebagai 

niat untuk 

menguntungkan 

atau membantu 

ALT1: Saya senang 

membantu orang lain. 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

 orang lain sebagai 

ekspresi nilai 

internal, tanpa 

dilatarbelakangi 

keadaan sosial 

maupun tidak 

didukung oleh 

motivasi 

(Price et al., 1995) 

ALT2: Saya senang berbagi 

apa yang saya miliki kepada 

orang lain. 

ALT3: Saya senang memberi 

kepada orang lain. 

ALT4: Saya berusaha untuk 

tidak menjadi seorang yang 

egois. 

(Price et al., 1995) 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 

Mobile Viral 

Marketing 

Intention 

(MVMI) 

 

 

 

 

Diartikan sebagai 

niat untuk 

memberikan 

informasi pesan 

melalui perangkat 

seluler yang 

berisikan konten 

menghibur dan 

berguna  

(Yang et al., 2012) 

MVMI1: Jika saya memiliki 

pengalaman serupa, saya akan 

merasa baik ketika saya dapat 

memberi tahu orang lain 

tentang informasi yang saya 

ketahui melalui Platform 

Chatting Line 

(Yang, 2017) 

MVMI2: Saya bermaksud 

membagikan konten elektronik 

melalui Platform Chatting 

Line dimasa depan. 

MVMI3: Saya akan 

menyebarluaskan konten 

elektronik melalu Platform 

Chatting Line yang berasal 

dari pengguna lain. 

MVMI4: Saya berencana 

untuk menyebarluaskan 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

konten elektronik melalu 

Platform Chatting Line secara 

teratur. 

(Lee & Ma, 2012) 

 

3.6  Metode Pengolahan Data 

Metode analisis yang digunakan dalam peneilitian ini menggunakan SEM 

(Structural Equation Model). Penelitian ini menggunakan metode SEM karena dapat 

menampilkan konsep yang diamati dan dapat menjelaskan model secara keseluruhan. 

Menggunakan SEM membutuhkan perangkat lunak computer (computer software) 

dalam penelitian ini akan menggunakan Amos versi 2.2. Menurut (Wijanto, 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) 

3.6.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

 Penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen, pada 

variable eksogen terdiri dari Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived 
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Cost, Perceived Enjoyment. Pada variable eksogen dan endogen yaitu Viral Marketing 

Attitude sedangkan pada variable endogen Mobile Viral Marketing Intention. 

 Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan indikator 

dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survei menggunakan 

kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel, pada penelitian ini terdapat 27 variabel 

teramati dikarenakan terdapat 27 indikator pertanyaan seperti yang telah ditampilkan 

di subbab operasional variabel sebelumnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Path Diagram 

Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 22 

3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan (Wijanto, 

2008), yaitu: 

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

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 

underidentified jika 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 dikatakan over-

identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified 

maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap estimasi berkaitan terhadap model untuk menghasilkan nilai-nilai parameter 

dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. Pemilihan metode 
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estimasi yang digunakan sering kali 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 (𝑆𝛴ˉ¹ ( 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.  

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data 

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

koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008).  

Dalam tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan atara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

2. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 
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3.6.4.1 Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan 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 ada teknik multivariat yang lain (multiple regression, discriminant 

analysis, MANOVA dan lain-lain). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut yaitu menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

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

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan untuk 

menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 =  √
𝐹0

𝑑𝑓
 

 

Jika nilai RMSEA menunjukkan hasil ≤ 0,05 berarti menandakan close 

fit, sedangkan jika hasilnya 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 berarti menunjukkan good 

fit. 
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b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

1. 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 Index Fit (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

𝐶𝐹𝐼 =  1 −
𝑙1

𝑙2
 

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. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran Uji validitas 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument yang akan 

diukur (Hair et al., 2010). 

2. Uji Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran Reliabilitas 

adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas yang tinggi menujukkan bahwa 

indikator-indikator memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM menggunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted 

measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010). Reliabilitas komposit suatu 

konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
(𝛴𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)²

(𝛴𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)² +  𝛴𝑒𝐽

 

 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS, dan 𝑒𝐽 adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair et al., 2010).  

Standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS adalah measurement error untuk setiap indikator atau variabel 

yang diteliti (Hair et al., 2010). Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian 

keseluruhan dalam indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
Σstd. loading²

𝑁
 

N adalah banyaknya indikator atau variabel dari model pengukuran. Menyatakan 

bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk 

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

extracted) ≥ 0,50 (Hair et al., 2010).  

3.7  Uji Validitas (pre-test) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati/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 et al., 2010). Validitas dapat diukur dengan beberapa syarat, 

diantaranya adalah nilai kaiser meyerolkin, measure of sampling adequacy (KMO 

& MSA), bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factor loading of component matrix (Hair et al., 2010). Nilai Nilai KMO & 

MSA lebih besar dari 0,5, nilai diagonal anti-image correlation matrix lebih besar 

dari 0,5, nilai “cummulative %” dari total variance explained lebih besar dari 60%, 

dan nilai factor loading lebih besar sama dengan 0,5, maka instrumen tersebut 

dinyatakan valid. 
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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). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted 

measure (ukuran ekstrak varian). 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Konten adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah media sehingga 

tantangan bagi media saat ini adalah menyediakan konten yang berkualitas (Djumena, 

2010). Konten tersebut akan disebarkan melalui platform yang dinamakan LINE.  

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada 

berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. LINE difungsikan 

dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan 

aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain 

lain. LINE diklaim sebagai aplikasi pengirim pesan instan terlaris di 42 negara. LINE 

dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. LINE pertama kali 

dirilis pada Juni 2011 dan mulanya hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan 

Android. Setelah sukses pada kedua sistem tersebut LINE masuk dalam sistem operasi 

besutan BlackBerry. Lalu pada tahun 2012, LINE resmi meluncurkan aplikasi yang 

dapat digunakan pada perangkat Mac dan Windows. LINE menggunakan nomor 

handphone sebagai teman kontak di LINE. Semua nomor handphone dalam kontak 

smartphone anda akan langsung menjadi teman anda. Chat dapat dilakukan dengan 

sesama teman yang menggunakan aplikasi LINE ini. 
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LINE resmi hadir di Indonesia pada tahun 2013 silam, dengan membuka kantor 

dibilangan Jakarta tepatnya yaitu di Gedung The Energy Building (Sudirman Central 

Business District), Jakarta Selatan. Selain menggunakan nomor, user ID juga 

disediakan oleh LINE untuk memudahkan pencarian teman LINE anda. LINE 

menawarkan fitur-fitur unggulan, yaitu: 

1. Sticker, merupakan gambar yang merupakan bagian dari IM smiley. Anda dapat 

menggunakan sticker pada tab sticker. Terdapat 255 sticker menarik untuk 

mengekspresikan perbincangan dalam bentuk gambar. 

2. Attachment, anda dapat melampirkan file untuk anda kirim ke teman LINE anda 

seperti suara, gambar, dll. 

3. Dapat menggunakan QR code. anda bisa scan QR code dengan aplikasi ini. QR 

code ini berfungsi untuk menambah teman di aplikasi LINE ini. Begitu juga 

sebaliknya. 

4.2  Uji Validitas dan Reabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data responden 

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

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

Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Saat melakukan penghitungan, 

software yang di gunakan untuk melakukan analisis ini adalah SPSS 23. Berikut adalah 

tabel analisis hasi Uji Validitas (Pre-test). 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23 

Tabel 4.1 menjelaskan hasil Uji Validitas, semua alat ukur yaitu perceived 

usefulness, perceived ease of use, perceived cost, perceived enjoyment, viral marketing 

attitude, altruism dan mobile viral marketing intention. Sebagian besar alat ukur 

Variabel Laten  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria  

Nilai yang Diisyaratkan  > 0.5  < 0.05  > 0.5  ≥ 0.7  

Perceived Usefulness 

PU1 

0.529 
0.000  

 

0.527 0.804 Valid 

PU2 0.529 0.770 Valid 

PU3 0.512 0.708 Valid 

PU4 0.545 0.714 Valid 

Perceived Ease Of 

Use 

PEOU1 

0.616 
0.000  

 

0.615 0.690  

PEOU2 0.626 0.762 Valid 

PEOU3 0.589 0.637  

PEOU4 0.626 0.777 Valid 

Perceived Cost 

PC1 

0.703 
0.000  

 

0.807 0.912 Valid 

PC2 0.705 0.940 Valid 

PC3 0.633 0.970 Valid 

Perceived Enjoyment 

PE1 

0.680 
0.000  

 

0.797 0.772 Valid 

PE2 0.638 0.924 Valid 

PE3 0.575 0.508  

PE4 0.693 0.886 Valid 

Viral Marketing 

Attitude 

VMA1 

0.814 
0.000  

 

0.753 0.925 Valid 

VMA2 0.757 0.926 Valid 

VMA3 0.913 0.823 Valid 

VMA4 0.897 0.871 Valid 

Altruism 

ALT1 

0.719 
0.000  

 

0.695 0.878 Valid 

ALT2 0.686 0.715 Valid 

ALT3 0.799 0.818 Valid 

ALT4 0.699 0.753 Valid 

Mobile Viral 

Marketing Attitude 

MVMA1 

0.827 
0.000  

 

0.912 0.788 Valid 

MVMA2 0.839 0.931 Valid 

MVMA3 0.782 0.930 Valid 

MVMA4 0.815 0.937 Valid 
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memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid serta 

memenuhi standar factor loading. Terdapat 3 pernyataan alat ukur yang kurang sedikit 

nilainya dari standar factor loading tetapi memenuhi pada nilai MSA. 

4.2.1 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas betujun untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat ukur 

pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari cornbach’s alpha 

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

dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut adalah tabel analisis hasil Uji 

Reliabilitas (pre-test): 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cornbach's Alpha Kriteria 

Perceived Usefulness 0.695 Reliabel 

Perceived Ease Of Use 0.674 Reliabel 

Perceived Cost 0.936 Reliabel 

Perceived Enjoyment 0.770 Reliabel 

Viral Marketing Attitude 0.908 Reliabel 

Altruism 0.784 Reliabel 

Mobile Viral Marketing Attitude 0.920 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23. 

Tabel 4.2 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa semua alat ukur pada 

penelitian yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, perceived cost, perceived 
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enjoyment, viral marketing attitude, altruism dan mobile viral marketing intention yang 

melebihi nilai Standart Cronbach’s Alpha diatas 0,60. Hasil tersebut menyatakan 

bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden akan memberikan hasil yang 

konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Pada subab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara 

keseluruhan. Profil yang termasuk adalah pekerjaan, pendidikan terakhir, usia, jenis 

kelamin, tempat tinggal, pengeluaran perbulan serta pertanyaan screening yaitu 

responden yang menggunakan Platform Chatting Line. 

Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 217 kuesioner. Dari keseluruhan 

yang didapat, terdapat 15,6% (34 responden) yang tidak dapat digunakan karena tidak 

memenuhi pertayaan screening. Dengan demikian, tingkat respondenya yang 

memenuhi screening pengguna Platform Chatting Line di Jabodetabek sebanyak 

84,4% (182 responden). Hal ini menunjukan bahwa banyak responden yang 

menggunakan Platform Chatting Line untuk berkomunikasi sehari-hari dan dapat 

digunakan sebagai penyebarluasan electronic content. 

Tabel 4.3 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuisioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 217 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 34 

Jumlah kuesioner yang digunakan 182 

Sumber: Data primer (diolah),2018 
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4.3.1 Jenis Kelamin 

Pada gambar 4.1 dibawah ini, hasil menunjukkan bahwa 39.56% responden adalah laki 

laki (72 orang) dan 60.44% responden adalah perempuan (110 orang). Hal tersebut 

menunjukan responden perempuan lebih mendominasi. 

Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
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4.3.2 Usia Responden 

Sub-bab ini dijelaskan usia responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel 

dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil responden seperti sebelumnya.  

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel  

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

penelitian ini adalah responden yang berusia  16-18 tahun berjumlah 4 orang atau 

sebesar 2%, untuk responden berusia 19 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 4%, 

untuk responden berusia 20 tahun berjumlah 21 orang atau sebesar 12%, untuk 

responden berusia 21 tahun berjumlah 64 orang atau sebesar 35%, untuk responden 

berusia 22 tahun berjumlah 68 orang atau sebesar 37%, untuk responden berusia 23 

tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 8%, dan untuk responden berusia 24 tahun 

berjumlah 3 orang atau sebesar 2%. 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 Pada gambar 4.3 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang berjumlah 134 orang atau sebesar 73,63%, lalu responden dengan 

tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) berjumlah 42 orang atau sebesar 23,08%, dan 

tingkat pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 6 orang atau sebesar 3,30%. 
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, hasilnya akan disajikan 

dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil responden 

sebelumnya. 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pelajar/ mahasiswa 

yang berjumlah 168 orang atau sebesar 92,31%, lalu responden yang bekerja sebagai 

karyawan/ pegawai sebesar 10 orang atau 5,49%. Dan wiraswasta yang berjumlah 4 

orang atau sebesar 2,20%. 
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4.3.5 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan total rata-rata pendapatan perbulan responden, hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

Gambar 4. 5 Pengeluaran Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Total rata-rata pegeluaran responden perbulannya dalam penelitian ini sebagian 

besar adalah ≤ Rp 1.000.000 yang berjumlah 38 orang, lalu responden dengan total 

rata-rata pengeluaran perbulan sekitar Rp 1.000.000 – 2.000.000 berjumlah 95 orang. 

Responden dengan pengeluaran Rp 2.000.000 – 3.000.000 perbulan berjumlah 34 

orang, dan untuk responden dengan total rata-rata pengeluaran perbulan lebih dari 

3.000.000 berjumlah 15 orang. 
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4.3.6 Tempat Tinggal 

Gambar 4.6 Domisili Tempat Tinggal 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Untuk domisili responden didominasi oleh responden yang berasal dari Jakarta 

dengan jumlah 115 orang, lalu depok sebanyak 32 orang, Tangerang sebanyak 20 

orang, Bekasi sebanyak 13 orang dan Bogor sebanyak 2 orang. 
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4.4  Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya, 

aplikasi yang digunakan peneliti adalah AMOS 22 sebagai aplikasi pendukung untuk 

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

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

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

mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan mengambil 

kesimpulan dari interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Model penelitian 

terdiri dari 7 variabel, 6 hipotesis dan 27 indikator yang digunakan untuk menguji 

apakah terdapat hubungan antar variabel dalam model tersebut. 

4.4.2 Identifikasi Model 

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

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

dapat dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil analisa 

degree of freedom adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 

 

 

Number of distinct sampel moments  351 

Number of parameters to be estimated  56 

Degrees of freedom parameters to be 

estimated  
295 
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Tabel 4.4 menjelaskan bahwa dapat diambil kesimpulan untuk kategori model 

dari data tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model over-

identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelumnya dilakukannya 

estimasi, peneliti perlu melakukan uji validitas dan reabilitas. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

Menurut (Hair et al., 2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang baik jika Standarized Loading Factor (SLF) ≥ 0.5 dan yang idealnya adalah ≥ 

0.7. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extend (AVE) 

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

CR dan ≥ 0.5 untuk AVE. Berikut adalah tabel analisis hasil Uji Validitas dan Uji 

Reliabilitas (measurement): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude..., Ahmad Ridho, Ma.-IBS, 2018



65 
 

   Indonesia Banking School 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa 6 dari 7 indikator pada setiap variabel 

dinyatakan valid dan reliabel dikarenakan memenuhi nilai yang diisyaratkan, yaitu nilai 

dari factor loading lebih besar atau sama dengan 0.5, nilai dari AVE lebih besar atau 

Variabel 

 
Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

 CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Perceived 

Usefulness 

PU1 0.747 Valid  

0.582 0.847 Reliabel  
PU2 0.838 Valid 

PU3 0.722 Valid 

PU4 0.740 Valid 

Perceived 

Ease Of 

Use 

PEOU1 0.772 Valid 

0.549 0.828 Reliabel 
PEOU2 0.629 Valid 

PEOU3 0.715 Valid 

PEOU4 0.833 Valid 

Perceived 

Cost  

PC1 0.797 Valid  

0.785 0.916 
Reliabel  

 
PC2 0.914 Valid 

PC3 0.940 Valid 

Perceived 

Enjoyment 

PE1 0.780 Valid 

0.483 0.754 
Tidak 

Reliabel 

PE2 0.776 Valid 

PE3 0.119 Tidak Valid 

PE4 0.842 Valid 

Viral 

Marketing 

Attitude 

VMA1 0.864 Valid 

0.678 0.893 Reliabel 
VMA2 0.748 Valid 

VMA3 0.842 Valid 

VMA4 0.834 Valid 

Altruism 

ALT1 0.853 Valid 

0.702 0.904 Reliabel 
ALT2 0.866 Valid 

ALT3 0.891 Valid 

ALT4 0.733 Valid 

Mobile 

Viral 

Marketing 

Intention 

MVMI1 0.701 Valid 

0.621 0.867 Reliabel 
MVM2 0.909 Valid 

MVMI3 0.798 Valid 

MVMI4 0.729 Valid 
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sama dengan 0.5 dan nilai dari CR lebih besar atau sama dengan 0.7. Akan tetapi 

terdapat satu variabel yang dinyatakan tidak valid, yaitu perceived enjoyment dengan 

nilai AVE sebesar <0.5. Akan tetapi variabel ini tetap akan digunakan dalam penelitian 

ini dikarenakan menurut (Hair et al., 2010) mengatakan bahwa untuk setiap masing-

masing konstruk harus memiliki 3 indiktator dan bagusnya memiliki 4 indikator. 

Konstruk yang memiliki kurang dari 3 indikator akan mengalami under-identified. 

Maka dari itu perceived enjoyment masih memenuhi syarat tersebut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 2 (measurement) 

Variabel 

 
Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

 CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Perceived 

Usefulness 

PU1 0.747 Valid  

0.583 0.848 Reliabel  
PU2 0.838 Valid 

PU3 0.723 Valid 

PU4 0.741 Valid 

Perceived 

Ease Of 

Use 

PEOU1 0.772 Valid 

0.549 0.828 Reliabel 
PEOU2 0.629 Valid 

PEOU3 0.715 Valid 

PEOU4 0.833 Valid 

Perceived 

Cost  

PC1 0.797 Valid  

0.785 0.916 
Reliabel  

 
PC2 0.914 Valid 

PC3 0.940 Valid 

Perceived 

Enjoyment 

PE1 0.781 Valid 

0.640 0.842 Reliabel PE2 0.775 Valid 

PE4 0.843 Valid 

Viral 

Marketing 

Attitude 

VMA1 0.864 Valid 

0.678 0.893 Reliabel 
VMA2 0.748 Valid 

VMA3 0.842 Valid 

VMA4 0.834 Valid 

Altruism 
ALT1 0.853 Valid 

0.702 0.904 Reliabel 
ALT2 0.866 Valid 
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Variabel 

 
Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

 CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

ALT3 0.891 Valid 

ALT4 0.733 Valid 

Mobile 

Viral 

Marketing 

Intention 

MVMI1 0.701 Valid 

0.621 0.867 Reliabel 
MVM2 0.909 Valid 

MVMI3 0.798 Valid 

MVMI4 0.729 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukan setelah PE3 tidak masuk dalam 

penghitungan selanjutnya, dikarenakan tidak memenuhi kriteria angka yang ditentukan 

untuk dijadikan pengukuran. 

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Godness of Fit 

Pengujian Goodness of Fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi 

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

Goodness of Fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari beberapa indeks 

Goodness of fit. 

Tabel 4.7 Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF 
≤ 5.0 (good fit) 3.463 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.778 Poor fit 

RMSEA <0.08 (good fit) 0.117 Poor fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 
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Tabel 4.7 menjelaskan bahwa indikator pertama yaitu CMIN/DF memiliki 

evaluasi good fit karena hasil analisis menunjuka nilai dibawah 5.0. Pada indikator CFI 

memiliki evaluasi poor fit karena hasil analisis menunjukan nilai dibawah 0.90 dan 

untuk indikator RMSEA memiliki evaluasi poor fit karena hasil analisis menunjukan 

nilai diatas 0.08. Respresifikasi merupakan langkah berikutnya setelah uji kecocokan 

dilaksanakan. Akan tetapi pelaksanaan respesifikasi sangat tergantung kepada strategi 

pemodelan yang akan digunakan. Strategi pemodelan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah strategi pemodelan konfitori atau confintory modeling strategy. Pada strategi 

permodelan ini di formulasikan atau dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian 

dilakukan pengumpulan data empiris untuk diuji signifikansinya. Pengujian ini akan 

menghasilkan suatu penerimaan atau penolakan terhadap model tersebut. Sehingga 

strategi ini tidak memerlukan respresifikasi (Wijanto, 2008). 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis cara 

yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan 

sebab akibat yang ada didalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil 

analisis menunjukan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan 

didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0.05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut adalah 

tabel analisis hasil data dari model keseluruhan. 
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Tabel 4.8 Output Regression 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

PU           VMA 0.204 5.306 *** H1 didukung oleh data 

PEOU      VMA -0.012 -0.235 0.815 H2 tidak didukung oleh data 

PC    VMA 0.026 1.034 0.301 H3 tidak didukung oleh data 

PE         VMA 1.026 9.711 *** H4 didukung oleh data 

VMA MVMI     0.753 7.779 *** H5 didukung oleh data 

ALT      MVMI 0.212 4.376 *** H6 didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.8 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perceived Usefulness memiliki pengaruh signifikan terhadap Viral Marketing 

Attitude, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 0.204, nilai 

Critical Ratio sebesar 5.306 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang 

berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil 

menunjukan < 0.001. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Perceived 

Usfeluness berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude dan didukung 

oleh data. 

2. Perceived Ease Of Use tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Viral 

Marketing Attitude, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar -0.012, nilai 

Critical Ratio sebesar -0.235 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.815 yang 

berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Perceived 

Faktor Pendorong Viral Marketing Attitude..., Ahmad Ridho, Ma.-IBS, 2018



70 
 

   Indonesia Banking School 

Ease Of Use tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude 

dan tidak didukung oleh data. 

3. Perceived Cost tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Viral 

Marketing Atittude, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 0.026, nilai 

Critical Ratio sebesar 1.034 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.301 yang 

berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Perceived 

Cost terbukti berpengaruh negatif terhadap Viral Marketing Attitude dan tidak 

didukung oleh data. 

4. Perceived Enjoyment memiliki pengaruh signifikan terhadap Viral Marketing 

Attitude, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 1.026, nilai 

Critical Ratio sebesar 9.711 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang 

berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil 

menunjukan < 0.001. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Perceived 

Enjoyment berpengaruh positif terhadap Viral Marketing Attitude dan didukung 

oleh data. 

5. Viral Marketing Attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap Mobile Viral 

Marketing Intention, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 

0.753, nilai Critical Ratio sebesar 7.779 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 

*** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil 

menunjukan < 0.001. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Viral 

Marketing Intention berpengaruh positif terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention dan didukung oleh data. 
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6. Altrusim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 0.212, nilai Critical 

Ratio sebesar 4.376 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai 

dari p < 0.05, lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Altruism terbukti berpengaruh positif 

terhadap Mobile Viral Marketing Intention dan didukung oleh data. 

4.5  Pembahasan 

Gambar 4.7 Model Uji Hipotesis 

Sumber: Pengolahan Data AMOS 22 

4.5.1 Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Viral Marketing Attitude 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa perceived usefulness 

memiliki pengaruh positif terhadap viral marketing attitude. Kemudahan penggunaan 
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dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para konsumen dalam mengadopsi teknologi 

(Fred D. Davis, 1989).  Hal ini menunjukan bahwa penyampaian electronic content 

melalui platform chatting line berguna untuk membantu kehidupan sehari-hari. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa line berguna untuk membagikan konten-konten 

yang tersebar diantara penggunanya, baik konten formal maupun non-formal. Dengan 

merasakan kegunaan yang ada pada line, membuat para pengguna diantaranya 

memiliki sikap untuk memberikan informasi kepada pengguna lainnya atau 

menjadikan line sebagai cara terbaru untuk membantu pekerjaan mereka. Semakin 

merasakan kegunaan terhadap platform chatting line tersebut, maka akan semakin 

banyak pengguna line mau untuk bertukar informasi kepada orang lain baik kerabat, 

keluarga, teman sebaya atau orang yang tidak dikenal. Dengan demikian penyebaran 

electronic content akan semakin berpeluang besar dan akan menghasilkan kampaye 

viral yang sudah direncanakan sebagai tujuan utama. 

4.5.2 Pengaruh Perceived Ease Of Use terhadap Viral Marketing Attitude 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap viral marketing attitude. Berdasarkan hasil 

tersebut maka penelitian ini tidak mendukung hasil pada penelitian (Fred D. Davis, 

1989) bahwa perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap attitude konsumen. 

Hal tersebut menunjukan bahwa kemudahaan penggunaan platform chatting line untuk 

menyebarkan konten elektronik tidak mempengaruhi sikap konsumen untuk 

mengkampanyekan viral informasi tersebut khusunya pada generasi milenial.  
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Platform chatting line adalah aplikasi pertukaran informasi berbasis pesan 

instan yang dilakukan oleh pengguna ataupun dengan bantuan robot seperti autoreply. 

Akan tetapi tidak semua pengguna merasa mudah menggunakan aplikasi tersebut 

khusunya untuk memberikan informasi yang bersifat formal ataupun non-formal. 

Kemudahan yang dirasahkan berbeda tiap generasinya, dalam hal ini generasi milenial 

sudah terbiasa dengan kehidupan teknologi. Generasi millennial dapat memproses 

informasi online (situs) lima kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi lainnya 

yang lebih berumur diatas mereka (Bilgihan, 2016). Generasi millennial secara aktif 

menggunakan teknologi interaktif untuk hiburan serta eksplorasi teknologi seperti 

mengunduh aplikasi (Moore, 2012). Bagi para generasi millennial kemudahan dalam 

menggunakan platform chatting line adalah hal yang biasa dikarenakan sudah terbiasa 

menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga variabel ini tidak terlalu signifikan untuk 

mengukur kemudahan penggunaan aplikasi untuk memberikan konten online kepada 

pengguna lainnya. Hal ini sesuai dengan data responden yang didominasi oleh para 

pelajar/mahasiswa/i yang merasa mudah-mudah saja untuk penggunaan platform 

chatting line. Bahwa para pengguna merasa mudah-mudah saja untuk menggunakan 

platform chatting line atau membagikan electronic content kepada para pengguna, 

mereka tidak merasa ada kesulitan. Data yang didapat peneliti adalah data yang benar-

benar dari para pengguna platform chatting line.  
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4.5.3 Pengaruh Perceived Cost terhadap Viral Marketing Attitude 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa perceived cost tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap viral marketing attitude. Hal ini sesuai dengan 

hubungan hipotesis yang dibuat oleh peneliti berdasarkan penelitian sebelum-

sebelumnya bahwa perceived cost berpengaruh negatif terhadap viral marketing 

attitude. Tanggapan konsumen terhadap penerusan konten online baik sisi pengirim 

maupun penerima berasal dari ketidakpuasan terhadap koneksi yang lambat dan biaya 

yang tinggi (Hung et al., 2015). 

Biaya atau usaha yang dirasakan oleh para pengguna tidak mempengaruhi 

untuk memberikan informasi atau konten elektronik kepada pengguna lainnya. Ketika 

para pengguna menikmati kenyamanan dari penggunaan teknologi tersebut, maka 

mereka akan jarang memperhatikan kerugian terkait (Cheung, C., Lee, Z. W., & Chan, 

2015).  Kerugian yang terkait itu yaitu seperti kuota internet yang dikenakan untuk 

mengakses data konten tersebut, dan waktu yang dikeluarkan oleh para responden 

untuk membagikan konten elektronik tidak menghalangi mereka untuk membagikan 

informasi tersebut kepada pengguna line lainnya. Dalam hal ini responden generasi 

muda tidak terpengaruh atau tidak bermasalah dengan biaya atau usaha yang mereka 

keluarkan untuk memberikan konten elektronik kepada pengguna aplikasi line lainnya. 

Biaya kuota dirasa cukup murah untuk mengakses internet, hitungan pengaksesan 

internet adalah satuan byte, apabila dikonversi menjadi satuan byte yang umum 

digunakan untuk ukuran file dan kuota data, maka 1 byte setara dengan 8 bit, atau 
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dengan kata lain 1 bit sama dengan 0,125 byte. Byte juga dinyatakan dalam ribuan 

(Kilobyte, KB, dengan "B" besar), jutaan (Megabyte, MB), triliunan (Gigabyte, GB), 

dan seterusnya (Pertiwi & Yusuf, 2018). Satu karakter huruf yang kita kirim ukuran 

datanya adalah sebesar 1 byte, jika jumlah total data huruf yang kita kirim sebanyak 10 

ribu huruf maka data yang kita kirim adalah sebanyak 10 Kilobyte atau 0,01 Megabyte 

atau 0,00001 GigaByte. Untuk 1 Gigabyte kuota internet, jumlah karater pesan teks 

yang bisa kita kirim adalah sebanyak 1000000000 byte atau 1 miliar karakter tulisan 

(Anto, 2016). Berikut tabel 4.9 daftar byte pada video untuk pengaksesan internet. 

Tabel 4.9 daftar byte pada video 

Kualitas Video Bitrate (Kbps) 

2160p 20.000 

1440p 8.913 

1080p 3.774 

720p 3.000 

480p 1.000 

360p 721 

240p 377 

144p 80 

Sumber: (Pertiwi & Yusuf, 2018) 

Misalnya, kita menonton video dengan kulitas 2160p yang memiliki bitrate 

20.000 Kbps selama 10 menit, maka penghitungan kuota data yang dikonsumsi adalah 
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20.000 x 60 (detik) x 10 (menit) : 8 : 1024 = 1.465 MB. Rata-rata video yang tersebar 

di internet dengan resolusi < 1080p, karena masih sedikit perangkat yang mendukung 

pemutaran video dengan resolusi tinggi. Maka ukuran video dengan resolusi 1080p 

akan dikenakan kuota sebesar 79 MB. Jika konsumen mempunyai kuota sebesar 1GB, 

maka konsumen akan mendapatkan 12 video untuk dinikmati maupun dibagikan 

kepada orang lain. 

Dengan harga internet paling murah Rp 9.000 (1 Gigabyte) dan paling mahal 

Rp 275.000 (35 Gigabyte) (Purwoko, 2018), tersedianya beragam pilihan biaya untuk 

pengaksesan internet, maka biaya yang harus ditanggung tidak berpengaruh terhadap 

generasi muda untuk mengakses internet setiap harinya. Penelitian ini didominasi oleh 

responden yang mempunyai pengeluaran Rp 1 Juta – Rp 2 juta per bulan, bahwa tidak 

bermasalah untuk mengeluarkan biaya terhadap konten yang diberikan. Pengaksesan 

konten juga didukung dengan adanya jaringan wi-fi atau internet nirkabel diberbagai 

tempat, mulai dari ruang terbuka publik, kantor, sekolah, dan juga rumah. Penelitian 

ini mungkin akan berbeda hasilnya apabila responden dalam penelitian ini adalah 

generasi x atau baby boomers.  

4.5.4 Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Viral Marketing Attitude 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa perceived enjoyment 

memiliki pengaruh signifikan terhadap viral marketing attitude. Hasil tersebut sesuai 

dan sekaligus menjadi dukungan tambahan pada penelitian (Fred D. Davis, 1989) 

bahwa perceived enjoyment berpengaruh terhadap attitude (sikap) dan perilaku para 
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konsumen dalam mengadopsi teknologi. Hal ini menunjukan bahwa penyampaian 

electronic content yang berisikan konten menghibur memberikan dorongan sikap 

pengguna menyebarkan informasi tersebut. Konten-konten yang tersebar melalui 

platform chatting line akan lebih besar diteruskan dan disebarkan apabila konten 

tersebut berisikan informasi menghibur dan menyenangkan, dibandingkan dengan 

konten yang bersifat mengganggu. Responden dalam penelitian ini menilai bahwa 

konten yang bersifat menyenangkan, menghibur, dan bersifat informatif akan 

mempengaruhi sikap mereka dan akan berpengaruh kepada niat untuk 

menyebarluaskan electronic content tersebut kepada pengguna aplikasi line lainnya. 

Berdasarkan data responden yang didapat, bahwa didominasi oleh para 

pelajar/mahasiswa/i yang lebih melihat konten dari tampilan fisik terlebih dahulu baru 

kepada tampilan isi, berbeda dengan generasi lain melihat tampilan isi terlebih dahulu. 

Dengan demikian maka akan menimbulkan kampanye viral secara besar dan luas, 

sehingga kampanye tersebut sukses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

4.5.5 Pengaruh Viral Marketing Attitude terhadap Mobile Viral Marketing 

Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa viral marketing attitude 

memiliki pengaruh signifikan terhadap mobile viral marketing intention. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan penelitian dari (D.-H. Shin & Kim, 2008) bahwa sikap memiliki 

dampak terhadap niat dan perilaku konsumen, yang akan mempengaruhi cara orang 

untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sikap pengguna untuk 
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menyampaikan electronic content dapat memicu niat mereka berbagi dan menyebarkan 

konten tersebut kepada pengguna lainnya. Penyampaian konten yang secara berulang 

dan secara luas melaui mobile atau perangkat ponsel para pengguna akan menciptakan 

kampanye viral terhadap konten tersebut. Keberhasilan untuk menciptakan sikap para 

responden didorong oleh 4 faktor yaitu diantaranya perceived usefulness, perceived 

ease of use, perceived cost, dan perceived enjoyment. Faktor-faktor tersebut yang 

menimbulkan sikap para responden untuk meneruskan konten elektronik kepada para 

pengguna lainnya, khususnya pada responden yang dirasa lebih dekat seperti, keluarga, 

kerabat dan teman sebaya.  

Sikap konsumen dalam mengadopsi teknologi khususnya perangkat seluler 

mereka untuk meneruskan kontern elektronik yang tersebar pada platform chatting line 

mengacu pada perasaan negatif atau positif konsumen dalam melakukan perilaku 

tersebut. Hal ini sejalan dengan (C. Yang et al., 2010) bahwa attitude sebagai perasaan 

positif atau negatif seseorang tentang melakukan suatu perilaku, perilaku yang 

dimaksud adalah sikap untuk menerima dan meneruskan electronic content. 

4.5.6 Pengaruh Altruism terhadap Mobile Viral Marketing Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa altruism memiliki pengaruh 

signifikan terhadap mobile viral marketing intention. Menurut (Constant et al., 1994) 

bahwa orang yang egois memiliki pengaruh pasif pada berbagi informasi, sementara 

altruis memainkan peran positif dalam berbagi pengetahuan yang dimilikinya. Semakin 

besar tingkat sosial dan kebaikan seseorang, maka akan semakin besar pula sikap 
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mereka untuk meneruskan informasi yang didapat. Hal ini menunjukan bahwa 

keinginan untuk berbagi informasi yang dimiliki mempengaruhi niat untuk 

memberikan dan meyebarluaskan konten tersebut. Dalam hal ini responden merupakan 

generasi milenial yang dimana mempunyai hubungan yang lebih erat didunia online 

dibandingkan kehidupan nyata. Kepribadian responden menunjukan niat untuk 

memberikan kepada orang lain. Adapun informasi yang dimilikinya, pengalaman yang 

dimiliknya, maupun kebaikan untuk berbagi kepada pengguna lain. Hal ini tidak 

langsung memunculkan niat untuk memberikan electronic content kepada pengguna 

lain melalui perangkat ponsel mereka. Dengan demikian altruism terbukti untuk 

menjadikan kampanye viral secara luas dan membuatnya berhasil. 

4.6  Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perceived 

usefulness, perceived ease of use, perceived cost, perceived enjoyment terhadap viral 

marketing attitude dan pengaruh viral marketing attidue, altruism terhadap mobile 

viral marketing intention dalam konteks penyampaian electronic content pada platform 

chatting line. 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari mobile viral marketing 

intention, diantaranya viral marketing attitude dan altruism. Apabila kedua aspek 

tersebut dibandingkan, viral marketing attitude memiliki nilai yang lebih besar 

dibanding altruism. Viral marketing attitude dipengaruhi oleh empat faktor pendorong 

untuk mencapai keberhasilan sikap para konsumen, diantaranya perceived usefulness, 
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perceived ease of use, perceived cost dan perceived enjoyment. Dari hasil penelitian 

menunjukan perceived usefulness dan perceived enjoyment berpengaruh signifikan 

terhadap viral marketing attitude. Diantara kedua aspek tersebut, perceived enjoyment 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan perceived usefulness yang artinya 

pengaruh yang diberikan lebih besar. 

Hasil antara viral marketing attitude dan altruism dibandingkan, maka 

perusahaan atau pemasar dapat melihat sisi viral marketing attitude yaitu dimana 

perusahaan atau pemasar harus mempersiapkan faktor-faktor pendorong sikap 

konsumen yang lebih baik untuk dapat meneruskan electronic content sehingga sukses 

terciptanya viral campaign. Dirasa altruism tidak dapat terlalu dikendalikan oleh 

perusahaan atau pemasar, dikarenakan altruism adalah sifat yang melekat pada 

konsumen.  Variabel perceived usefulness dan perceived enjoyment adalah faktor 

pendorong dari attitude atau sikap positif konsumen terhadap sikap untuk meneruskan 

electronic content pada platform chatting line yang kemudian berdampak pada sikap 

niat untuk meneruskan konten tersebut melalui perangkat ponsel mereka sehingga 

menciptakan kampanye viral. Jika kita lihat lebih dalam, nilai yang dihasilkan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa nilai perceived enjoyment lebih besar dibandingkan 

dengan nilai perceived usefulness hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

konten yang dibuat oleh perusahan harus memiliki sifat yang menghibur, 

menyenangkan, dan memiliki nilai pandang yang indah, dengan demikian maka 

konsumen akan lebih tergugah untuk meneruskan electronic content tersebut. 
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Perceived ease of use dan perceived cost atau kemudahaan penggunaan dan biaya yang 

harus ditanggung dalam penelitian ini dalam meneruskan electronic content pada 

platform chatting line tidak terlalu signifikan berpengaruh untuk meneruskan konten-

konten yang tersebar diantara para penggunanya tetapi tidak berarti bahwa kedua faktor 

tersebut bukan faktor yang berpengaruh terhadap sikap konsumen meneruskan 

electronic content. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan 

generasi muda sebagai responden, maka akan menunjukan hasil yang berbeda apabila 

diteliti pada generasi lainnya. Kemudahan untuk meneruskan konten sudah dianggap 

mudah pada kalangan muda, sehingga lebih mudah untuk dikirim serta biaya yang 

tinggi yang tidak berpengaruh untuk para kalangan muda dapat mempengaruhi dan 

meneruskan konten tersebut. Untuk variabel altruism memberikan efek positif terhadap 

niat untuk meneruskan electronic content pada perangkat ponsel mereka. Untuk 

variabel viral marketing attitude memberikan efek positif untuk para konsumen atau 

pengguna memberikan sikap yang baik untuk pengadopsian teknologi, dalam hal ini 

niat untuk meneruskan electronic content pada perangkat ponsel mereka. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diberikan 

masukan kepada para pemasar untuk penyebaran informasi mereka melalui platform 

chatting khusunya platform chatting line yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk para pemasar 

adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived usefulness dikarenakan 

memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan 

perceived usefulness pada tabel 4.10 dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 Indikator pernyataan Perceived Usefulness 

 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 

Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator PU4 

memiliki nilai terendah diantara lainnya. Bahwa platform chatting line 

mempengaruhi kinerja seseorang untuk bertukar informasi dengan pengguna 

lainnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata reponden memilih skala yang 

cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada 

umunya suatu aplikasi dapat meningkatkan kinerja seseorang yang dinilai 

No Indikator Pernyataan Mean Rata-rata 
Mean Perceived Usefulness Indikator 

PU1: 
Pada umumnya konten elektronik yang 

tersebar melalui Platform Chatting Line 

bersifat informatif. 
5.62 

5.44 

PU2 
Pada umumnya konten elektronik yang 

tersebar melalui Platform Chatting Line 

bermanfaat bagi penggunanya 
5.63 

 

PU3 

Sejumlah konten elektronik yang 

tersebar melalui Platform Chatting Line 

dapat meningkatkan kinerja saya 

meningkatkan kinerja saya. 

5.28 

 

PU4 

Sejumlah konten elektronik yang 

tersebar melalui Platform Chatting 

Line dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja saya 

5.25 
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lebih praktis untuk digunakan dalam membantu proses pertukaran informasi. 

Oleh karena itu ada baiknya para pemasar harus meyakinkan bahwa pertukaran 

informasi melalui perangkat ponsel seseorang dapat menjadikan efektifitas 

kinerja lebih baik. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived ease of use dikarenakan 

memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan 

perceived ease of use pada tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.11 Indikator pernyataan Perceived Ease Of Use 

No Indikator Pernyataan Mean Rata-rata 

Mean Perceived Ease Of Use Indikator 

PEOU1 

Saya jarang merasa kesulitan ketika 

membagikan konten elektronik kepada 

orang lain melalui Platform Chatting Line. 

5.80 

5.61 

PEOU2 

Saya jarang melakukan kesalahan ketika 

membagikan konten elektronik kepada 

orang lain melalui Platform Chatting Line. 

5.23 

PEOU3 

Menavigasi Platform Chatting Line adalah 

hal yang mudah bagi saya 5.69 

 

PEOU4 

Saya merasa mudah mendapatkan 

Platform Chatting Line untuk 

membagikan konten elektronik 

kepada orang lain. 

5.75 

 Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 
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Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator PEOU2 

mempunya hasil terendah dibandingkan dengan pernyataan lainnya. Didalam 

kemudahan penggunaan platform chatting line responden jarang merasa 

kesulitan untuk membagikan electronic content kepada pengguna lainnya. Hal 

ini menunjukan bahwa rata-rata responden memilih skala yang rendah untuk 

indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya kesulitan 

penggunaan yang dirasakan akan mempengaruhi sikap responden tersebut, 

semakin mudah penggunaan maka akan semakin besar sikap responden untuk 

meneruskan electronic content kepada pengguna lainnya. Oleh karena itu ada 

baiknya para pemasar memilih platform chatting yang mudah untuk digunakan 

dan memberikan electronic content yang mudah dipahami dan dibagikan 

kepada para pengguna agar responden memiliki keinginan yang lebih besar 

berbagi dikarenakan kemudahan penggunaan. 

3. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived cost dikarenakan 

memiliki pengaruh negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan 

perceived cost pada tabel 4.12 dibawah ini. 
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Tabel 4.12 Indikator pernyataan Perceived Cost 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 

 Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator PC2 

memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. 

Didalam suatu pemberian infromasi melihat aspek-aspek pendukung lain, 

dalam hal ini adalah aspek informasi secara online. Sistem online yang 

digunakan oleh masyarakat memiliki banyak keuntungan diantaranya lebih 

praktis dan lebih cepat, tetapi tetap mempunya konsekuensi yaitu biaya yang 

dikenakan, walaupun biaya yang dikenakan lebih kecil daripada sistem offline. 

Biaya yang dikenakan dalam hal ini seperti kuota internet yang dibebankan 

kepada para pengguna. Hal lain menunjukan bahwa rata-rata responden 

memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut 

No Indikator Pernyataan Mean Rata-rata 

Mean Perceived Cost Indikator 

PC1: 
Saya merasa menyebarkan konten 

elektronik kepada teman atau kerabat 

melalui Platform Chatting Line akan 

membuang banyak waktu. 

3.31 

3.06 

PC2 
Saya merasa menyebarkan konten 

elektronik kepada teman atau kerabat 

melalui Platform Chatting Line akan 

memakan biaya yang cukup besar. 

2.84 

 

PC3 

Dibutuhkan banyak usaha untuk 

membagikan konten elektronik melalui 

Platform Chatting Line. 
3.03 
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dipilih karena pada umumnya sebuah konten yang dikirim memiliki biaya yang 

harus dibayar dalam hal ini kuota internet. Biaya yang dikenakan dihitung 

berdasarkan ukuran besar komposisi konten tersebut. Semakin besar konten 

yang dikirimkan kepada pengguna lain, maka akan semakin besar kuota internet 

yang akan dikenakan. Apabila konsekuensi biaya yang harus ditanggung 

semakin besar, maka sikap konsumen atau responden akan semakin cenderung 

tidak mau meneruskan konten tersebut kepada pengguna lainnya. 

4. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived enjoyment dikarenakan 

memiliki pengaruh negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan 

perceived enjoyment pada tabel 4.13 dibawah ini. 

Tabel 4.13 Indikator pernyataan Perceived Enjoyment 

No Indikator Pernyataan Mean Rata-rata 

Mean Perceived Enjoyment Indikator 

PE1 

Sejumlah konten elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting Line menghibur. 
5.41 

5.14 

PE2 

Sejumlah konten elektronik yang tersebar 

melalui Platform Chatting Line indah 

dilihat. 

4.90 

 

PE4 

Sejumlah konten elektronik yang 

tersebar melalui Platform Chatting 

Line merupakan konten yang 

menyenangkan. 

5.12 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 
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 Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator PE2 

memiliki nilai yang lebih rendah diantara indikator lainnya. Didalam informasi 

yang tersaji dan tersebar melalui platform chatting line, terdapat informasi yang 

bermanfaat dan informatif, namun juga indah untuk dilihat. Hal ini menunjukan 

bahwa rata-rata responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator 

tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya sebuah konten yang 

indah dilihat mempengaruhi sikap dan perilaku para pengguna atau responden.  
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Gambar 4.8 Contoh Electronic Content 

  Sumber: (IBS, 2018)   

Konten yang indah dilihat akan menggugah untuk membagikan konten 

tersebut, konten yang tersebar tidak perlu menggunakan banyak kalimat, tetapi 

cukup dengan desain grafis yang menarik.  
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Gambar 4.9 Contoh Electronic Content Menghibur 

Sumber: Youtube. 

Dengan demikian para pemasar perlu membuat konten yang indah 

dilihat atau eye catching untuk mempengaruhi sikap dan perilaku para 

pengguna sehingga para pengguna tersebut mempunyai niat untuk meneruskan 

konten online tersebut melalui perangkat ponsel mereka masing-masing. 

5. Variabel yang akan dibahas adalah variabel altruism dikarenakan memiliki 

pengaruh negatif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan altruism 

pada tabel 4.14 dibawah ini. 
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Tabel 4.14 Indikator pernyataan Altruism 

 

No Indikator Pernyataan Mean Rata-rata 

Mean Altruism Indikator 

ALT1 
Saya senang membantu orang lain. 6.21 

6.01 

ALT2 

Saya senang berbagi apa yang saya miliki 

kepada orang lain. 
5.98 

ALT3 
Saya senang memberi kepada orang lain 

6.04 

ALT4 

Saya berusaha untuk tidak menjadi seorang 

yang egois. 5.82 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 

 Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator ALT4 

memiliki nilai terendah dibandingkan indikator lainnya. Didalam pemberian 

informasi dan berbagi kepada orang lain, kepribadian dari pengirim atau 

konsumen tersebut juga berpengaruh. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator 

tersebut dipilih karena pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat 

keegoisan yang tinggi tidak akan mau berbagi dan memikirkan orang lain, 

sehingga hal tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku dari pengguna tersebut. 

Dengan demikian pengguna yang memiliki tingkat keegoisan yang tinggi tidak 

akan mau berbagi kepada pengguna lainnya, dan tidak akan menimbulkan niat 

untuk meneruskan electronic content tersebut melalui perangkat ponsel yang 

dimilikinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh perceived 

usefulness, perceived ease of use, perceived cost dan perceived enjoyment terhadap 

viral marketing attitude serta pengaruh dari viral marketing attitude dan altruism dan 

implikasinya terhadap mobile viral marketing intention konsumen mengenai electronic 

content dalam konteks platform chatting yaitu line. Penelitian ini juga menjawab dari 

perumusan tujuan penelitian yang didalamnya terdapat 6 poin yang dirumuskan.  

1.  Perceived usefulness terbukti berpengaruh signifikan terhadap viral marketing 

attitude. 

2. Perceived ease of use tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap viral 

marketing attitude. 

3. Perceived cost terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap viral marketing 

attitude. 

4. Perceived enjoyment terbukti berpengaruh signifikan terhadap viral marketing 

attitude. 

5. Viral marketing attitude terbukti berpengaruh signifikan terhadap mobile viral 

marketing intention. 

6. Altruism terbukti berpengaruh signifikan terhadap mobile viral marketing 

intention. 
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5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian 

5.2.1 Saran 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran penelitian lanjut untuk 

peneliti selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian. Analisis dalam 

penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun saran penelitian yang dapat 

diberikan berdasarkan dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

Pada variabel perceived usefulness khususnya indikator pengukuran keempat 

memiliki nilai mean paling rendah diantara lainnya. Bahwa konten yang tersebar pada 

platform chatting belum sepenuhnya memberikan informasi untuk memberikan 

pengetahuan atau membantu meningkatkan efektifitas kinerja pengguna, maka para 

pemasar atau penyedia platform chatting dapat menghadirkan konten informasi yang 

sangat bermanfaat. Pada variabel perceived ease of use khusunya indikator pengukuran 

kedua memiliki nilai mean paling rendah diantara indikator lainnya. Bahwa dalam 

pemberian konten masih ada pengguna yang sedikit merasa kesulitan, dalam hal ini 

baiknya para pemasar memilih platform chatting yang mudah untuk digunakan dan 

memberikan electronic content yang mudah dipahami. Pada variabel perceived cost 

khususnya indikator pengukuran kedua memiliki nilai mean paling rendah diantara 

indikator lainnya. Bahwa dalam pemberian konten para pemasar harus membuat 

ukuran konten yang kecil dengan kualitas konten yang tetap terjaga baik, seperti 

menggunakan sistem kompres file. Pada Pada variabel perceived enjoyment khususnya 

indikator pengukuran kedua memiliki nilai mean paling rendah diantara indikator 
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lainnya. Bahwa para pemasar dapat membuat konten sedikit lebih beda bukan sedikit 

lebih baik. Apabila mempunyai konten yang mempunyai perbedaan secara menarik, 

menghibur maka akan lebih mempunyai posisi lebih besar untuk dibagikan kepada 

pengguna lainnya. Pada variabel altruism khususnya indikator pengukuran keempat 

memiliki nilai mean paling rendah diantara indikator lainnya. Bahwa pemasar harus 

menargetkan pengguna atau kelompok yang mempunyai ikatan yang kuat kepada 

pengguna lainnya, dengan hal tersebut akan semakin besar para pengguna tersebut 

berbagi apa yang dimilikinya 

5.2.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini hanya meneliti aspek-aspek pendorong yang mempengaruhi 

sikap konsumen atau pengguna platform chatting line untuk dapat mempunyai niat 

untuk menyebarluaskan electronic content. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan aspek-aspek pendukung lainnya 

yang mempengaruhi sikap konsumen untuk berbagi informasi kepada para pengguna 

lainnya. Aspek-aspek yang dirasa berpengaruh diantaranya social tie strength, 

perceived social benefits, reward, personality strength, opinion leadership dan market 

mavenism seperti yang disarankan oleh (Palka et al., 2009). Dalam penelitian ini tidak 

meneliti selain generasi muda dan domisili penelitian hanya dilakukan di Jabodetabek. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan generasi lain yaitu generasi X atau 

baby boomers hingga generasi yang lebih muda dari generai Y. Hal ini akan 
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menunjukan hasil yang berbeda apabila dilakukan penelitian pada generasi yang 

berbeda dan dapat memberikan hasil yang bervariasi untuk penelitian ini. 

Variabel yang dapat peneliti sarankan untuk ditambahkan kepada peneliti 

selanjutnya adalah opinion leadership. Opinion leader adalah seseorang yang 

mempunyai peranan penting dalam suatu hubungan sosial karena kemampuan mereka 

secara informal mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain dengan cara yang terbaik, 

memiliki status yang lebih tinggi, pendidikan, dan kedudukan sosial dengan demikian 

lebih mudah memberikan pengaruh kepada orang lain (Li & Du, 2011). Berdasarkan 

hal tersebut maka sangat berpengaruh terhadap penyebaran electronic content, 

khususnya pada suatu organisasi. Semakin banyak partisipasi dari seorang pemimpin 

maka akan semakin besar electronic content tersebut dapat tersebar meluas kepada 

masyarakat. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

1. Perceived Usefulness 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.695 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .529 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 43.742 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PU1 PU2 PU3 PU4 

Anti-image Covariance PU1 .365 -.288 .033 -.084 

PU2 -.288 .380 -.009 .011 

PU3 .033 -.009 .560 -.355 

PU4 -.084 .011 -.355 .522 

Anti-image Correlation PU1 .527a -.774 .074 -.193 

PU2 -.774 .529a -.019 .025 

PU3 .074 -.019 .512a -.657 

PU4 -.193 .025 -.657 .545a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PU1 .804 -.497 

PU2 .770 -.546 

PU3 .587 .708 

PU4 .714 .567 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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2. Perceived Ease Of Use 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.674 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .616 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 22.809 

df 6 

Sig. .001 

Anti-image Matrices 

 PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 

Anti-image Covariance PEOU1 .694 -.330 .017 -.071 

PEOU2 -.330 .648 -.022 -.145 

PEOU3 .017 -.022 .720 -.334 

PEOU4 -.071 -.145 -.334 .640 

Anti-image Correlation PEOU1 .615a -.492 .023 -.106 

PEOU2 -.492 .626a -.032 -.225 

PEOU3 .023 -.032 .589a -.492 

PEOU4 -.106 -.225 -.492 .626a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PEOU1 .690 -.557 

PEOU2 .762 -.420 

PEOU3 .637 .641 

PEOU4 .777 .381 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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3. Perceived Cost 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 3 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .703 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 77.776 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 PC1 PC2 PC3 

Anti-image Covariance PC1 .307 .001 -.109 

PC2 .001 .186 -.118 

PC3 -.109 -.118 .130 

Anti-image Correlation PC1 .807a .006 -.547 

PC2 .006 .705a -.758 

PC3 -.547 -.758 .633a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

PC1 .912 

PC2 .940 

PC3 .970 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Perceived Enjoyment 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.770 4 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .680 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 46.255 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PE1 PE2 PE3 PE4 

Anti-image Covariance PE1 .575 -.127 .114 -.117 

PE2 -.127 .304 -.204 -.207 

PE3 .114 -.204 .756 .046 

PE4 -.117 -.207 .046 .365 

Anti-image Correlation PE1 .797a -.304 .174 -.255 

PE2 -.304 .638a -.425 -.622 

PE3 .174 -.425 .575a .088 

PE4 -.255 -.622 .088 .693a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

PE1 .772 

PE2 .924 

PE3 .508 

PE4 .886 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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5. Viral Marketing Attitude 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .814 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80.224 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 VMA1 VMA2 VMA3 VMA4 

Anti-image Covariance VMA1 .208 -.144 -.029 -.082 

VMA2 -.144 .209 -.073 -.047 

VMA3 -.029 -.073 .503 -.111 

VMA4 -.082 -.047 -.111 .403 

Anti-image Correlation VMA1 .753a -.692 -.088 -.285 

VMA2 -.692 .757a -.226 -.163 

VMA3 -.088 -.226 .913a -.247 

VMA4 -.285 -.163 -.247 .897a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

VMA1 .925 

VMA2 .926 

VMA3 .823 

VMA4 .871 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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6. Altruism 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.784 4 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 37.391 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 

Anti-image Covariance ALT1 .439 -.243 -.126 -.209 

ALT2 -.243 .625 -.123 .097 

ALT3 -.126 -.123 .572 -.188 

ALT4 -.209 .097 -.188 .589 

Anti-image Correlation ALT1 .695a -.464 -.251 -.411 

ALT2 -.464 .686a -.206 .160 

ALT3 -.251 -.206 .799a -.325 

ALT4 -.411 .160 -.325 .699a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

ALT1 .878 

ALT2 .715 

ALT3 .818 

ALT4 .753 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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7. Mobile Viral Marketing Attitude 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.920 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .827 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92.070 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 MVMI1 MVMI2 MVMI3 MVMI4 

Anti-image Covariance MVMI1 .544 -.078 .011 -.085 

MVMI2 -.078 .227 -.099 -.059 

MVMI3 .011 -.099 .192 -.106 

MVMI4 -.085 -.059 -.106 .205 

Anti-image Correlation MVMI1 .912a -.221 .033 -.254 

MVMI2 -.221 .839a -.476 -.275 

MVMI3 .033 -.476 .782a -.533 

MVMI4 -.254 -.275 -.533 .815a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

MVMI1 .788 

MVMI2 .931 

MVMI3 .930 

MVMI4 .937 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Lampiran 3: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4: Output Standarized Regression Weight 
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Lampiran 5: Measurement Model Fit Tanpa PE 3 
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Lampiran 6: Output Standarized Regression Weight 
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Lampiran 7: Overall Model Fit 
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Lampiran 8: Output Standarized Regression Weight 
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Lampiran 9: Model Fit Summary  

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 351 

Number of distinct parameters to be estimated: 56 

Degrees of freedom (351 - 56): 295 

  

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 1021.511 

Degrees of freedom = 295 

Probability level = .000 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 56 1021.511 295 .000 3.463 

Saturated model 351 .000 0   

Independence model 26 3593.556 325 .000 11.057 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .338 .674 .612 .567 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .541 .203 .140 .188 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .716 .687 .780 .755 .778 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .908 .650 .706 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 726.511 633.011 827.592 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 3268.556 3079.456 3464.989 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 5.644 4.014 3.497 4.572 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 19.854 18.058 17.014 19.144 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .117 .109 .124 .000 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Independence model .236 .229 .243 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1133.511 1153.147 1312.935 1368.935 

Saturated model 702.000 825.078 1826.606 2177.606 

Independence model 3645.556 3654.673 3728.860 3754.860 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 6.262 5.746 6.821 6.371 

Saturated model 3.878 3.878 3.878 4.558 

Independence model 20.141 19.096 21.226 20.192 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 60 63 

Independence model 19 20 
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