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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Diskonfirmasi Harapan 

Salah satu model mengenai kepuasan dijelaskan oleh model diskonfirmasi 

harapan yang telah ada sejak tahun 1970 (Tjiptono, 2007). Model yang 

dikembangkan oleh Richard R. Oliver ini, telah banyak digunakan untuk 

penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat 

dipercaya dalam penelitian yang berhubungan dengan situs jejaring sosial 

(Chan, dkk., 2014). Dalam model diskonfirmasi kepuasan diukur dari 

harapan (expectation), kinerja (performance) dan diskonfirmasi 

(disconfirmation). 

Teori kepuasan dan ketidakpuasan terbentuk dari model diskonfirmasi 

ekspektasi, yaitu menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

merupakan dampak dari perbandingan antara harapan sebelum pembelian 

dengan yang sesungguhnya  diperoleh. Kepuasaan pengguna ditentukan 

oleh dua variabel kognitif. Pertama, harapan prapembelian (purchase 

expectation), yaitu keyakinan yang diantisipasi dari suatu produk atau jasa. 

Kedua, diskonfirmasi (disconformation) adalah perbedaan antara harapan 

prapembelian dan  persepsi setelah memakai/menggunakan (Rahmayanti, 

Lisa. 2009). Jadi, pelanggan/pengguna biasanya telah memiliki harapan 

terhadap barang atau jasa yang akan dibeli/digunakan. Setelah 

membeli/menggunakan maka akan dibandingkan kinerja yang diharapkan 

dan hasil yang benar-benar telah diperoleh (evaluasi paska 

pembelian/penggunaan). Penilaian inilah yang nantinya akan disebut 

diskonfirmasi yang dapat berupa diskonfirmasi positif ataupun negative. 

Jika merasa puas maka diskonfirmasi akan positif, namun jika merasa tidak 

puas maka disebut diskonfirmasi negatif. Kalkulasi perbandingan hasil 

antara harapan dengan persepsi konsumen (terhadap jasa yang telah 

dikonsumsinya) adalah diskonfirmasi. 

Pengaruh perbedaan..., Alfince Wenda, FTI UMN, 2016
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2.2 Kepuasan Pengguna 

Menurut Oliver, dkk., kepuasan pelanggan adalah kunci untuk 

mempertahankan pelanggan (Vvenkatesh, 2010). Sedangkan menurut pakar 

lainnya Fornell dan Wenerfelt, mencari pelanggan baru jauh lebih mahal 

dibandingkan mempertahankan pelanggan (Tjiptono, 2007). Untuk 

mempertahankan pelanggan, harus meningkatkan kualitas layanan, sehingga 

setara dengan keinginan pelanggan. Lalu, kekuatan pasar saat ini, tidak lagi 

terletak pada produsen melainkan pada konsumen (Kotler, 2005). 

Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepuasan menjadi faktor 

yang penting untuk dibahas.  

Kata satisfaction (kepuasan) berasal dari bahasa latin yaitu satis artinya 

cukup baik atau memadai dan facio artinya melakukan atau membuat 

(Tjiptono, 2007). Kepuasan atau puas menurut KBBI adalah perasaan 

senang, gembira, lega dan sebagainya, karena sudah terpenuhi hasrat hati. 

Maka, kepuasan adalah sesuatu yang diberikan secara lebih/memadai 

sehingga mendatangkan perasaan senang/puas. Meski demikian, konsep 

kepuasan pelanggan  belum disepakatai, apakah kepuasan pelanggan 

merupakan respon emosional atau evaluasi kognitif (Chan dkk., 2014). 

Karena itu, Giese dan Cote memberikan kerangka definisional untuk 

menyusun definisi kepuasan pelanggan yang sifatnya spesifik untuk konteks 

tertentu (Chan, dkk., 2014).  

Menurut Jogiyanto kepuasan pengguna adalah respon pemakai terhadap 

penggunaan keluaran sistem informasi (Fendini, dkk., 2013). Bahkan, 

beberapa penelitian mengusulkan agar kepuasan pengguna dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan sistem informasi.  Konsumen mengatakan puas 

artinya orang tersebut telah menerima value yang ditawarkan oleh produsen. 

Value disini bisa bermacam-macam tergantung harapan konsumen (Irawan, 

2007). Jika value yang diharapkan adalah kemudahan dalam menggunakan 

sistem maka ketika pengguna merasa sangat mudah mengoperasikan sebuah 

sistem informasi, maka saat itulah pengguna merasa puas. 
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Untuk menilai kepuasan pengguna ada beberapa ahli dalam bidang sistem 

informasi yang telah melakukan penelitian dan memberikan beberapa model 

penelitian terkait penggunaan sistem informasi. End-User Computing 

Satisfaction (EUCS) dirumuskan ke dalam 5 komponen, yaitu: 

1. Isi (content), menyangkut komponen dan substansi sistem informasi 

dalam tugasnya meng-input, mengolah dan menghasilkan output 

berupa informasi yang memadai. 

2. Akurasi (accuracy), merupakan keakuratan data dan kesesuaian 

informasi yang dihasilkan dengan harapan pengguna. 

3. Bentuk (format), merupakan tampilan suatu sistem informasi. 

4. Kemudahan (ease), menyangkut kemudahan operasionalisasi sistem 

dan tata cara penggunaan. 

5. Ketepatan waktu (timeliness), menyangkut efektifitas dan efisiensi 

output yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 

Selain itu, ada model kesuksesan sistem informasi yang menyatakan bahwa 

kepuasan pengguna pada suatu sistem informasi ditentukan oleh (Delone 

dan Mclean, 2003): 

1. Kualitas informasi, menganalisis keluaran dari sistem yang ada.  

2. Kualitas sistem, menunjukkan karakteristik dari sistem informasi itu 

sendiri. Terdapat 5 hal yang menjadi indikator pada kualitas system, 

yaitu; fleksibilitas, reliabilitas, kemudahan, waktu, durasi, dan 

keberlanjutan. 

3. Kualitas layanan,  tingkat layanan yang diberikan sebuah sistem. 

 

Sebuah model penelitian lainnya mengemukakan bahwa kegunaan yang 

dirasakan (persepsi) dan ekpektasi berhubungan secara positif dengan 

kepuasan pengguna (Bhattacherjee, 2001). Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa kepuasan pengguna dapat diukur dari persepsi pengguna dan 

ekspektasi pengguna. 
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2.3 Penggunaan Facebook 

Jika bahasa merupakan salah satu penemuan terbesar manusia, maka 

internet merupakan penemuan terbesar lainnya, karena mempermudah 

manusia berkomunikasi dengan menghilangkan halangan terbesar dalam 

berkomunikasi yaitu jarak. Facebook memberikan kesempatan kepada 

pengguna untuk menunjukkan diri dengan membuat profil pribadi yang 

berisi informasi apapun yang ingin dibagikan. Pengguna Facebook dapat 

juga memasang tulisan, foto, video, membagi tautan berupa, berita, foto, 

maupun klip lagu. Selain itu, pengguna juga dapat mengomentari dan 

menyukai status, foto, maupun video dan tautan dari orang lain. Pengguna 

Facebook yang semakin meningkat membuat banyak sekali perusahaan 

yang menggunakan Facebook sebagai media promosi. Facebook juga sering 

sering digunakan public figure untuk memeroleh atau mempertahankan 

popularitas (Kirkpatrick, 2010). 

Berbagai upaya telah dilakukan Facebook, misalnya, dengan mengakuisisi 

beberapa perusahaan pengembang aplikasi yang dapat mendukung 

Facebook menjadi lebih menarik diantaranya, Whatsapp, Instagram, Onavo, 

Atlas dan Face.com. Selain ingin mengukuhkan dirinya sebagai situs 

jejaring sosial yang terpopuler tentu saja hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepuasan pengguna. Misalnya, dengan membeli Onavo, 

Facebook bertujuan agar penggunanya dapat mengakses situsnya dengan 

biaya data lebih murah. Facebook juga terus memperbaharui fitur-fitur yang 

dimilikinya untuk dapat meningkatkan kualitas. Fitur terbaru yang 

dikeluarkan Facebook pada Februari 2016 adalah fitur Reaction dengan fitur 

ini fungsi like yang selama ini dikenal dapat menjadi beberapa ekspresi yang 

berbeda  diantaranya „love, hahaha, wow, sad dan angry’. 

Selain itu, Facebook sudah dan terus mengembangkan aplikasinya agar 

dapat berjalan pada Smartphone dengan berbagai jenis sistem operasi. Riset 

Millward dan Crowd DNA, menunjukkkan bahwa penduduk Indonesia 

menghabiskan banyak waktu untuk melihat Smartphone mereka. Disaat 

bersamaan, Facebook menyatakan bahwa pengguna Facebook Indonesia 
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yang mengakses Facebook melalui Smartphone semakin meningkat. 

Penggunaan Facebook yang telah bergeser dari komputer pc, dan laptop 

pada telepon genggam turut mendukung pengguna dalam hal kemudahan 

pengaksesan.  

Tentu saja orang tertarik untuk menggunakan Facebook dengan berbagai 

alasan. Facebook sebagai pilihan baru bagi masyarakat untuk tetap menjalin 

hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang sedang terpisah. Hal ini, 

didukung dengan beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat 

motivasi dibalik penggunaan Facebook. Memelihara hubungan tetap 

menjadi salah satu alasan utama mengapa Facebook digunakan (Nylan dan 

Near, 2007; Mazman dan Usluel, 2011; Sopiah, 2013; Chan, dkk., 2014). 

Selain itu, menemukan teman baru yang memiliki kesamaan dalam 

kegemaran, pekerjaan, bahkan keyakinan (Raacke dan Bonds-Raacke 2008) 

menjadi alasan lainnya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa banyak 

sekali fitur yang terdapat di Facebook, sehingga menggunakan facebook 

sebagai sarana hiburan untuk mengisi waktu luang juga menjadi alasan 

sebagian orang. Alasan terakhir, adalah agar up-to-date dengan berbagai 

informasi (Ellison, dkk., 2006). Informasi ini bisa merupakan berbagai 

macam berita, maupun sekedar informasi tentang kondisi terkini sahabat 

atau keluarga yang berada ditempat berbeda.  

 

2.4 Perbedaan Gender Dalam Interaksi Sosial Online 

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan 

perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan 

Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan 

disosialisasikan sejak kecil (Puspitawati Herien, 2013). Gender menurut 

Berninghausen dan Kerstan adalah pembedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis atau 

seksualnya, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial budaya. Gender adalah 

sifat atau perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang 

dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena itu, gender tidak bersifat 
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selamanya (sesuai tren) dan bisa berbeda antar satu wilayah dengan wilayah 

lainnya.  

Pria dan wanita secara umum berkomunikasi dengan cara yang berbeda 

(Debran dan Johnson, 2008). Beberapa penelitian psikologi dan sosiologi 

mengemukakan bahwa wanita lebih cenderung untuk terus berhubungan 

dengan keluarga dan teman lama, sedangkan pria lebih berhubungan dengan 

orang yang saat ini memiliki kepentingan atau aktivitas yang sama dengan 

dirinya. Dalam komunikasi pria cenderung ingin menunjukkkan status 

sedangkan wanita cenderung ingin menjalin hubungan. Menurut Dr. T. 

Kamal A., tabiat perempuan untuk memperkuat dan meningkatkan 

hubungan dengan orang lain lebih besar dibandingkan laki-laki (Kamal, 

2005). 

Komunikasi dalam gender menurut Kellner turut dipengaruhi oleh aspek 

sosial dan perkembangan budaya media. Budaya media (media culture) 

menunjuk pada suatu keadaan yang tampilan audio visual atau tontonan-

tontonannya yang telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, 

mendominasi proyek proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku 

sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas 

seseorang (Widyastuti dan Santoso, 2014).  

Saat ini, internet dan segala bentuk aplikasinya sudah menjadi umum 

digunakan baik oleh pria maupun wanita. Riset APJII dan Puskakom UI 

menunjukkan pengguna internet di Indonesia dilihat dari perbedaan gender 

hampir sebanding bahkan pengguna perempuan memiliki presentasi lebih 

tinggi 51% dan laki-laki 49% pada tahun 2014. Masih berkaitan dengan 

penelitian tersebut bahwa, penggunaan internet di Indonesia yang tertinggi 

adalah untuk mengakses jejaring sosial sebesar 87,4%. Meski, sudah tidak 

ada lagi perbedaan dalam jumlah pengguna internet, menurut Ono dan 

Zavodny perbedaaan karakteristik antara pria dan wanita menyebabkan 

keduanya memiliki pola pemakaian, jenis, dan frekuensi pemakaian aplikasi 

internet berbeda (Kevin, 2015).  
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Pria menggunakan search engine di internet untuk melakukan pencarian 

lebih sering, sedangkan, wanita menggunakan e-mail di internet lebih sering 

untuk berkomunikasi. Wanita menggunakan e-mail dan pesan instan lebih 

sering untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang sedang 

berjauhan dibanding pria (Debran dan Johnson, 2008). Pengguna wanita 

menganggap Facebook lebih bermanfaat dari pengguna pria (Sibona dan 

Choi, 2012). 

 

2.5 Structural Equation Modeling (SEM) 

Model persamaan struktural yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai 

Structure Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu teknik analisis 

gabungan dari dua metodologi disiplin ilmu yaitu perspektif ekonometrika 

yang memfokuskan pada prediksi dan psikometrika yang mampu untuk 

menggambarkan konsep model dan variabel laten (variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya 

(manifest variable). SEM secara esensial menawarkan kemampuan untuk 

melakukan analisis jalur (path analytic) dengan variabel laten (Ghozali, 

2015). 

Beberapa komponen penting dalam SEM yaitu: 

 

2.5.1  Variabel 

Dalam SEM dikenal 2 jenis variabel yaitu variabel laten (latent variable) 

dan variabel teramati (observed/measured/manifest variable). Variabel 

laten merupakan konsep abstrak sehingga tidak dapat diukur secara 

langsung, contoh: perilaku orang, sikap, perasaan, dan motivasi. Ada 2 

jenis variabel laten dalam SEM yaitu variabel laten eksogen dan variabel 

laten endogen (Wijanto, 2008). Variabel laten eksogen adalah variabel 

yang selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang 

ada pada sebuah model. Sedangkan variabel laten endogen merupakan 

variabel terikat pada salah satu atau lebih persamaan dalam model. 

Dalam sebuah model maupun persamaan matematik variabel laten 
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eksogen diberi notasi huruf Yunani ξ (“ksi”) sedangkan variabel laten 

endogen ditandai dengan huruf Yunani ε (“eta”).  Simbol variabel laten 

eksogen dalam diagram lintasan adalah elips dengan semua panah 

menuju keluar sedangkan untuk variabel laten endogen bentuknya sama 

elips hanya panahnya paling tidak ada satu yang menuju kedalam. 

Karena variabel laten tidak dapat diukur secara langsung, maka 

dibutuhkan variabel teramati. Variabel teramati merupakan variabel yang 

dapat diukur secara empiris sehingga sering disebut sebagai indikator 

(Wijanto, 2008). Jika metode pengumpulan data menggunakan metode 

survei maka semua pertanyaan atau pernyataan pada kuisioner 

merupakan indikator.  Variabel teramati yang merupakan efek dari 

variabel laten eksogen diberi notasi matematik X, sedangkan yang 

berkaitan dengan variabel laten endogen diberi notasi Y. Simbol untuk 

variabel teramati dalam sebuah diagram lintasan adalah bujur sangkar.  

Gambar 2.1 Hubungan antar variabel dalam SEM 

(Sumber: Wijanto, 2008) 

2.5.2 Model 

Dalam model persamaan struktural terdapat 2 jenis submodel yaitu model 

pengukuran (measurement model) sering juga disebut outer model dan 
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model struktural (structural model) sering juga disebut inner model 

(Ghozali, 2015). 

Model pengukuran digunakan untuk menunjukkan bagaimana variabel 

manifest mereprensentasi variabel laten untuk diukur. Biasanya variabel 

laten yang dihubungkan dengan variabel teramati dalam SEM berbentuk 

analisis faktor. Muatan faktor yang menghubungkan variabel laten 

dengan variabel teramati diberi label dengan huruf Yunani λ (lambda). 

Model pengukuran yang paling sering digunakan dalam SEM adalah 

model pengukuran kon-generik (congeneric measurement model), 

dimana setiap variabel teramati hanya berhubungan dengan satu variabel 

laten dan semua kovariasi diantara variabel teramati adalah sebagai 

akibat dari hubungan antara variabel teramati dan variabel laten 

(Wijanto, 2008). 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada diantara 

variabel-variabel laten. Parameter yang menunjukkan hubungan antara 

variabel laten endogen dengan pada variabel laten eksogen diberi label 

dengan huruf yunani γ (gamma), sedangkan untuk hubungan variabel 

laten endogen pada variabel laten endogen lainnya diberi label huruf 

Yunani β (beta) (Wijanto, 2008). 
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          Gambar 2.2 Submodel dalam SEM 

(sumber: Wijanto, 2008) 

2.5.3  Kesalahan 

Pada setiap pengukuran dalam SEM terkadang diharapkan agar variable 

laten eksogen untuk tidak memprediksi secara sempurna variabel laten 

endogennya, sehingga dalam setiap model biasanya ditambahkan 

komponen kesalahan struktural. Kesalahan structural diberi label dengan 

huruf Yunani δ (zeta). Agar estimasi parameter konsisten, maka 

kesalahan structural diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel-

variabel eksogen dari model. 

Selain itu dalam SEM variabel teramati atau indikator tidak dapat secara 

sempurna mengukur variabel laten yang terkait. Karena itu, untuk 

menyempurnakanya ditambahkan komponen yang mewakili kesalahan 

pengukuran. Komponen kesalahan pengukuran yang berkaitan dengan 

variabel teramati X diberi label dengan huruf Yunani δ (delta), 

sedangkan yang berkaitan dengan variabel Y diberi label dengan huruf 

Yunani ε (eplison) (Wijanto, 2008). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya.  

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini, dapat dilihat 

pada tabel 2.1:  

    Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.   Christopher C. 

Debrand dan 

Jeffrey J. 

Johnson 

(2008) 

e-mail dan 

pesan instan 

Manfaat/keguna

an, Kemudahan 

penggunaaan, 

gender 

Wanita menggunakan e-

mail dan pesan instan lebih 

sering untuk 

berkomunikasi dengan 

orang yang jauh dibanding 

pria.  

Tidak ada perbedaan 

dalam kemudahan 

menggunakan e-mail dan 

pesan instan antara 

mahasiswa dan mahasiswi. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

S. Guzin 

Mazman dan 

Prof. Dr. 

Yasemin Kocak 

Usluel 

(2011) 

Facebook 

Tujuan 

penggunaan, 

memelihara 

hubungan, 

mencari teman 

baru, informasi 

akademik, dan 

informasi 

inovasi, gender 

Semua variabel yang 

diteliti memiliki perbedaan 

antara pria dan wanita. 

Namun perbedaan yang 

paling terlihat adalah pria 

lebih menyukai 

menggunakan Facebook 

untuk menemukan teman 

baru sedangkan wanita 

lebih tertarik 

menggunakan untuk 

memlihara hubungan 
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    Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

3.  Tommy K. H. 

Chan, Christy  

M. K. Cheung, 

Na Shi dan 

Matthew K. O. 

Lee 

(2014) 

Facebook 

 

kepuasan, 

memelihara 

hubungan, 

hiburan, 

diskonfirmasi 

dari memelihara 

hubungan, 

diskonfirmasi 

dari hiburan, 

gender 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penggunaan facebook pada 

pengguna facebook wanita 

memiliki kecenderungan 

untuk mempertahankan 

hubungan sedangkan pria 

lebih cenderung 

menggunakan facebook 

sebagai sarana hiburan. 

Pengguna wanita maupun 

pria menunjukkan tingkat 

kepuasan yang tinggi pada 

Facebook. 

4.  Sopiah Nyimas 

(2013) 

Facebook 

Kesenangan, 

komunikasi, 

informasi, 

transksi, dan 

attitude 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel kesenangan 

menempati posisi pertama, 

diikuti komunikasi, 

informasi dan 

transaksi.Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa Bina 

Darma lebih 

memanfaatkan facebook 

sebagai media untuk 

memperoleh hiburan. 
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

5.  Bhattacherjee 

(2001) 

Perceived 

usefulness, 

confirmation, 

satisfaction, IS 

continuance 

intention 

Kegunaan yang dirasakan 

berhubungan positif 

dengan diskonfirmasi. 

Kegunaan yang dirasakan 

berhubungan positif 

dengan  

kepuasan. Sedangkan,  

tingkat kepuasan dan 

kegunaan yang dirasakan 

pengguna menentukan niat 

kelanjutan menggunakan 

SI.  

 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya (Chan, 

dkk., 2014) dengan 2 variabel untuk mengukur  kepuasan yaitu, memelihara 

hubungan dan hiburan dan diskonfirmasi dari masing-masing motivasi. 

Selain itu, penelitian ini menambahkan 2 variabel lainnya dari penelitian 

sebelumnya (Mazman dan Usluel, 2011; Ellison, 2008), yaitu, mencari 

informasi dan menemukan teman baru. Penelitian ini menambah 2 variabel 

baru yaitu diskonfirmasi mencari informasi dan diskonfirmasi menemukan 

teman baru, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

 

2.7 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  yang  ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Prof. Dr. Sugiyono, 

2010). Variabel penelitian dipakai sebagai sinonim untuk suatu konsep atau 

hal yang sedang diteliti (Umar, 2003). Untuk membentuk sebuah model 

Pengaruh perbedaan..., Alfince Wenda, FTI UMN, 2016



19 
 

untuk diteliti maka variabel-variabel dalam sebuah penelitian harus 

dikaitkan. Dalam penelitian pada umumnya dikenal beberapa jenis variabel 

yaitu variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas), variabel 

kontrol, variabel moderat, variabel intervening (Umar, 2003). 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya dalam SEMPLS dikenal 2 (dua) jenis 

variabel yaitu variabel laten (eksogen (independen) dan endogen 

(dependen)) dan variabel teramati (indikator):  

 

2.7.1 Variabel laten  

Variabel laten merupakan konsep abstrak dan hanya dapat diamati secara 

tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel 

teramati (Wijanto, 2008). Ada 2 jenis variabel laten yang dikenal dalam 

SEM, yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen.  

Variabel laten diskonfirmasi memelihara hubungan, memelihara 

hubungan, diskonfirmasi hiburan dan hiburan diadopsi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Chan, dkk.. Lalu untuk 4 variabel lainnya yaitu 

diskonfirmasi mencari informasi, diskonfirmasi menemukan teman baru, 

mencari informasi dan menemukan teman baru diadopsi dari penelitian 

Mazman dan Usluel serta penelitian Sopiah Nyimas. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur kepuasan diadopsi dari penelitian 

Bhattacherjee.  

1. Variabel laten Eksogen selalu muncul sebagai variabel bebas pada 

semua persamaan yang ada pada model (Wijanto, 2008). Dalam 

penelitian ini ada 4 variabel laten eksogen yaitu; diskonfirmasi 

memelihara hubungan, diskonfirmasi hiburan, diskonfirmasi 

menemukan teman baru, dan diskonfirmasi memperoleh informasi. 

2. Variabel laten endogen merupakan variabel terikat pada paling sedikit 

satu persamaan dalam model (Wijanto, 2008). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel laten endogen ada 5 yaitu; memelihara 

hubungan, hiburan, menemukan teman baru, memperoleh informasi 

dan kepuasan.  
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Selain itu, dalam penelitian ini ada juga variabel moderat yaitu variabel 

yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 

variabel dependen dan independen. Dalam penelitian ini variabel moderat 

adalah gender. 

2.7.2 Variabel Teramati (Indikator) 

Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur 

secara empiris dan sering disebut sebagai indikator (Wijanto, 2008). 

Jumlah pertanyaan/pernyataan yang terdapat dalam kuisioner adalah 

variabel teramati. 

Tabel 2.2 Variabel laten dan indikator 

Variabel laten Indikator Label 

Diskonfirmasi 

memelihara 

hubungan 

Saya gunakan Facebook untuk tetap 

menjalin komunikasi dengan kerabat atau 

teman yang terpisah 

DMH1 

Saya gunakan Facebook untuk mengenal 

lebih dekat teman sekolah/kampus atau 

rekan kerja 

DMH2 

Saya gunakan Facebook untuk lebih 

mengenal seseorang yang saya temui 

dilingkungan sekitar (tetangga, komunitas 

dll.). 

DMH3 

Diskonfirmasi 

mencari 

informasi 

Saya gunakan Facebook sebagai pengingat 

(seminar, ulang tahun keluarga dan teman-

teman, aktivitas kampus, kegiatan 

komunitas, dll.) 

DMI1 

Saya gunakan Facebook untuk mengetahui 

tren, music, film, dll. 

DMI2 

Saya gunakan Facebook untuk memperoleh 

informasi (kesehatan, pendidikan, kuliner, 

tempat wisata, dll.) 

DMI3 
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Tabel 2.2 Variabel laten dan indikator 

Variabel laten Indikator Label 

Diskonfirmasi 

hiburan 

Saya gunakan Facebook untuk mengisi 

waktu luang 

DH1 

Saya gunakan Facebook untuk bersenang-

senang 

DH2 

Saya gunakan Facebook untuk istirahat 

sejenak dari pekerjaan kantor atau tugas 

sekolah/kampus 

DH3 

Diskonfirmasi 

menemukan 

teman baru 

Saya gunakan Facebook untuk berkenalan 

dengan orang asing (manca negara) 

DMTB1 

Saya gunakan Facebook untuk berkenalan 

dengan orang yang menarik (cantik/ganteng, 

terkenal atau mahir dalam bidang tertentu 

DMTB2 

Saya gunakan Facebook untuk berkenalan 

dengan orang yang memiliki pengaruh 

DMTB3 

Memelihara 

hubungan 

Saya gunakan Facebook untuk tetap 

menjalin komunikasi dengan kerabat atau 

teman yang terpisah 

MH1 

Saya gunakan Facebook untuk mengenal 

lebih dekat teman sekolah/kampus atau 

rekan kerja 

MH2 

Saya gunakan Facebook untuk lebih 

mengenal seseorang yang saya temui 

dilingkungan sekitar (tetangga, komunitas 

dll.). 

MH3 

Mencari 

informasi 

Saya gunakan Facebook sebagai pengingat 

(seminar, ulang tahun keluarga dan teman-

teman, aktivitas kampus, kegiatan 

komunitas, dll.) 

MI1 
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Tabel 2.2 Variabel laten dan indikator 

Variabel laten Indikator Label 

 Saya gunakan Facebook untuk 

mengetahui tren, music, film, dll. 

MI2 

 Saya gunakan Facebook untuk 

memperoleh informasi (kesehatan, 

pendidikan, kuliner, tempat wisata, dll.) 

MI3 

Hiburan Saya gunakan Facebook untuk mengisi 

waktu luang 

H1 

Saya gunakan Facebook untuk 

bersenang-senang 

H2 

Saya gunakan Facebook untuk istirahat 

sejenak dari pekerjaan kantor atau tugas 

sekolah/kampus 

H3 

Menemukan 

teman baru 

Saya gunakan Facebook untuk 

berkenalan dengan orang asing (manca 

negara) 

MTB1 

Saya gunakan Facebook untuk 

berkenalan dengan orang yang menarik 

(cantik/ganteng, terkenal atau mahir 

dalam bidang tertentu 

MTB2 

Saya gunakan Facebook untuk 

berkenalan dengan orang yang memiliki 

pengaruh 

MTB3 

Kepuasan Sangat tidak puas s.d. sangat puas KP1 

Sangat tidak senang s.d. sangat senang KP2 

Sangat bermasalah s.d. sangat 

membantu 

KP3 

Sangat buruk s.d. sangat membantu KP4 
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2.8 Model Penelitian 

Kegunaan yang dirasakan adalah persepsi pengguna atas manfaat yang 

diperoleh dari suatu aplikasi sistem informasi. Lebih lanjut penelitian 

tersebut membuktikan bahwa kegunaan yang dirasakan berasosiasi secara 

positif dengan kepuasan pengguna (Bhattacherjee, 2001). Penelitian 

sebelumnya, menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan pengguna dari 

situs jejaring sosial, yaitu; memelihara hubungan dan hiburan (Chan, dkk., 

2014). Karya ilmiah lainnya memaparkan bahwa ada beberapa hal lain yang 

terkait dengan motivasi dan kegunaan yang dirasakan, yaitu menemukan 

teman baru dan memperoleh informasi (Ellison, dkk., 2006; Mazman dan 

Usluel, 2011; Raacke dan Bonds-Raacke, 2008). 

Bhattacherjee dan Lin,dkk., menyatakan bahwa diskonfirmasi positif 

menunjukkan dampak yang signifikan pada kepuasan pengguna juga 

kegunaan yang dirasakan. Kepuasan merupakan indikator yang 

merealisasikan manfaat yang diharapkan dari penggunaan Facebook, 

sedangkan diskonfirmasi negatif menyiratkan kegagalan mencapai harapan 

(Chan, dkk., 2014). Penelitian yang dilakukan Shiau dan Chau dengan 

sampel pengguna blog mengemukakan bahwa diskonfirmasi berhubungan 

positif dengan kepuasan. Bhattacherjee menyatakan bahwa dalam model 

diskonfirmasi harapan pengguna rasional menyesuaikan persepsi awal 

mereka (misalnya kegunaan) untuk menghilangkan disconfirmation mereka. 

Sebuah penelitian dengan judul motivasi terhadap compose new tweet pada 

situs jejaring sosial Twitter menunjukkan jika wanita cenderung 

menggunakan untuk tetap saling memiliki dan dimiliki dengan orang-orang 

terdekat dan juga untuk mengetahui informasi terbaru yang sedang 

berkembang (Purnama dan Pratomo, 2013). Penelitian tersebut mengungkap 

bahwa pria lebih cenderung menggunakan situs jejaring sosial atau aplikasi 

internet lainnya untuk memperoleh kesenangan dan juga pria lebih mudah 

membuka diri untuk berkenalan dengan orang baru ketika menggunakan 

situs jejaring sosial. Sedangkan wanita lebih memilih menggunakan situs 
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jejaring sosial untuk memelihara hubungan dan mencari/memperoleh 

informasi (Debran & Johnson, 2008; Joiner dkk., 2013). 

Gambar 3.4 dan gambar 3.5, menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk 

pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Dimana kepuasan pengguna 

dipengaruhi oleh persepsi pengguna yang dalam penelitian ini dinilai 

dengan 4 variabel yaitu memelihara hubungan, hiburan, menemukan teman 

baru dan memperoleh informasi. Sedangkan persepsi pengguna pada tingkat 

kepuasan dipengaruhi oleh harapan pengguna sebelum menggunakan. 

Diskonfirmasi juga memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan. 

Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana perbedaan gender 

akan turut mempengaruhi kepuasan pengguna. 

 

Gambar 3.3 Model penelitian (inner model) 

 

Gambar 3.4 Model penelitian (outer model) 
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