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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar manusia. 

Internet menjadi semakin populer dengan munculnya berbagai aplikasi 

seperti aplikasi sharing konten, virtual game, jejaring sosial, dan lain-lain. 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi di internet yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan orang-orang yang “dianggap menarik”. “Dianggap  

menarik” karena, memiliki hubungan (kekeluargaan atau pertemanan), 

memiliki minat yang sama atau sosok yang terkenal. Sebenarnya, setiap 

situs jejaring sosial dibuat untuk tujuan yang sama hanya saja ada beberapa 

fitur tambahan yang membuatnya sedikit berbeda. Beberapa contoh situs 

jejaring sosial yang populer di Indonesia saat ini yaitu Facebook, Twitter 

dan Google+.  

Menurut internet live stats pengguna internet dunia pada awal 2016 telah 

mencapai 3,4 miliar. Sedangkan Indonesia, pengguna internetnya sudah 

mencapai 88,1 juta, pada tahun 2014, menurut Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia (APJII). Selanjutnya, menurut riset yag dilakukan APJII 

bekerja sama dengan PusKaKom UI menyatakan bahwa penggunaan 

internet di Indonesia sebagian besar telah mengakses situs jejaring sosial 

yaitu sekitar 87,4%. Pengguna Facebook aktif sudah mencapai setengah dari 

pengguna internet pada pertengahan 2015. Untuk Indonesia, pengguna 

Facebook sudah mencapai angka 82 juta, pada awal 2016. Dengan jumlah 

pengguna sekian, Indonesia masuk dalam 5 besar pengguna Facebook 

terbanyak di dunia. 

Kepuasan pengguna merupakan salah satu faktor yang diyakini sebagai 

kunci keberhasilan sebuah sistem. Kepuasan juga dapat menjadi salah satu 

faktor yang menentukan niat keberlanjutan penggunaan sistem informasi. 

Belum lagi, data menunjukkan bahwa penggunaan Facebook cukup populer 
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pada berbagai kalangan di Indonesia. Hal ini, terbukti dengan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan dari jumlah pengguna Facebook pria maupun 

wanita di Indonesia. Meskipun demikian, telah diketahui bahwa pria dan 

wanita memiliki banyak perbedaan, sehingga memiliki kecenderungan 

menilai berbagai hal secara berbeda. Perbedaan psikologis antara pria dan 

wanita menjadikan pria dan wanita bertindak secara berbeda dalam 

menanggapi segala sesuatu. Tentunya, perbedaan tersebut mempengaruhi 

pria dan wanita dalam  mengadopsi teknologi. Perbedaan ini bisa dilihat dari 

perbedaan motivasi, cara, maupun kepuasaan dalam penggunaan sebuah 

sistem.  

Sebuah penelitian dengan judul “Gender Differences in Satisfaction With 

Facebook Users” mengambil Facebook sebagai objek penelitian (Chan, 

dkk., 2014).  Penelitian tersebut menghubungkan diskonfirmasi harapan dan 

motivasi pengguna untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dan melihat 

apakah ada moderasi peran gender didalam hubungan tersebut. Hasilnya, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pria dan wanita dalam 

menggunakan Facebook. Pria diketahui lebih puas menggunakan Facebook 

untuk alasan hiburan, sementara wanita lebih menggunakan Facebook untuk 

mempertahankan hubungan.  

Penelitian inipun menjadikan Facebook sebagai pilihan, karena, Facebook 

merupakan situs jejaring sosial terpopuler dan memiliki pengguna terbanyak 

di Indonesia yang penggunaannya hampir merata diantara pria dan wanita. 

Penelitian sebelumnya (Chan, dkk., 2014 dan Mazman dan Usluel, 2011) 

tidak dapat serta merta diterapkan pada pengguna Indonesia, karena ada 

perbedaan cara berinteraksi, kebiasaan dan perilaku setiap orang atau setiap 

negara dalam mengadopsi sebuah teknologi. Penelitian ini, mengadopsi 

beberapa variabel motivasi, yaitu; memelihara hubungan, hiburan, 

menemukan teman baru dan mencari informasi dari beberapa penelitian 

sebelumnya, untuk mengukur kepuasan dengan teori diskonfirmasi 

ekspektasi. Penelitian ini, juga ingin melihat apakah ada perbedaan dalam 

motivasi terkait variabel-variabel motivasi tersebut jika dimoderasi peran 
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gender. Penelitian ini, merupakan salah satu penelitian awal dalam bidang 

kepuasan terkait dengan penggunaan situs jejaring sosial di Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa hal yang akan diteliti secara seksama dalam penelitian ini 

dan telah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah memelihara hubungan, mencari informasi, hiburan dan 

menemukan teman baru merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan Facebook di Indonesia? 

2. Serta apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pada pengguna jika 

dilihat dari sudut pandang diskonfirmasi ekpektasi (setelah pengguna 

membandingkan harapan awal dengan kenyataan setelah 

menggunakan Facebook) 

3. Apakah perbedaan gender turut mempengaruhi kepuasaan pengguna 

dalam menggunakan situs jejaring social Facebook di Indonesia? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini mengukur perbedaan kepuasan pengguna antara pria dan 

wanita dalam menggunakan Facebook. Penelitian ini  mengidentifikasi 

variabel-variabel penelitian yang terkait dengan persepsi dan diskonfirmasi 

berdasarkan teori  model diskonfirmasi ekspektasi dan diuji secara empiris 

dengan model persamaan struktural Partial Least Squares (SEMPLS) 

menggunakan software SMARTPLS 3.0.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang berhubungan 

dengan kepuasan pengguna dalam menggunakan situs jejaring sosial 

Facebook untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perbedaan gender dalam 

menggunakan situs jejaring sosial Facebook. 
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1.5  Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Pengetahuan mengenai pengaruh gender pada kepuasan pengguna 

terhadap situs jejaring sosial Facebook. Dengan identifikasi persepsi 

dan diskonfirmasi dari sudut pandang model diskonfirmasi ekspektasi 

dan pengukuran yang dilakukan dengan model persamaan struktural. 

2. Menyesuaikan fitur-fitur yang menarik minat pengunjung sesuai 

gender. 

3. Metode penyampaian iklan yang menarik dan disesuaikan berdasarkan 

segmentasi gender. 

4. Meningkatkan pemahaman peneliti dalam penggunaan model 

diskonfirmasi ekspektasi dengan perhitungan statistika menggunakan 

model persamaan struktural terkait dengan kepuasan pengguna. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dalam 5 bab yang disusun secara sistematis. Untuk 

memudahkan untuk memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab 

lainnya maka berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab 1, terdapat latar belakang mengapa ada penyusunan karya ilmiah 

ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelititan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2, terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori membahas semua teori yang terkait 

yaitu situs jejaring sosial Facebook, kepuasan pengguna, perbedaan gender, 

model diskonfirmasi ekspektasi dan model persamaan struktural.  Selain itu, 

beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian dan memberi 

pemahaman lebih, untuk menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis dari 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Dalam bab 3, terdapat penjelasan mengenai variabel-variabel dalam 

penelitian ini, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data. Karena menggunakan model persamaan 

struktural maka, dalam menganalisis data ada dua langkah yang harus 

diperhatikan yaitu; model pengukuran atau outer model dan model 

struktural atau inner model. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab 4, berisi hasil perhitungan pada data kuisioner, untuk menguji 

hipotesis yang sudah dibuat. Apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. 

Untuk memperoleh hasil, jika menggunakan SEM PLS maka, kuisioner 

harus melewati model pengukuran (outer model) untuk melihat apakah 

setiap indikator valid dan reliabel, jika lolos maka masuk pada pengujian 

model struktural (inner model) untuk menguji hubungan antar variabel 

laten. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi penjelasan secara singkat apakah rumusan masalah 

yang dibuat telah terjawab, dan juga saran bagi penelitian selanjutnya. 
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