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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Teori 

1. Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) 

UTAUT diusulkan oleh Venkatesh et al. 

(2003) karena telah menjadi model yang paling 

umum digunakan oleh para peneliti IT dalam 

meneliti niat dan perilaku penggunaan (Lee et al., 

2013). Bahkan, UTAUT telah diidentifikasi sebagai 

model yang paling komprehensif dalam mengatasi 

keterbatasan dari Technology Acceptance Models 

(TAM) yang tersedia.  

Model UTAUT mengintegrasikan sebanyak 

delapan teori dan model yang sebelumnya didirikan 

untuk penggunaan IT seperti TAM (Davis et 

al.,1989). Teori-teori tersebut adalah Theory of 

reasoned action, Model motivasi, theory of planned 
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behavior (TPB) (Wu and Zhu, 2012), kombinasi teori 

TAM dan TPB, model pemanfaatan personal 

computer, teori difusi dari inovasi (Zenko dan Mulej, 

2011),  dan teori kognitif sosial. UTAUT telah diuji 

validitasnya di mana ia mampu menjelaskan 70 

persen dari varian dalam niat penggunaan teknologi, 

sehingga membuatnya menjadi model yang menarik 

untuk diteliti pada niat dan perilaku penggunaan 

teknologi. 

Venkatesh et al. (2003) mengidentifikasi empat 

dimensi sebagai penentu langsung dari perilaku niat 

penggunaan teknologi. Ke empat dimensi tersebut 

adalah: 

a. Performance expectancy 

b. Effort expectancy 

c. Social influence 

d. Facilitating conditions 
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Selama bertahun-tahun, dimensi tambahan 

yang ditambahkan ke model UTAUT seperti 

penggunaan secara sukarela (Anderson dan 

Schwager, 2004), kecemasan dan sikap (Carlsson et 

al., 2006.); serta self-efficacy dan kecemasan 

(Marchewka et al., 2007.). 

Namun demikian, ada penelitian yang 

mempertahankan dimensi asli dari model UTAUT 

(Hennington dan Janz, 2007), namun ada pula 

penelitian lain yang memasukkan demografi 

responden seperti jenis kelamin, usia, pengalaman, 

penggunaan secara sukarela, dan tingkat pendidikan 

(Wu et al., 2007; Lie'bana-Cabanillas et al., 2013). 

Karena sifat eksplorasi, studi ini 

mempertahankan penggunaan empat dimensi 

UTAUT asli untuk memprediksi niat perilaku, yang 

didefinisikan dalam penelitian ini sebagai niat 

pengguna daripada penggunaan aktual internet 
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marketing. Pengukuran niat baik seperti penggunaan 

aktual, terutama ketika data tentang penggunaan 

yang sebenarnya sulit untuk didapatkan. 

Untuk tujuan penelitian ini, niat perilaku 

dioperasionalkan dalam hal niat untuk menggunakan 

internet marketing dalam waktu dekat melalui 

saluran pemasaran tradisional dan apakah itu 

pengalaman pertama responden dalam menggunakan 

internet marketing di antara teman-teman mereka 

atau anggota keluarganya. Pemasaran internet secara 

umum yang didefinisikan dalam penelitian ini seperti 

iklan banner, search engine, infomersial (majalah 

online, panduan online, testimonial), e-commerce, 

dan saluran home shopping. Ini termasuk iklan online 

yang menggunakan internet dan World Wide Web 

untuk tujuan mengungkapkan penyampaian pesan 

pemasaran untuk menarik pelanggan. 
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2. Definisi Marketing, Internet dan Internet 

Marketing 

a. Marketing 

Berikut adalah definisi marketing yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli: 

1) Menurut Philip Kotler, pemasaran 

merupakan suatu proses sosial dan 

manajerial di mana seorang individu atau 

sebuah kelompok mendapatkan apa yang 

mereka inginkan serta butuhkan dengan 

menawarkan, menciptakan, dan 

mempertukarkan suatu produk atau jasa 

yang bernilai kepada pihak lain.  

2) Menurut Nystrom, pemasaran merupakan 

kegiatan penyaluran produk atau jasa dari 

produsen ke konsumen.  

3) Menurut WY stanton, pemasaran 

merupakan keseluruhan dari kegiatan 
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usaha yang termasuk di dalamnya 

perencanaan, penentuan harga, promosi 

serta distribusi dari barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan pembeli. 

4) Menurut The American Marketing 

Association (AMA) pemasaran 

merupakan proses perencanaan dan 

implementasi dari sebuah konsep, biaya, 

promosi serta distribusi, sehingga 

terciptanya pertukaran yang dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

perusahaan secara bersamaan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan proses sosial dan 

manajerial yang dapat membuat sebuah 

individu atau sebuah kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
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melalui pertukaran produk dan nilai dengan 

pihak lain. 

b. Internet 

Internet adalah suatu jaringan 

internasional dari berbagai jaringan yang 

menghubungkan puluhan juta penduduk pada 

lebih dari 100 negara. Pada mulanya internet 

digunakan secara eksklusif oleh para ilmuwan 

dan tidak dibuka untuk publik. Sejak tahun 

1969, internet mulai terbuka untuk kepentingan 

di luar ilmuwan semenjak jaringan Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan 

diri dengan para ilmuwan dan profesor di 

berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. 

Internet tidak dimiliki oleh siapapun, dan 

secara formal internet tidak memiliki 

organisasi dan manajemen, tidak ada 

sentralisasi dan pengelolaan formal. Hal ini 
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memang sudah direncanakan oleh Departemen 

Pertahanan AS agar tidak rentan terhadap 

perang atau serangan teroris. 

c. Internet Marketing 

Internet marketing dapat didefinisikan 

sebagai upaya untuk melakukan pemasaran 

suatu produk atau jasa dengan menggunakan 

internet. Internet marketing pada umumnya 

meliputi hal-hal yang berkaitan dengan produk 

periklanan dan penulisan kalimat-kalimat atau 

artikel pemasaran. Internet marketing juga 

meliputi pembuatan desain web, iklan banner, 

promosi melalui search engine, e-mail, afiliasi, 

dan lainnya. 

3. Intention to Use Internet Marketing 

Variabel intention to use berasal dari Theory of 

Reasoned Action (Fishbein dan Ajzen, 1975) dan 

bertujuan untuk mengukur motivasi pengguna untuk 
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mengadopsi perilaku. Dengan cara ini, model 

UTAUT menunjukkan bahwa kinerja perilaku 

masyarakat ditentukan oleh niat mereka untuk 

melaksanakannya (Ajzen dan Fishbein, 1980). Dalam 

model UTAUT (Venkatesh et al., 2003), Niat 

Penggunaan dipengaruhi oleh performance 

expectancy, effort expectancy dan social influence. 

Selain itu, intention to  use dan facilitating condition 

adalah hal yang menentukan perilaku penggunaan. 

Setelah Venkatesh et al. (2003), beberapa peneliti 

UTAUT lain juga mengakui efek positif dari  

intention to use terhadap perilaku penggunaan.  

Niat didefinisikan sebagai kesediaan seseorang 

untuk mengejar perilaku tertentu dan mewakili 

komitmen individu terhadap perilaku target (Krueger, 

2000), sedangkan perilaku penggunaan didefinisikan 

sebagai frekuensi, durasi, dan intensitas interaksi 

individu dengan sistem tertentu (Venkatesh et al., 
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2008). Sesuai dengan model UTAUT dan model lain 

yang mendasari penelitian ini dijelaskan bahwa niat 

perilaku merupakan faktor penting dalam 

memprediksi tindakan. Semakin tinggi tingkat niat 

akan meningkatkan kemungkinan dalam mengambil 

tindakan, sementara niat perilaku akan memiliki 

dampak positif yang signifikan terhadap perilaku 

penggunaan. 

4. Performance Expectancy 

Menurut Venkatesh et al. (2003), performance 

expectancy dapat diartikan sebagai sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa menggunakan 

sistem akan membantunya untuk mencapai 

keuntungan dalam kinerja kerja. Uraian di atas sesuai 

dengan teori yang dikemukakakn dalam penelitian 

yang dijalankan oleh Kamal Ghalandari (2012) yang 

menjelaskan bahwa performance expectancy adalah 

tingkat di mana seorang individu percaya bahwa 
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menggunakan sistem akan membantu dia untuk 

mencapai keuntungan dalam kinerja suatu hal. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka 

ditemukan beberapa indikator dalam mengukur 

performance expectancy yang dikutip oleh Davis et 

al. (1989) dan Venkatesh et al. (2003) yaitu: 

a. Perceived Usefulness 

Perceived Usefulness adalah penilaian yang 

muncul dari sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan prestasi kerja nya. 

b. External Motivation 

External Motivation adalah penilaian yang 

muncul dari hal-hal yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang muncul dari 

luar diri individu. 

c. Job Fit 



23 
 

 
 

Job Fit adalah penilaian yang muncul dari 

kecocokan kinerja yang dihasilkan dari sebuah 

teknologi dengan teknologi yang dimiliki oleh 

individu. 

d. Relative Advantage 

Relative Advantage adalah sejauh mana suatu 

inovasi dianggap lebih baik untuk 

menggantikan teknologi yang digunakan saat 

ini. 

e. Outcomes Expectance 

Outcomes Expectance adalah harapan dari hasil 

yang didapatkan dari penggunaan sebuah 

teknologi. 

5. Effort Expectancy 

Effort Expectancy menurut Davis et al. (1989) 

dan Venkatesh et al. (2003) adalah tingkat 

kenyamanan yang dirasakan oleh individu dalam 

menggunakan sebuah sistem. Menurut penelitian 
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terdahulu yang dijalankan oleh Kamal Ghalandari 

(2012), terdapat dua hal yang dapat menjadi indikator 

dari effort expectancy yaitu: 

a. Perceived ease of use 

Perceived ease of use adalah kemudahan yang 

dirasakan dari penggunaan sehingga individu 

mau menerima teknologi baru yang ada. 

b. Complexity 

Complexity adalah kerumitan pekerjaan yang 

harus dijalankan oleh seorang individu dan 

harapan bahwa pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan dengan penggunaan teknologi 

yang ada. 

6. Social Influence 

Menurut Venkatesh et al. (2003), social 

influence adalah tingkat sejauh mana individu 

merasakan bahwa orang lain memiliki peran penting 
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untuk membuat individu tersebut harus 

menggunakan sistem baru. 

a. Norma 

Norma adalah nilai atau aturan-aturan yang 

mengikat yang menuntut individu untuk 

menggunakan sebuah teknologi. 

b. Faktor Sosial 

Faktor Sosial adalah faktor-faktor dari 

lingkungan yang mempengaruhi individu untuk 

menggunakan sebuah teknologi. 

c. Image 

Image adalah pandangan yang akan dirasakan 

oleh individu apabila mereka menggunakan 

atau tidak menggunakan sebuah teknologi. 

7. Facilitating Condition 

Facilitating Condition mengacu pada sejauh 

mana seorang individu percaya bahwa pemerintah 

dan infrastruktur yang ada dapat mendukung 
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penggunaan sistem atau teknologi. Kamal Ghalandari 

(2012) membagi facilitating condition dalam dua 

indikator yaitu: 

a. Facilitating Conditions 

Facilitating Conditions adalah infrastruktur 

yang ada di sekitar individu yang diyakini 

mendukung apabila ia menggunakan sebuah 

sistem. 

b. Adaptability 

Adaptability adalah sebuah keterbiasaan yang 

dimiliki oleh individu dalam merasakan 

teknologi atau inovasi baru. 

8. Gender 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2001), “jenis adalah sesuatu yang mempunyai ciri 

(sifat, keturunan) yang khusus, sedangkan kelamin 

adalah jodoh (laki-laki dan perempuan antara jantan 

dan betina), sifat jasmani/rohani yang membedakan 
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sebagai pria dan wanita, jenis laki-laki atau 

perempuan (genus)”. Berikut adalah pengertian 

gender dari beberapa sumber: 

a. Women’s Studies Encyclopedia menjelaskan 

gender sebagai suatu konsep kultural yang 

berupaya membuat perbedaan (distinction) 

dalam hal mentalitas, peran, karakteristik 

emosional, dan perilaku antara laki-laki dan 

perempuan di masyarakat. 

b. Menurut Elaine Showalter (1989) gender tidak 

hanya sekedar  perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang hanya dilihat dari konstruksi 

sosial budayanya saja. Melainkan sebagai 

konsep analisis (an analytic concept) yang bisa 

digunakan untuk menjelaskan sesuatu. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan konsep 

analisis yang dapat digunakan untuk 
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mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang dilihat dari sudut pandang non-

biologis, seperti psikologis, sosial, dan budaya.  

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan 

sosial untuk mejelaskan mana perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan 

sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan 

bentukan budaya yang dipelajari, dikonstruksikan, 

dan disosialisasikan. Pembedaan ini sangat penting 

karena selama ini kita sering sekali mencampurkan 

ciri-ciri manusia yang tidak berubah dan bersifat 

kodrati dengan yang bersifat non kodrat (gender) 

yang sebenarnya bisa berubah atau diubah.  

Perbedaan peran gender ini sangat membantu 

kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian 

peran yang selama ini telah dianggap melekat pada 

perempuan dan laki-laki. Dengan mengenali 

perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak 
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permanen atau tidak tetap, akan memudahkan kita 

untuk membangun gambaran tentang realitas relasi 

perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang lebih 

cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 

 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh performance expectancy terhadap niat 

untuk menggunakan internet marketing 

Davis et al. (1989) mendefinisikan 

performance expectancy sebagai sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa menggunakan 

sistem akan membantu dia mencapai keuntungan 

dalam kinerja pekerjaan. Dalam konteks studi ini, 

performance expectancy mengacu pada keyakinan 

bahwa dengan menggunakan internet marketing akan 

membantu pengguna mendapatkan manfaat seperti 

peningkatan produktivitas, efisiensi, dan menghemat 
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waktu sebagai akibat dari ketersediaan dan 

kustomisasi informasi (Srinivansan et al., 2002).  

Bahkan, kustomisasi menghilangkan jumlah 

yang berlebihan dari informasi dan layanan yang 

diperlukan (Srinivansan et al., 2002), dan 

meningkatkan minat pengguna dalam menjelajah 

situs web (Ansari dan Mela, 2003). Karena manfaat 

yang dirasakan dari penggunaan internet marketing, 

maka dikemukakan bahwa performance expectancy 

akan mempengaruhi niat untuk menggunakan 

internet marketing. Dengan demikian, maka 

dibangun hipotesis berikut: 

H1: “Performance expectancy memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat 

untuk menggunakan internet marketing”. 

2. Pengaruh effort expectancy terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing 
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Effort expectancy mengacu pada tingkat 

kemudahan terkait dengan penggunaan sistem 

tertentu (Venkatesh et al., 2003). Teori ini ditangkap 

oleh tiga teori yang ditemukan dalam tiga model 

mapan, yang disebut TAM dalam persepsi 

kemudahan penggunaan (Jack et al., 2007), model 

penggunaan personal computer dalam hal 

kompleksitas, dan kemudahan penggunaan dalam 

teori difusi inovasi (Venkatesh et al., 2003), 

pengalaman yang lebih lama dalam penggunaan 

sistem informasi dapat mempengaruhi pengalaman 

penggunaan langsung end-users dengan sistem dalam 

hal mengubah persepsi mereka dan niat adopsi (Abd 

Latif et al., 2011).  

Dalam konteks ini, pengguna yang telah 

berpengalaman dalam internet marketing untuk 

beberapa waktu dapat mengerahkan upaya lebih 

sedikit karena hal ini dianggap mudah digunakan 
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dengan kompleksitas yang relatif lebih sedikit. Hal 

ini pada gilirannya meningkatkan kemungkinan 

internet marketing digunakan terus-menerus. 

Sehingga dibangun hipotesis berikut: 

H2: “Effort expectancy memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing”. 

3. Pengaruh social influence terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing 

Venkatesh et al. (2003) mendefinisikan social 

influence sebagai sejauh mana seorang individu 

merasakan pentingnya keyakinan orang lain bahwa ia 

harus menggunakan sistem baru. Dalam konteks 

penelitian ini, hubungan pribadi seperti anggota 

keluarga, supervisor, dosen, teman sebaya, dan 

bahkan komunitas online telah diidentifikasi untuk 

memfasilitasi perilaku pengguna terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing. Bahkan media 
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sosial semakin memberikan sebuah platform yang tak 

tertandingi bagi konsumen untuk berbagi evaluasi 

pribadi mereka dari produk yang dibeli yang 

memfasilitasi komunikasi word-of-mouth. Untuk 

menentukan apakah niat untuk menggunakan internet 

marketing dipengaruhi oleh orang lain, maka 

dibangun hipotesis berikut: 

H3: “Social influence memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing”. 

4. Pengaruh facilitating condition terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing 

Facilitating condition didefinisikan sebagai 

sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk 

mendukung penggunaan sistem (Venkatesh et al., 

2003). Dalam rangka mendorong penggunaan 

internet marketing, antara facilitating condition yang 
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harus hadir termasuk user interface yang sangat baik, 

dan ini termasuk kemudahan akses, navigasi dan 

pencarian (Yang, 2010), lebih baik jika bimbingan 

yang tepat disediakan.  

Kondisi lain meliputi biaya dan sumber daya 

lain yang terkait dengan penggunaan tersebut, dan 

pengetahuan yang pengguna harus miliki sebelum 

mereka bisa menggunakan internet marketing. Ini 

adalah pertimbangan penting karena facilitating 

condition telah ditemukan memiliki pengaruh 

langsung pada niat perilaku (Ajzen, 1991; Taylor dan 

Todd, 1995), seperti penggunaan internet marketing. 

Berdasarkan argumen di atas, maka dibangun 

hipotesis berikut: 

H4: “Facilitating condition memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing”. 
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5. Gender mampu memoderasi pengaruh performance 

expectancy, effort expectancy,  dan social influence 

terhadap niat untuk menggunakan internet marketing 

Venkatesh et al (2003) membagi Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) menjadi empat konsep yang dapat diamati 

dan diukur (konstruk) dengan memainkan peranan 

penting pada penggunaan konsep dari behavioral 

intention dan use behavior yaitu performance 

expectancy, effort expectancy, social influence, dan 

facilitating condition. Tidak hanya itu Venkanthes et 

al (2003) menambahkan empat moderator kunci 

dalam model UTAUT, empat moderator kunci 

tersebut untuk model UTAUT antara lain gender, 

age, experience, dan voluntary of system. 

Penelitian ini menggunakan gender sebagai 

pemoderasi antara performance expectancy, effort 

expectancy, dan social influence terhadap niat untuk 
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menggunakan internet marketing. Tujuan 

penggunaan gender disini untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat perbedaan niat untuk 

menggunakan intenet marketing antara laki-laki dan 

perempuan. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari 

Venkatesh et al (2003) yang mengemukakan bahwa 

ketika sebuah teknologi semakin tidak di kenal, maka 

gender akan menjadi variabel yang berpengaruh 

terhadap niat penggunaan teknologi tersebut.  

Hal ini diharapkan sesuai dengan keadaan 

masyarakat di Indonesia karena teknologi informasi 

sudah cukup dikenal oleh masyarakat, akan tetapi 

penggunanya memang masih terbatas. Maka dari 

pernyataan diatas dapat dibangun hipotesis sebagai 

berikut: 

H5a: “Gender mampu memoderasi pengaruh 

performance expectancy terhadap niat 

untuk menggunakan internet marketing”. 
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H5b: “Gender mampu memoderasi pengaruh 

effort expectancy terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing”. 

H5c: “Gender mampu memoderasi pengaruh 

social Influence terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing”. 

 

C. Model Penelitian 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber model penelitian: 

H1, H2, H3, H4 :Awwad & Al-Majali (2014); 

Saibaba & Murthy (2013); Tan et al. 
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(2013); Shanab & Pearson (2007); 

Williams et al. (2014); Kolog  et al. 

(2015) 

H5 :Awwad & Al-Majali (2014); 

Saibaba & Murthy (2013); Shanab & 

Pearson (2007); Williams et al. 

(2014); Kolog  et al. (2015) 


