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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh variabel Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence dan Facilitating Condition 

terhadap niat untuk menggunakan internet marketing 

serta untuk menguji apakah gender mampu memoderasi 

pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy, 

dan Social Influence terhadap niat untuk menggunakan 

internet marketing. 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 220 

responden yang seluruhnya merupakan pemilik usaha 

mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang sudah 

menggunakan internet marketing sebagai salah satu 

metode pemasarannya, pelaku bisnis online di Indonesia 

yang menggunakan internet marketing sebagai salah satu 
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metode pemasarannya dan seluruh anggota komunitas 

publisher Indonesia. 

Data penelitian yang telah diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif maupun kuantitatif. Analisis deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui gambaran Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, dan 

Facilitating Condition terhadap niat responden dalam 

menggunakan internet marketing. Sedangkan analisis 

kuantitatif akan dilakukan dengan metode Structural 

Equation Modeling dengan variabel moderasi untuk 

mengetahui pengaruh variabel Performance Expectancy, 

Effort Expectancy, Social Influence, dan Facilitating 

Condition terhadap niat untuk menggunakan internet 

marketing serta mengetahui peran variabel gender dalam 

memoderasi pengaruh Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, dan Social Influence terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing. 
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B. Karakteristik Responden 

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 220 responden. Berikut ini adalah 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

kepemilikan website, tempat tinggal, penggunaan 

internet, social media, email dan penggunaan internet 

marketing : 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis 
Kelamin, Kepemilikan Website dan Tempat Tinggal 

Karakteristik 
Responden Kategori frekuensi 

(n) 
persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 179 81.36 

Perempuan 41 18.64 
Jumlah 220 100 
Kepemilikan 

Website 
Ya 167 75.91 

Tidak 53 24.09 
Jumlah 220 100 

Tempat 
Tinggal 

Jawa tengah 25 11.36 
Jawa timur 26 11.82 
Jawa barat 41 18.64 

Jakarta 33 15.00 
Banten 10 4.55 

Yogyakarta 31 14.09 
Sumatera 23 10.45 

Kalimantan 6 2.73 
Bali 3 1.36 

Sulawesi 10 4.55 
Ntt 1 0.45 

Jumlah 220 100 
Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 
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Berdasarkan tabel di atas, dari segi jenis kelamin, 

sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin 

laki-laki (81,36%) sedangkan sisanya sebanyak 18,64% 

berjenis kelamin perempuan. Dari 220 responden yang 

diteliti sebagian besar memiliki website (75,91%) 

sedangkan sisanya sebanyak 24,09% tidak memiliki 

website. Dari segi domisili, responden penelitian 

didominasi oleh penduduk di pulau Jawa dan sisanya 

didominasi oleh penduduk Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Bali dan NTB.  

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan intensitas 
menggunakan internet, email, social media dan internet 

marketing 

Karakteristik 
Responden Kategori frekuensi 

(n) 
persentase 

(%) 

Seberapa Sering Anda 
Menggunakan Internet? 

Tidak Pernah 0 0.00 
Jarang 0 0.00 

Kadang-kadang 1 0.45 
Sering 22 10.00 

Sangat Sering 197 89.55 
Jumlah 220 100 

Seberapa Sering Anda 
Menggunakan Social 

Media? 

Tidak Pernah 0 0.00 
Jarang 2 0.91 

Kadang-kadang 25 11.36 
Sering 38 17.27 

Sangat Sering 155 70.45 
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Karakteristik 
Responden Kategori frekuensi 

(n) 
persentase 

(%) 
Jumlah 220 100 

Seberapa Sering Anda 
Menggunakan Email? 

Tidak Pernah 0 0.00 
Jarang 12 5.45 

Kadang-kadang 36 16.36 
Sering 48 21.82 

Sangat Sering 124 56.36 
Jumlah 220 100 

Seberapa Sering Anda 
Menggunakan Internet 

Untuk Mencari 
Informasi? 

Tidak Pernah 1 0.45 
Jarang 0 0.00 

Kadang-kadang 10 4.55 
Sering 41 18.64 

Sangat Sering 168 76.36 
Jumlah 220 100 

Seberapa Sering Anda 
Menggunakan Internet 

Untuk Mencari 
Hiburan? 

Tidak Pernah 1 0.45 
Jarang 5 2.27 

Kadang-kadang 35 15.91 
Sering 58 26.36 

Sangat Sering 121 55.00 
Jumlah 220 100 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat intensitas 

responden dalam menggunakan internet, media sosial, 

email, serta menggunakan internet untuk mencari 

informasi dan hiburan cukup tinggi yang ditunjukkan 

dengan lebih banyaknya responden yang menyatakan 

sangat sering dalam menggunakan internet, sosial media, 

email, serta menggunakan internet untuk mencari 

informasi dan hiburan.  
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C. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Gambaran indikator dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 5 kategori. Kategori tersebut diukur dengan 

menggunakan rumus: 

푅푎푛푔푒
퐾푎푡푒푔표푟푖 =

퐷푎푡푎 푇푒푟푡푖푛푔푔푖 − 퐷푎푡푎 푇푒푟푒푛푑푎ℎ
퐾푎푡푒푔표푟푖  

=
5 − 1

5 = 0,8 

Berdasarkan rumus di atas, maka gambaran 

indikator dibagi kedalam kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Kategori Indikator 
Mean Kategori 

1,0 - 1,79 Sangat Rendah 
1,8 - 2,59 Rendah 
2,6 - 3,39 Sedang 
3,4 - 4,19 Tinggi 
4,2 - 5,00 Sangat Tinggi 

 

Berikut ini adalah deskripsi Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, 

Facilitating Condition dan Intention to Use Internet 

Marketing dari 220 responden yang diteliti dalam 

penelitian ini: 
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1. Variabel Performance Expectancy 

Variabel Performance Expectancy dalam 

penelitian ini diukur dengan 8 indikator, berikut ini 

adalah gambaran Performance Expectancy 

responden berdasarkan hasil pengisian kuesioner: 

Tabel 4.4 Deskripsi Performance Expectancy 

No Indikator 
Standar 
Deviasi Mean Kategori 

1 Berguna dalam kehidupan 0.850 4.35 Sangat Tinggi 

2 Kecepatan 0.874 4.29 Sangat Tinggi 

3 Produktifitas 0.860 4.16 Tinggi 

4 Memperbarui hidup 0.918 4.05 Tinggi 

5 Performa 0.846 4.36 Sangat Tinggi 

6 Berguna 0.818 4.39 Sangat Tinggi 

7 Menghemat waktu 0.894 4.20 Sangat Tinggi 

8 Menyesuaikan pilihan 0.891 4.08 Tinggi 

Rata-Rata Performance Expectancy 4.23 Sangat Tinggi 
Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 

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. 
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Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata seluruh 

indikator dalam variabel Performance Expectancy 

cenderung tinggi ditunjukkan dengan rata-rata skor 

jawaban responden pada setiap butir indikator yang 

selalu melebihi 4. Hal ini berarti secara deskriptif, 

Performance Expectancy responden cenderung 

tinggi. Sebagian besar responden percaya bahwa 

penggunaan internet marketing mampu membantu 

responden dalam mencapai keuntungan dalam 

kinerja kerja. 

2. Variabel Effort Expectancy 

Variabel Effort Expectancy dalam penelitian 

ini diukur dengan 8 indikator, berikut ini adalah 

gambaran Effort Expectancy responden berdasarkan 

hasil pengisian kuesioner: 

Tabel 4.5 Deskripsi Effort Expectancy 

No Indikator 
Standar 
Deviasi Mean Kategori 

1 Jelas dan dimengerti 0.919 4.00 Tinggi 
2 Menghemat waktu 0.990 3.72 Tinggi 
3 Mudah digunakan 0.996 3.94 Tinggi 
4 Fleksibel 0.882 4.21 Sangat Tinggi 
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No Indikator 
Standar 
Deviasi Mean Kategori 

5 Berguna 0.808 4.29 Sangat Tinggi 
6 Mudah untuk menjadi ahli 1.062 3.60 Tinggi 
7 Mudah diadaptasi 0.947 3.72 Tinggi 
8 Tidak sulit 0.881 3.99 Tinggi 

Rata-Rata Effort Expectancy 3.93 Tinggi 
Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 

Effort Expectancy menurut Davis et al. (1989) 

dan Venkatesh et al. (2003) adalah tingkat 

kenyamanan yang dirasakan oleh individu dalam 

menggunakan sebuah sistem. Berdasarkan tabel di 

atas, dapat dilihat dari 8 indikator variabel Effort 

Expectancy, indikator fleksibel, indikator berguna, 

indikator jelas dan indikator mengerti memperoleh 

nilai rata-rata skor tinggi, hal ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan persepsi responden, 

penggunaan internet marketing responden mampu 

membuat responden nyaman karena internet 

marketing yang digunakan responden fleksibel, 

berguna, cukup jelas, dan mudah dimengerti, 

sedangkan dalam hal kemudahan menjadi ahli 
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internet marketing, cukup banyak responden yang 

tidak setuju, ditunjukkan dengan rata-rata skor 

jawaban responden yang kurang dari 4 

menunjukkan masih banyak responden yang 

kesulitan untuk menjadi ahli internet marketing. 

3. Variabel Social Influence 

Variabel Social Influence dalam penelitian ini 

diukur dengan 8 indikator, berikut ini adalah 

gambaran Social Influence responden berdasarkan 

hasil pengisian kuesioner: 

Tabel 4.6 Deskripsi Social Influence 

No Indikator 
Standar 
Deviasi Mean Kategori 

1 Pengaruh keluarga dan teman 1.008 3.74 Tinggi 

2 
Anggapan keluarga dan 
teman 1.211 3.60 Tinggi 

3 
Keluarga dan teman 
menghargai pilihan 0.979 3.81 Tinggi 

4 Pengaruh pimpinan 1.130 3.58 Tinggi 
5 Status sosial 1.108 3.64 Tinggi 
6 Terlihat trendi 1.058 3.73 Tinggi 

7 

Keluarga dan teman 
menghargai pilihan saluran 
pemasaran 0.986 3.82 Tinggi 

8 
Dukungan dari lingkungan 
kerja/kampus 1.041 3.95 Tinggi 

Rata-Rata Social Influence 3.73 Tinggi 
Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 
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Menurut Venkatesh et al. (2003), social 

influence adalah tingkat sejauh mana individu 

merasakan bahwa orang lain memiliki peran 

penting untuk membuat individu tersebut harus 

menggunakan sistem baru. Berdasarkan tabel di 

atas, nilai rata-rata skor jawaban pada tiap indikator 

menunjukkan nilai yang cenderung tinggi, terutama 

pada indikator dukungan lingkungan kerja/kampus, 

serta keluarga dan teman. Hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan dari lingkungan kerja/kampus 

serta keluarga dan teman cukup penting bagi 

responden dalam menggunakan internet marketing. 

4. Variabel Facilitating Condition 

Variabel Facilitating Condition dalam 

penelitian ini diukur dengan 9 indikator, berikut ini 

adalah gambaran Facilitating Condition responden 

berdasarkan hasil pengisian kuesioner: 
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Tabel 4.7 Deskripsi Facilitating Condition 

No Indikator 
Standar 
Deviasi Mean Kategori 

1 Hambatan biaya awal 1.171 3.72 Tinggi 

2 
Bantuan dari penanggung 
jawab 1.109 3.66 Tinggi 

3 
Bantuan mengenai 
website 1.087 3.60 Tinggi 

4 Sumber daya penting 1.009 3.87 Tinggi 
5 Pengetahuan penting 1.027 4.00 Tinggi 
6 Hambatan biaya 1.082 3.95 Tinggi 
7 Saluran pemasaran 0.914 3.83 Tinggi 
8 Bantuan keluarga 1.362 3.13 Sedang 
9 Bantuan teman 1.350 3.50 Tinggi 

Rata-Rata Facilitating Condition 3.69 Tinggi 
Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 2 

Facilitating Condition mengacu pada sejauh 

mana seorang individu percaya bahwa pemerintah 

dan infrastruktur yang ada dapat mendukung 

penggunaan sistem atau teknologi. Berdasarkan 

tabel di atas, diperoleh rata-rata tertinggi pada 

indikator pengetahuan penting, data rata-rata 

terendah diperoleh pada indikator bantuan keluarga, 

hal ini menunjukkan bahwa cukup sedikit 

responden yang menjalankan internet marketing 

dari bantuan keluarga, responden lebih banyak 
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menggunakan internet marketing dari pengetahuan 

penting yang ada. 

D. Analisis SEM 

Analisis SEM dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian 1-4, yaitu untuk menguji 

pengaruh variabel Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence dan Facilitating Condition 

terhadap Intention to Use Internet Marketing in 

Indonesia. Sebelum dilakukan analisis SEM tahap 1, data 

penelitian terlebih dahulu diuji dengan beberapa uji 

prasyarat analisis SEM. Yaitu: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk 

Validitas konstruk mengukur sampai seberapa 

jauh ukuran indikator mampu merefleksikan 

konstruk laten teoritisnya. Validitas konstruk dapat 

diukur dengan menggunakan analisis faktor 

konfirmatori (Ghozali; 2011:137). Model yang 



80 
 

dibangun untuk analisis faktor ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.1 Model CFA 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat 

model CFA telah memenuhi kriteria goodness of fit 

model (nilai RMSEA sebesar 0,08) yang berarti 

model CFA cukup baik digunakan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas konstruk indikator 

penelitian. 
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Untuk mengukur validitas konstruk dapat 

dilihat dari nilai loading factornya. Syarat utama 

yang harus dipenuhi adalah loading factor harus 

signifikan dan standardized loading estimate harus 

sama dengan 0,5 atau lebih, adapun idealnya 

standardized loading estimate indikator adalah 0,70 

(Ghozali; 2011:137). Berikut ini adalah nilai 

signifikan dan loading factor masing-masing 

indikator dalam mengukur konstruknya: 

Tabel 4.8 Nilai Signifikan Indikator pada masing-masing 
konstruknya 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
PE1 <--- PE ,908 ,069 13,072 *** par_1 
PE2 <--- PE ,903 ,073 12,368 *** par_2 
PE3 <--- PE ,865 ,070 12,405 *** par_3 
PE4 <--- PE ,952 ,075 12,653 *** par_4 
PE5 <--- PE 1,000     
PE6 <--- PE ,929 ,063 14,803 *** par_5 
PE7 <--- PE ,846 ,077 10,953 *** par_6 
PE8 <--- PE ,875 ,072 12,127 *** par_7 
EE8 <--- EE ,741 ,068 10,920 *** par_8 
EE7 <--- EE ,782 ,059 13,284 *** par_9 
EE6 <--- EE 1,000     
EE5 <--- EE ,443 ,069 6,384 *** par_10 
EE4 <--- EE ,822 ,069 11,941 *** par_11 
EE3 <--- EE 1,006 ,075 13,462 *** par_12 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
EE2 <--- EE ,862 ,078 11,068 *** par_13 
EE1 <--- EE ,833 ,071 11,713 *** par_14 
SI8 <--- SI ,741 ,064 11,595 *** par_15 
SI7 <--- SI ,687 ,061 11,178 *** par_16 
SI6 <--- SI ,863 ,060 14,429 *** par_17 
SI5 <--- SI ,866 ,064 13,533 *** par_18 
SI4 <--- SI 1,000     
SI3 <--- SI ,767 ,057 13,361 *** par_19 
SI2 <--- SI 1,002 ,066 15,128 *** par_20 
SI1 <--- SI ,769 ,060 12,913 *** par_21 
FC8 <--- FC 1,006 ,071 14,137 *** par_22 
FC7 <--- FC ,647 ,075 8,663 *** par_23 
FC6 <--- FC ,867 ,086 10,058 *** par_24 
FC5 <--- FC ,833 ,083 9,988 *** par_25 
FC4 <--- FC ,725 ,081 8,942 *** par_26 
FC3 <--- FC ,832 ,085 9,833 *** par_27 
FC2 <--- FC ,826 ,087 9,527 *** par_28 
FC1 <--- FC ,906 ,095 9,552 *** par_29 
I1 <--- I ,947 ,063 14,950 *** par_30 
I2 <--- I 1,004 ,066 15,242 *** par_31 
I3 <--- I 1,000     
I4 <--- I ,826 ,105 7,838 *** par_32 
I5 <--- I ,757 ,077 9,776 *** par_33 
I6 <--- I ,700 ,070 10,033 *** par_34 
I7 <--- I ,664 ,084 7,885 *** par_35 
FC9 <--- FC 1,000     

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 3 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai 

signifikan loading factor seluruh indikator < 0,05 

(*** diasumsikan nilainya sangat kecil dan 

mendekati nol, sehingga *** < 0,05), selanjutnya 
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standardized loading estimate seluruh indikator 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Nilai Standarized loading estimate Indikator 
pada masing-masing konstruknya 

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

   Estimate 
PE1 <--- PE ,760 
PE2 <--- PE ,734 
PE3 <--- PE ,727 
PE4 <--- PE ,737 
PE5 <--- PE ,840 
PE6 <--- PE ,813 
PE7 <--- PE ,672 
PE8 <--- PE ,711 
EE8 <--- EE ,700 
EE7 <--- EE ,686 
EE6 <--- EE ,778 
EE5 <--- EE ,466 
EE4 <--- EE ,775 
EE3 <--- EE ,840 
EE2 <--- EE ,724 
EE1 <--- EE ,754 
SI8 <--- SI ,691 
SI7 <--- SI ,676 
SI6 <--- SI ,792 
SI5 <--- SI ,759 
SI4 <--- SI ,859 
SI3 <--- SI ,760 
SI2 <--- SI ,805 
SI1 <--- SI ,740 
FC8 <--- FC ,678 
FC7 <--- FC ,650 
FC6 <--- FC ,745 
FC5 <--- FC ,744 



84 
 

   Estimate 
FC4 <--- FC ,653 
FC3 <--- FC ,702 
FC2 <--- FC ,683 
FC1 <--- FC ,710 
I1 <--- I ,929 
I2 <--- I ,944 
I3 <--- I ,753 
I4 <--- I ,525 
I5 <--- I ,647 
I6 <--- I ,580 
I7 <--- I ,528 
FC9 <--- FC ,694 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 3 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 

terdapat 1 indikator yang memiliki standarized 

loading estimate rendah yaitu indikator EE5 dengan 

standarized loading estimate 0,466, dengan 

demikian indikator tersebut akan dibuang dari 

model karena tidak memenuhi syarat validitas 

konvergen (Ghozali; 2011:137). 

2. Uji Asumsi SEM 

Uji asumsi yang harus dilakukan dalam 

analisis SEM adalah uji kecukupan jumlah 
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sampel, uji normalitas, eliminasi outlier dan uji 

multikolinearitas singularitas. 

a. Kecukupan Jumlah Sampel 

Ukuran sampel minimal untuk analisis 

SEM dengan metode estimasi Maximum 

Likelihood adalah 100 sampai 200 (Ghozali; 

2011:64). Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 220 

yang berarti jumlah sampel telah memenuhi 

syarat kecukupan jumlah sampel dalam 

analisis SEM. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan 

untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

penelitian masing-masing variabel. Evaluasi 

normalitas dilakukan dengan menggunakan 

kriteria critical ratio skewness value, data 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai 
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critical ratio skewness value dan nilai 

critical ratio multivariate di bawah harga 

mutlak 2,58. Berikut ini adalah hasil uji 

normalitas data pada model: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Analisis SEM tahap I 
Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
FC9 1,000 5,000 -,581 -3,516 -,864 -2,616 
I7 1,000 5,000 -1,123 -6,802 ,472 1,429 
I6 1,000 5,000 -1,150 -6,964 ,870 2,634 
I5 1,000 5,000 -,871 -5,274 ,244 ,738 
I4 1,000 5,000 -,403 -2,441 -1,043 -3,157 
I3 1,000 5,000 -1,212 -7,339 ,588 1,779 
I2 1,000 5,000 -1,484 -8,989 1,965 5,950 
I1 1,000 5,000 -1,386 -8,391 1,771 5,362 
FC1 1,000 5,000 -,578 -3,502 -,536 -1,624 
FC2 1,000 5,000 -,666 -4,036 -,087 -,264 
FC3 1,000 5,000 -,439 -2,661 -,522 -1,579 
FC4 1,000 5,000 -,535 -3,239 -,472 -1,430 
FC5 1,000 5,000 -,650 -3,936 -,575 -1,741 
FC6 1,000 5,000 -,811 -4,910 -,216 -,654 
FC7 1,000 5,000 -,347 -2,098 -,557 -1,687 
FC8 1,000 5,000 -,209 -1,268 -1,182 -3,578 
SI1 1,000 5,000 -,713 -4,319 ,245 ,741 
SI2 1,000 5,000 -,564 -3,418 -,579 -1,754 
SI3 1,000 5,000 -,693 -4,198 ,249 ,754 
SI4 1,000 5,000 -,461 -2,791 -,593 -1,794 
SI5 1,000 5,000 -,631 -3,823 -,194 -,588 
SI6 1,000 5,000 -,655 -3,965 -,115 -,349 
SI7 1,000 5,000 -,806 -4,882 ,476 1,440 
SI8 1,000 5,000 -,743 -4,498 -,228 -,690 
EE1 1,000 5,000 -,946 -5,728 1,025 3,102 
EE2 1,000 5,000 -,773 -4,679 ,403 1,220 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
EE3 1,000 5,000 -,874 -5,292 ,457 1,384 
EE4 1,000 5,000 -1,380 -8,355 2,426 7,344 
EE5 1,000 5,000 -1,085 -6,567 1,310 3,965 
EE6 1,000 5,000 -,515 -3,116 -,113 -,341 
EE7 1,000 5,000 -,446 -2,703 -,121 -,365 
EE8 1,000 5,000 -,785 -4,756 ,820 2,481 
PE8 1,000 5,000 -1,046 -6,332 1,482 4,488 
PE7 1,000 5,000 -1,093 -6,618 1,059 3,206 
PE6 1,000 5,000 -1,631 -9,879 3,255 9,856 
PE5 1,000 5,000 -1,482 -8,977 2,430 7,358 
PE4 1,000 5,000 -,845 -5,116 ,613 1,857 
PE3 1,000 5,000 -1,096 -6,638 1,635 4,950 
PE2 1,000 5,000 -1,380 -8,357 2,166 6,558 
PE1 1,000 5,000 -1,317 -7,973 1,549 4,689 
Multivariate      255,124 32,641 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 4 
 

Berdasarkan tabel di atas, ada 3 

indikator yang memliki nilai critical ratio 

skewness di antara -2,58 – 2,58 yang berarti 

ada 3 indikator yang menunjukkan distribusi 

normal, sedangkan nilai critical ratio 

multivariat adalah sebesar 32,641 > 2,58 

yang menunjukkan secara multivariat data 

penelitian tidak berdistribusi normal. 

Penyebab data tidak berdistribusi 

normal salah satunya adalah karena data 
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memuat banyak outlier. Eliminasi outlier 

dapat dilakukan untuk memperoleh data 

yang berdistribusi normal. Namun demikian, 

apabila solusi tersebut tidak dapat 

digunakan untuk menormalkan data, maka 

dilakukan metode lain yang dapat digunakan 

untuk mengatasi ketidaknormalan data pada 

analisis SEM. Salah satu cara untuk 

mengatasi data non normal secara 

multivariat adalah menggunakan prosedur 

yang dikenal dengan “bootstrape”, yaitu 

prosedur resampling (per-sampel-an 

kembali) dimana sampel asli atau original 

diperlakukan sebagai populasi (Ghozali; 

2011:313-314). 
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c. Outliers 

1) Univariate Outlier 

Uji univariate outliers dilakukan 

dengan cara melihat nilai maksimum 

dari z-score berada pada rentang 3-4 

(Hair, et. al. 2006). Oleh karena itu 

semua observasi yang mempunyai 

nilai z-score ≥ 4,0 maka dikatakan 

outliers. Untuk  mendapatkan  nilai z-

score, terlebih dahulu dilakukan olah 

data untuk mendapatkan  nilai  melalui 

program SPSS sehingga diperoleh 

output dengan standar deviasi dan 

mean. Dalam hal ini, kriteria data 

yang dapat dikatakan lolos dari uji 

univariate outliers yaitu apabila nilai 

dari standar deviasi yang dihasilkan 

sama dengan satu (1) dan mean sama 
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dengan nol (0). Hasil uji univariate 

outliers  dapat  dilihat  dalam Tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.11 Hasil Zscore 
Descriptive Statistics 

  N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Zscore(PE1) 220 -3,94339 ,76514 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE2) 220 -3,76430 ,81109 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE3) 220 -3,67710 ,97211 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE4) 220 -3,32340 1,03516 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE5) 220 -3,97195 ,75784 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE6) 220 -4,14758 ,74501 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE7) 220 -3,57771 ,89443 ,0000000 1,00000000 
Zscore(PE8) 220 -3,45545 1,03613 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE1) 220 -3,25915 1,09298 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE2) 220 -2,74637 1,29511 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE3) 220 -2,94912 1,06826 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE4) 220 -3,63825 ,89668 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE5) 220 -4,06754 ,88327 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE6) 220 -2,44394 1,32255 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE7) 220 -2,86939 1,35312 ,0000000 1,00000000 
Zscore(EE8) 220 -3,39488 1,14538 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI1) 220 -2,71348 1,25307 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI2) 220 -2,14381 1,16013 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI3) 220 -2,86878 1,21621 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI4) 220 -2,28526 1,25528 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI5) 220 -2,38450 1,22713 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI6) 220 -2,58187 1,19857 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI7) 220 -2,85943 1,19912 ,0000000 1,00000000 
Zscore(SI8) 220 -2,82933 1,01297 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC1) 220 -2,32596 1,09115 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC2) 220 -2,39735 1,20892 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC3) 220 -2,39174 1,28786 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC4) 220 -2,84121 1,12118 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC5) 220 -2,91664 ,97812 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC6) 220 -2,72611 ,97031 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC7) 220 -3,09975 1,27871 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC8) 220 -1,56153 1,37468 ,0000000 1,00000000 
Zscore(FC9) 220 -1,85215 1,11129 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I1) 220 -3,67903 ,78040 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I2) 220 -3,54224 ,74548 ,0000000 1,00000000 
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  N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Zscore(I3) 220 -2,65810 ,77674 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I4) 220 -1,75133 1,14561 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I5) 220 -2,92549 ,96926 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I6) 220 -2,99710 ,83640 ,0000000 1,00000000 
Zscore(I7) 220 -2,79356 ,83230 ,0000000 1,00000000 
Zscore(G) 220 -,47750 2,08471 ,0000000 1,00000000 
Zscore(MPE) 220 -2,31507 2,91688 ,0000000 1,00000000 
Zscore(MEE) 220 -2,19365 3,25095 ,0000000 1,00000000 
Zscore(MSI) 220 -2,03011 3,35631 ,0000000 1,00000000 
Zscore(GENDER) 220 -,47750 2,08471 ,0000000 1,00000000 
Valid N (listwise) 220         

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 4 
 

Dari Tabel di atas dapat dilihat 

bahwa keseluruhan indikator variabel 

penelitian memiliki nilai Maximum di 

bawah 4 serta nilai Mean sama dengan 

nol (0) dan nilai Standar Deviasi sama 

dengan satu (1). Hasil tersebut 

menunjukkan tidak  terdapat outliers 

secara univariate pada indikator 

variabel penelitian. 

2) Multivariate Outliers 

Multivariate Outliers adalah 

observasi yang muncul karena kombinasi 

karakteristik unik yang dimilikinya dan 
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terlihat sangat jauh berbeda dari 

observasi-observasi lainnya. Dalam 

analisis SEM, multivariate outliers dapat 

dideteksi dengan melihat tabel 

mahalonobis distance, dalam tabel 

tersebut data disebut sebagai outlier jika 

memiliki nilai p2 < 0,05. Berdasarkan 

hasil deteksi outliers, dari 220 data yang 

dianalisis diperoleh 72 data yang 

terdeteksi sebagai outliers. Data tersebut 

selanjutnya dihilangkan dari model dan 

dilakukan uji normalitas kembali. Hasil 

uji normalitas setelah dilakukan eliminasi 

outliers menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas setelah dilakukan 
eliminasi outlier 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosi
s c.r. 

FC9 1,00
0 

5,00
0 -,774 -

3,777 -,044 -,106 
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Variable min max skew c.r. kurtosi
s c.r. 

I7 1,00
0 

5,00
0 

-
1,008 

-
4,923 ,290 ,707 

I6 1,00
0 

5,00
0 

-
1,440 

-
7,032 2,039 4,977 

I5 2,00
0 

5,00
0 -,702 -

3,427 -,338 -,826 

I4 1,00
0 

5,00
0 -,421 -

2,055 -,785 -
1,915 

I3 1,00
0 

5,00
0 

-
1,405 

-
6,857 1,432 3,495 

I2 2,00
0 

5,00
0 

-
1,347 

-
6,574 1,165 2,844 

I1 2,00
0 

5,00
0 

-
1,259 

-
6,147 ,913 2,229 

FC1 1,00
0 

5,00
0 -,561 -

2,737 -,653 -
1,595 

FC2 1,00
0 

5,00
0 -,583 -

2,847 -,127 -,310 

FC3 2,00
0 

5,00
0 -,454 -

2,214 -,554 -
1,352 

FC4 2,00
0 

5,00
0 -,400 -

1,955 -,824 -
2,011 

FC5 2,00
0 

5,00
0 -,850 -

4,150 -,206 -,503 

FC6 2,00
0 

5,00
0 -,745 -

3,635 -,279 -,682 

FC7 2,00
0 

5,00
0 -,170 -,828 -,665 -

1,624 

FC8 1,00
0 

5,00
0 -,460 -

2,245 -,647 -
1,579 

SI1 2,00
0 

5,00
0 -,480 -

2,342 -,247 -,602 

SI2 2,00
0 

5,00
0 -,416 -

2,032 -,744 -
1,815 

SI3 2,00
0 

5,00
0 -,352 -

1,718 -,494 -
1,206 

SI4 2,00
0 

5,00
0 -,447 -

2,183 -,654 -
1,596 

SI5 2,00
0 

5,00
0 -,432 -

2,110 -,585 -
1,428 

SI6 2,00
0 

5,00
0 -,442 -

2,160 -,318 -,777 

SI7 2,00 5,00 -,415 - -,235 -,575 
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Variable min max skew c.r. kurtosi
s c.r. 

0 0 2,027 

SI8 2,00
0 

5,00
0 -,643 -

3,137 -,591 -
1,442 

EE1 2,00
0 

5,00
0 -,504 -

2,461 -,263 -,641 

EE2 2,00
0 

5,00
0 -,224 -

1,095 -,356 -,868 

EE3 2,00
0 

5,00
0 -,576 -

2,810 -,223 -,545 

EE4 2,00
0 

5,00
0 -,834 -

4,072 ,204 ,498 

EE5 2,00
0 

5,00
0 -,576 -

2,810 -,671 -
1,638 

EE6 2,00
0 

5,00
0 -,106 -,515 -,798 -

1,948 

EE7 2,00
0 

5,00
0 -,078 -,383 -,601 -

1,466 

EE8 2,00
0 

5,00
0 -,314 -

1,535 -,607 -
1,482 

PE8 2,00
0 

5,00
0 -,370 -

1,808 -,559 -
1,365 

PE7 2,00
0 

5,00
0 -,641 -

3,128 -,379 -,925 

PE6 2,00
0 

5,00
0 

-
1,127 

-
5,501 ,796 1,943 

PE5 2,00
0 

5,00
0 

-
1,213 

-
5,922 1,070 2,613 

PE4 2,00
0 

5,00
0 -,491 -

2,396 -,732 -
1,788 

PE3 2,00
0 

5,00
0 -,517 -

2,523 -,551 -
1,344 

PE2 2,00
0 

5,00
0 -,926 -

4,522 ,086 ,209 

PE1 2,00
0 

5,00
0 

-
1,090 

-
5,323 ,527 1,286 

Multivaria
te      88,683 9,148 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 4 
 

Berdasarkan tabel di atas, setelah 

penghilangan outliers dapat dilihat 
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bahwa masih ada nilai critical ratio 

multivariate yang melebihi 2,58, hal ini 

menunjukkan bahwa setelah 

penghilangan 72 data outliers, data 

penelitian masih tidak berdistribusi 

normal, sehingga peneliti memilih 

metode bootstrapping sebagai cara untuk 

mengatasi ketidaknormalan. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan uji bootstrapping dengan 

menggunakan bootstrap ML (Maximum 

Likelihood) dengan sampel sebesar 15 

dan didapatkan hasil nilai Bollen Stine 

Bootstrap sebesar P=0,063 yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih 

besar dari P dimana nilai P seharusnya 

adalah > 0,05. Berdasarkan hasil 

bootstrapping tersebut, maka dapat 
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diartikan data masih layak untuk 

digunakan pada estimasi selanjutnya. 

d. Uji Multikolinearitas dan Singularitas 

Multikolinearitas dan Singularitas 

dapat dilihat melalui determinan matriks 

kovarians. Nilai determinan yang sangat 

kecil menunjukkan indikasi terdapatnya 

masalah multikolinearitas atau singularitas, 

sehingga data itu tidak dapat digunakan 

untuk penelitian (Tabachnick dan Fidell, 

1998 dalam Ghozali;2011:230). 

Tabel 4.13 Matrik Kovarian 
Sample Covariances (Group number 1) 

 FC SI EE PE I 
FC 61,739     
SI 44,501 49,696    
EE 46,117 39,567 57,047   
PE 45,375 40,669 52,043 69,941  
I 33,231 31,374 41,266 52,537 50,359 

Condition number = 36,982 
Eigenvalues 
230,257 31,184 11,686 9,429 6,226 
Determinant of sample covariance matrix = 
4926024,015 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 4 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 

nilai Determinant of Sample covariance 

matrix = 4926024,015, nilai ini sangat jauh 

dari 0,000 yang menunjukkan tidak ada 

multikolinearitas antar variabel penelitian 

dalam model. 

3. Uji Kecocokan Model SEM 

Setelah dilakukan uji asumsi normalitas dan 

pemilihan metode estimasi untuk model penelitian, 

selanjutnya model akan diuji kecocokannya dengan 

melihat beberapa kriteria Goodness of Fit model 

dengan nilai Chi Square, Probability, DF, GFI, 

AGFI, TLI, CFI, RMSEA, dan RMR. Berdasarkan 

hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk, indikator 

EE5 dibuang dari model, sehingga model struktural 

yang akan diestimasi dalam analisis ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Model Struktural 

Berdasarkan hasil estimasi model struktural 

tersebut diperoleh hasil uji kecocokan model 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kecocokan Model 

No Goodness of 
fit index 

Cut off value 
(acuan)   

Nilai pada 
model Keterangan 

1 Chi - Square  Diharapkan 
kecil  

2549,530 Tidak Fit 
2 Probability > 0,05 0,000 Tidak Fit 
3 GFI > 0,9 0,617 Tidak Fit 
4 AGFI > 0,9 0,572 Tidak Fit 
5 CFI > 0,9 0,718 Tidak Fit 
6 TLI > 0,9 0,701 Tidak Fit 
7 RMSEA < 0,08 0,110 Tidak Fit 
8 RMR < 0,05 0,336 Tidak Fit 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 5 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 

model belum begitu baik dalam memenuhi kriteria 

Goodness of Fit Model (belum ada indikator yang 

terpenuhi Fit). Maka perlu dilakukan modifikasi 

model dengan penambahan jalur sesuai arahan yang 

terdapat pada tabel Modification Indices hasil 

analisis SEM dengan program AMOS. Salah satu 

cara untuk mengatasi tidak dipenuhinya kriteria 

Goodness of Fit Model adalah dengan melakukan 

modifikasi model. 

Hair et al. (2006) dalam Santosa (2015:159) 

menjelaskan bahwa Model Development Strategy 

merupakan salah satu teknik pemodelan dalam 

SEM dengan melakukan modifikasi pada model 

agar beberapa alat uji dapat lebih bagus hasilnya, 

seperti penurunan pada angka Chi Square, 

peningkatan angka GFI dan sebagainya. Modifikasi 

model dilakukan dengan cara menambahkan jalur 
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sesuai dengan rekomendasi yang diberikan program 

AMOS pada tabel Modification Indices. Tabel 

tersebut merupakan rekomendasi dari program 

AMOS mengenai variabel-variabel atau error yang 

harus diolah lebih jauh untuk modifikasi 

(Santosa;2015:162). 

Berikut adalah jalur yang ditambahkan pada 

model: 

Tabel 4.15 Perubahan Jalur Model 
Jalur Modification Indices 

SI<-->FC 134,096 
EE<-->FC 98,335 
EE<-->SI 92,540 
PE<-->FC 70,578 
PE<-->SI 51,832 
PE<-->EE 79,380 

PE8<--- EE1 11,999 
EE6<--- EE7 9,546 
FC3<--- EE7 14,066 
FC5<--- FC4 21,780 
SI2<--- FC6 12,767 
FC9<--- FC8 30,345 
EE2<--- I6 9,837 
FC5<--- I6 25,737 
I5<--- I6 31,609 

FC7<--- I7 31,812 
EE6<--- PE6 4,889 
PE8<--- PE7 11,035 
SI3<--- SI7 14,497 
SI8<--- SI7 10,948 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 5 
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Tabel Modification Indices lebih lengkap 

dapat dilihat pada lampiran E. Dengan adanya 

penambahan jalur, maka model penelitian 

selanjutnya akan menjadi seperti berikut: 

 

Gambar 4.3 Model Struktural Dimodifikasi 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh hasil 

uji kecocokan model sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Kecocokan Model setelah 
Modifikasi 

No Goodness of fit 
index 

Cut off value 
(acuan)   

Nilai pada 
model Keterangan 

1 Chi - Square  Diharapkan kecil  1625,748 Tidak Fit 
2 Probability > 0,05 0,000 Tidak Fit 
3 GFI > 0,9 0,721 Tidak Fit 
4 AGFI > 0,9 0,680 Tidak Fit 
5 CFI > 0,9 0,856 Marginal Fit 
6 TLI > 0,9 0,842 Marginal Fit 
7 RMSEA < 0,08 0,080 Fit 
8 RMR < 0,05 0,077 Tidak Fit 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 5 
 

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan 

modifikasi, maka telah memenuhi 1 kriteria 

Goodness of Fit dan 2 kriteria berada pada batas 

marginal fit, hal ini menunjukkan bahwa model 

setelah dimodifikasi dapat diasumsikan telah fit 

dengan data penelitian. Solimun (2002) menyatakan 

bahwa jika terdapat satu kriteria Goodness of Fit 

yang telah memenuhi, maka dapat dikatakan bahwa 

model yang dibangun baik. 
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4. Hasil Analisis SEM 

Setelah diperoleh model yang fit dengan data 

dan ditentukan metode estimasi yang tepat untuk 

model yang telah terbentuk, maka tahap analisis 

SEM selanjutnya adalah melakukan estimasi model 

struktural. 

a. Hasil Estimasi Model 

Hasil estimasi model struktural dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Estimasi Model Struktural 
Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Standardized  

Estimate S.E. C.R. P Label 

I <--- PE ,450 ,101 5,562 *** par_35 
I <--- EE -,025 ,112 -,263 ,792 par_36 
I <--- SI -,149 ,088 -1,169 ,242 par_37 
I <--- FC ,630 ,363 3,305 *** par_38 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 6 
 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
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1) Nilai signifikan pengaruh variabel 

Performance Expectancy (PE) terhadap 

Intention to Use Internet Marketing (I) 

adalah sebesar *** (*** diasumsikan 

nilainya sangat kecil mendekati 0,000 

yang berarti *** lebih kecil dari 0,05) 

dengan standardized loading estimate 

bertanda positif sebesar 0,450 dengan 

nilai signifikan < 0,05 dan  nilai 

standardized loading estimate bertanda 

positif menunjukkan bahwa variabel 

Performance Expectancy (PE) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Intention to Use Internet 

Marketing (I). Semakin tinggi 

Performance Expectancy maka niat 

seseorang untuk menggunakan internet 
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marketing akan semakin tinggi, begitu 

juga sebaliknya. 

2) Nilai signifikan pengaruh variabel 

Effort Expectancy (EE) terhadap 

Intention to Use Internet Marketing (I) 

adalah sebesar 0,792 yang berarti lebih 

besar dari 0,05 dengan standardized 

loading estimate bertanda negatif 

sebesar -,025 yang menunjukkan bahwa 

variabel Effort Expectancy (EE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Intention to Use Internet Marketing. 

3) Nilai signifikan pengaruh variabel 

Social Influence (SI) terhadap Intention 

to Use Internet Marketing (I) adalah 

sebesar 0,242 yang berarti lebih besar 

dari 0,05 dengan standardized loading 

estimate bertanda negatif sebesar -,149 
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yang menunjukkan bahwa variabel 

Social Influence (SI) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Intention to Use 

Internet Marketing (I). 

4) Nilai signifikan pengaruh variabel 

Facilitating Condition (FC) terhadap 

Intention to Use Internet Marketing (I) 

adalah sebesar *** (*** diasumsikan 

nilainya sangat kecil mendekati 0,000 

yang berarti *** lebih kecil dari 0,05) 

dengan standardized loading estimate 

bertanda positif sebesar 0,630 dengan 

nilai signifikan < 0, dan  nilai 

standardized loading estimate bertanda 

positif menunjukkan bahwa variabel 

Facilitating Condition (FC) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Intention to Use Internet 
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Marketing (I). Semakin tinggi 

Facilitating Condition maka niat 

seseorang untuk menggunakan internet 

marketing akan semakin tinggi, begitu 

juga sebaliknya. 

b. Squared Multiple Correlation 

Squared Multiple Correlation 

menunjukkan besar pengaruh variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. 

Tabel 4.18 Squared Multiple Correlation 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
I   ,715 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 6 

Berdasarkan tabel di atas, nilai squared 

multiple correlation untuk variabel Intention 

to Use Internet Marketing adalah 0,715 yang 

menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, 

Social Influence dan Facilitating Condition 
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adalah sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 

sebanyak 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar variabel Performance Expectancy, 

Effort Expectancy, Social Influence dan 

Facilitating Condtion. 

E. Analisis SEM dengan Moderasi 

Analisis SEM dengan moderasi dalam penelitian ini 

akan digunakan untuk menguji hipotesis 5a, 5b dan 5c, 

yaitu untuk mengetahui apakah gender mampu 

memoderasi pengaruh Performance Expectancy (PE), 

Effort Expectancy (EE), dan Social Influence (SI) 

terhadap Intention to Use Internet Marketing (I). 

Model moderating SEM dapat dianalisis dengan 

pendekatan analisis multigroup. Variabel moderating 

akan dipisah menjadi beberapa bagian selanjutnya 

diestimasi dan dibandingkan nilai Chi Square, GFI, AGFI 

atau nilai CFI untuk model yang dimoderasi dengan 

model sesungguhnya (unconstraint). Jika terdapat 
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perbedaan signifikan maka ada pengaruh moderasi dalam 

model (Ghozali;2011:259). Berikut ini adalah hasil uji 

moderasi dengan menggunakan analisis multigroup 

tersebut: 

1. Uji Moderasi Variabel Gender pada Pengaruh 

Performance Expectancy terhadap Intention to 

Use Internet Marketing 

Model struktural yang dibangun untuk 

menguji efek moderasi variabel gender terhadap 

pengaruh Performance Expectancy terhadap 

Intention to Use Internet Marketing adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.4 Model Moderasi Gender pada 
Pengaruh PE terhadap I 
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Hasil estimasi model moderasi menunjukkan 

bahwa model cukup baik, dapat dilihat dari nilai 

RMSEA sebesar 0,078 dan CFI serta TLI berada 

pada batas marginal (CFI = 0,872 dan TLI = 0,872) 

yang menunjukkan bahwa model telah memenuhi 

salah satu kriteria Goodness of Fit Model 

(Ghozali;2011:67). Dengan demikian, model dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis 5a dalam 

penelitian ini. Berikut ini adalah hasil uji 

moderasinya: 

Tabel 4.19 Hasil Uji Moderasi Gender pada Pengaruh 
Performance Expectancy terhadap Intention to Use 

Internet Marketing 

Model χ2 df Δ χ2 Δdf 
Cut Value 

χ2  Signifikan 
Unconstraint Baseline 450.838 178  -  - -  -  
 Measurement Weight 463.046 191 12.208 13 22.36203 Tidak Signifikan 
 Measurement 
Intercept 463.476 192 12.638 14 23.68479 Tidak Signifikan 
 Structural Covariance 468.939 193 18.101 15 24.99579 Tidak Signifikan 
 Structural Residual 468.941 194 18.103 16 26.29623 Tidak Signifikan 
 Measurement 
Residual 487.071 209 36.233 31 44.98534 Tidak Signifikan 

Keterangan Tabel : Nilai Cut Value χ2 merupakan nilai χ2 pada taraf 
signifikan 0,05 dan df sesuai dengan nilai  Δdf, apabila nilai Δχ2 > Nilai Cut 
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Value χ2 maka dinyatakan terdapat perbedaan signifikan, sedangkan jika 
nilai Δχ2 <Nilai Cut Value χ2 maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan 
signifikan (Ghozali, 2011).  

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 7 
 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil nilai 

Chi Square pada perubahan Chi Square (Δχ2) < 

nilai Chi Square (χ2) dengan df yang ditentukan 

dan pada taraf signifikan 0,05, hal ini menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan signifikan nilai Chi Square 

model baseline dengan model sesungguhnya 

(unconstraint) yang berarti gender tidak 

memoderasi pengaruh Performance Expectancy 

terhadap Intention to Use Internet Marketing. 

2. Uji Moderasi Variabel Gender pada Pengaruh 

Effort Expectancy terhadap Intention to Use 

Internet Marketing 

Model struktural yang dibangun untuk 

menguji efek moderasi variabel gender terhadap 

pengaruh Effort Expectancy terhadap Intention to 

Use Internet Marketing adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Model Moderasi Gender pada 
Pengaruh EE terhadap I 
 

Hasil estimasi model moderasi menunjukkan 

bahwa model cukup baik, dapat dilihat dari nilai 

RMSEA sebesa 0,086, CFI dan TLI berada pada 

batas marginal (CFI = 0,835 dan TLI = 0,835) yang 

menunjukkan bahwa model telah memenuhi salah 

satu kriteria Goodness of Fit model 

(Ghozali;2011:67). Dengan demikian, model dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis 5b dalam 

penelitian ini. Berikut ini adalah hasil uji 

moderasinya: 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Moderasi Gender pada Pengaruh 
Effort Expectancy terhadap Intention to Use Internet 

Marketing 

Model χ2 df Δ χ2 Δdf 

Cut 
Value 

χ2  Signifikan 
Unconstraint Baseline 507.431 178         
Measurement Weight 520.75 191 13.319 13 22.362 Tidak Signifikan 
Measurement 
Intercept 521.085 192 13.654 14 23.685 Tidak Signifikan 
Structural Covariance 525.049 193 17.618 15 24.996 Tidak Signifikan 
Structural Residual 526.012 194 18.581 16 26.296 Tidak Signifikan 
Measurement 
Residual 548.935 209 41.504 31 44.985 Tidak Signifikan 

Keterangan Tabel : Nilai Cut Value X2 merupakan nilai X2 pada taraf 
signifikan 0,05 dan df sesuai dengan nilai  Δdf, apabila nilai ΔX2 > Nilai Cut 
Value X2 maka dinyatakan terdapat perbedaan signifikan, sedangkan jika 
nilai ΔX2 <Nilai Cut Value X2 maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan 
signifikan (Ghozali, 2011). 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 7 
 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil nilai 

Chi Square pada perubahan Chi Square (Δχ2) < 

Nilai Chi Square (χ2) dengan df yang ditentukan 

dan pada taraf signifikan 0,05, hal ini menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan signifikan nilai Chi Square 

model baseline dengan model sesungguhnya 

(unconstraint) yang berarti gender tidak 
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memoderasi pengaruh Effort Expectancy terhadap 

Intention to Use Internet Marketing. 

3. Uji Moderasi Variabel Gender pada Pengaruh 

Social Influence terhadap Intention to Use 

Internet Marketing 

Model struktural yang dibangun untuk 

menguji efek moderasi variabel gender terhadap 

pengaruh Social Influence terhadap Intention to Use 

Internet Marketing adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.6 Model Moderasi Gender pada 

Pengaruh SI  terhadap I 
Hasil estimasi model moderasi menunjukkan 

bahwa model cukup baik, dapat dilihat dari nilai 

RMSEA sebesar 0,082, CFI dan TLI berada pada 

batas marginal (CFI = 0,870 dan TLI = 0,866) yang 
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menunjukkan bahwa model telah memenuhi salah 

satu kriteria Goodness of Fit model 

(Ghozali;2011:67). Dengan demikian, model dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis 5c dalam 

penelitian ini. Berikut ini adalah hasil uji 

moderasinya: 

Tabel 4.21 Hasil Uji Moderasi Gender pada Pengaruh 
Social Influence terhadap Intention to Use Internet 

Marketing 

Model χ2 df Δ χ2 Δdf 
Cut Value 

χ2  Signifikan 
Unconstraint Baseline 446.306 178         
 Measurement Weight 472.292 191 25.986 13 22.362 Signifikan 
 Measurement Intercept 475.74 192 29.434 14 23.685 Signifikan 
 Structural Covariance 475.743 193 29.437 15 24.996 Signifikan 
 Structural Residual 476.97 194 30.664 16 26.296 Signifikan 
 Measurement Residual 503.991 209 57.685 31 44.985 Signifikan 

Keterangan Tabel : Nilai Cut Value X2 merupakan nilai X2 pada taraf 
signifikan 0,05 dan df sesuai dengan nilai  Δdf, apabila nilai ΔX2 > Nilai Cut 
Value X2 maka dinyatakan terdapat perbedaan signifikan, sedangkan jika 
nilai ΔX2 <Nilai Cut Value X2 maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan 
signifikan (Ghozali, 2011). 

Sumber: Data diolah 2017, Lampiran 7 
 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil nilai 

Chi Square pada perubahan Chi Square (Δχ2) < 

Nilai Chi Square (χ2) dengan df yang ditentukan 
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dan pada taraf signifikan 0,05, hal ini menunjukkan 

terdapat perbedaan signifikan nilai Chi Square 

model baseline dengan model sesungguhnya 

(unconstraint) yang berarti gender memoderasi 

pengaruh Social Influence terhadap Intention to Use 

Internet Marketing. 

F. Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan seluruh hasil analisis SEM di atas, 

diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis p value Kesimpulan 

1 

Performance 
expectancy memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

0, 000 diterima 

2 

Effort expectancy 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap niat untuk 
menggunakan internet 
marketing”. 

0,792 Tidak 
diterima 

3 

Social influence 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

0,242 Tidak 
diterima 
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No Hipotesis p value Kesimpulan 

4 

Facilitating condition 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

0,000 diterima 

5a 

Gender mampu 
memoderasi pengaruh 
performance 
expectancy terhadap 
niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

P > 0,05 Tidak 
diterima 

5b 

Gender mampu 
memoderasi pengaruh 
effort expectancy 
terhadap niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

P >0,05 Tidak 
diterima 

5c 

Gender mampu 
memoderasi pengaruh 
social Influence 
terhadap niat untuk 
menggunakan internet 
marketing 

P< 0,05 diterima 

 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh Performance Expectancy terhadap 

Intention to Use Internet Marketing 

Variabel Performance Expectancy (PE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Intention to Use Internet marketing (I). Semakin 

tinggi Performace Expectancy maka niat seseorang 
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untuk menggunakan internet marketing akan 

semaking tinggi, begitu juga sebaliknya. 

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 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 
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yang dirasakan dari penggunaan internet marketing, 

maka dikemukakan bahwa Performance 

Expectancy akan mempengaruhi niat untuk 

menggunakan internet marketing.  

Hal ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar 

kita. Dimana orang-orang yang merasakan manfaat 

dalam menggunakan internet marketing akan 

meningkatkan niatnya untuk menggunakan internet 

marketing tersebut. Contohnya saja para pemilik 

startup di Indonesia. Hampir semua pemilik startup 

lebih memilih untuk menggunakan internet 

marketing dari pada iklan konvensional. Hal ini 

karena dengan menggunakan internet marketing, 

mereka dapat menghemat pengeluaran dan 

meminimalisir bujet untuk mengiklankan produk 

atau jasa mereka. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Sancaka dan Subagio (2014) yang 
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menunjukkan bahwa Variabel performance 

expectancy merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi secara signifikan dan positif 

terhadap timbulnya behavioral intention pelanggan 

Harian Kompas dalam menggunakan Kompas 

ePaper. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil 

penelitian Susanto (2015) yang menunjukkan 

bahwa performance expectancy berpengaruh 

terhadap niat masyarakat Desa Pasar VI 

Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara dalam 

menggunakan internet. 

2. Pengaruh Effort Expectancy terhadap Intention 

to Use Internet Marketing 

Variabel Effort Expectancy (EE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Intention to Use 

Internet marketing (I). Effort Expectancy mengacu 

pada tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan 

sistem tertentu (Venkatesh et al., 2003). Hasil 



121 
 

penelitian ini menunjukkan bahwa mudahnya 

penggunaan sistem internet marketing belum tentu 

dapat meningkatkan minat masyarakat dalam 

menggunakan internet marketing. 

Hal ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar 

kita. Dimana penggunaan internet marketing yang 

mudah belum tentu meningkatkan minat dan niat 

penggunanya dalam menggunakannya. Hal ini bisa 

terjadi karena berbagai faktor. Misalnya karena 

tidak adanya faktor pendukung dari lingkungan 

sekitar sehingga orang tersebut lebih memilih iklan 

konvensional dari pada internet marketing.  

Penelitian terdahulu dengan model UTAUT 

yang dilakukan oleh Handayani (2007) juga 

menunjukkan bahwa Effort Expectancy tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna 

sistem informasi. Hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian terdahulu oleh 
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Dasgupta, dkk (2007) yang menunjukkan bahwa 

Effort Expectancy tidak berpengaruh terhadap niat 

mahasiswa menggunakan CASE (Computer Aided 

Software Engineering). 

3. Pengaruh Social Influence terhadap Intention to 

Use Internet Marketing 

Variabel Social Influence (SI) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Intention to Use 

Internet marketing (I). 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 komunitas 

online telah diidentifikasi untuk memfasilitasi 

perilaku pengguna terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing. 
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Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Venkatesh et al. (2003) yang 

menunjukkan bahwa Social Influence memiliki 

hubungan yang signifikan positif terhadap 

Behavioral Intention. Pada penelitian tersebut 

dikatakan lingkungan sosial memiliki pengaruh 

terhadap pengguna dalam penggunaan suatu sistem 

teknologi informasi yang cukup familiar di berbagai 

kalangan, sedangkan dalam penelitian ini objek 

yang diteliti merupakan suatu hal baru yang belum 

begitu familiar di berbagai kalangan, sehingga hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Social Influence 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Intention to 

Use Internet marketing. 

Di Indonesia sendiri faktor lingkungan bukan 

menjadi hal yang berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan internet marketing. Karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa internet marketing 
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bukan sesuatu yang awam di telinga kebanyakan 

orang Indonesia. Sehingga bisa dikatakan pengaruh 

sosial tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini. Dan 

ada atau tidaknya dukungan terhadap seseorang 

dalam menggunakan internet marketing juga bukan 

menjadi sesuatu yang berpengaruh kepada orang 

tersebut.  

Hasil penelitian ini meskipun tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Venkatesh et al (2003), 

namun mendukung beberapa penelitian terdahulu, 

seperti penelitian Sancaka dan Subagio (2014) yang 

menunjukkan bahwa social influence merupakan 

faktor yang tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap behavioral intention pada Kompas 

ePaper. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil 

penelitian terdahulu Jati dan Laksito (2012) yang 

menunjukkan bahwa faktor sosial bukan merupakan 
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faktor yang berpengaruh terhadap minat 

pemanfaatan teknologi informasi. 

4. Pengaruh Facilitating Condition terhadap 

Intention to Use Internet Marketing 

Variabel Facilitating Condition (FC) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Intention to Use Internet marketing (I). Semakin 

tinggi Facilitating Condition maka niat seseorang 

untuk menggunakan internet marketing akan 

semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Facilitating Condition didefinisikan sebagai 

sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk 

mendukung penggunaan sistem (Venkatesh et al., 

2003). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin memadai fasilitas untuk menggunakan 

internet marketing maka semakin tinggi niat untuk 

menggunakan internet marketing. 
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Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah 

tengah mendorong agar para pelaku bisnis mikro, 

kecil dan menengah untuk go online dengan 

memberikan fasilitas hosting dan domain gratis 

untuk tahun pertama. Pemerintah Indonesia 

menyadari bahwa salah satu cara agar pengusaha 

mikro, kecil dan menengah dapat berkembang 

adalah dengan memasarkan produknya secara 

online. Karena selain dapat menjangkau seluruh 

pelosok dunia, memasarkan produk secara online 

juga dapat menghemat biaya pemasaran. Dan hal 

ini terbukti dapat meningkatkan minat para 

pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

menggunakan internet marketing. 

Penelitian terdahulu dengan model UTAUT 

yang dilakukan oleh Handayani, et al. (2007) juga 

menunjukkan bahwa Facilitating Condition 
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berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna 

sistem informasi. 

5. Gender tidak memoderasi pengaruh 

Performance Expectancy terhadap Intention to 

Use 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. 

Dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan pada persepsi 

mengenai performance expectancy terhadap niat 

untuk menggunakan internet marketing. Pernyataan 



128 
 

ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat 

ini dimana laki-laki dan perempuan sama-sama 

mempunyai persepsi bahwa menggunakan 

teknologi akan dapat membantu mereka dalam 

meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Seperti 

yang dapat kita lihat pada saat ini dimana hampir 

semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan 

telah secara merata menggunakan teknologi untuk 

menunjang segala aktivitas mereka. 

6. Gender tidak memoderasi pengaruh Effort 

Expectancy terhadap Intention to Use Internet 

Marketing 

Tujuan penggunaan gender disini untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat perbedaan niat 

untuk menggunakan internet marketing antara laki-

laki dan perempuan. Sesuai dengan hasil 

rekomendasi dari Venkatesh et al (2003) yang 

mengemukakan bahwa ketika sebuah teknologi 
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semakin tidak di kenal, maka gender akan menjadi 

variabel yang berpengaruh terhadap niat 

penggunaan teknologi tersebut. 

Dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan pada persepsi 

mengenai effort expectancy terhadap niat untuk 

menggunakan internet marketing. Pernyataan ini 

sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini 

dimana hampir semua laki-laki dan perempuan 

menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-

hari tanpa adanya batasan dengan kemudahan akses 

terhadap teknologi. Hal ini membuktikan bahwa 

tidak ada kesulitan bagi setiap individu dalam 

memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka. 
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7. Gender memoderasi pengaruh Social Influence 

terhadap Intention to Use Internet Marketing 

Tujuan penggunaan gender dalam penelitian 

ini 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 dikenal, maka gender akan 

menjadi variabel yang berpengaruh terhadap niat 

penggunaan teknologi tersebut. 

Pada penelitian ini terdapat perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan terkait pengaruh 

lingkungan sosial dalam menggunakan teknologi. 

Pernyataan ini sesuai dengan fenomena yang terjadi 

saat ini dimana pada setiap bidang kegiatan terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar baik itu 
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keluarga maupun teman. Sebagaimana yang dapat 

kita lihat dalam aktivitas berjualan online, di mana 

perempuan akan lebih cenderung membutuhkan 

dukungan dan saran dari lingkungan sekitarnya dari 

pada laki-laki ketika akan memulai aktivitas 

berjualan online tersebut. 


