
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis varian 

yaitu Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari 

sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai 

berikut : 

5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Beberapa indikator dari variabel penelitian tidak digunakan dalam 

pengujian hipotesis, sehingga dalam penyajian analisis statistik deskriptif juga tidak 

akan disertakan. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data 

berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing- 

masing indikator pengukur variabel. berikut dapat dilihat pada tabel 5.1 

Tabel 5. 1 Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Median Standar 

deviasi Pemanfaatan 

Instagram 

Context 106 3 5 4,37 4 0,65 

Communication 106 2 5 4,38 4 0,69 

Collaboration 106 3 5 4,41 4 0,63 

Connection 106 2 5 4,41 4,5 0,65 

Keberhasilan usaha       

Laba 106 3 5 4,44 5 0,69 

efisiensi 106 3 5 4,39 4,5 0,67 

Daya saing 106 2 5 4,13 4 0,74 

Kompetensi  106 2 5 4,23 4 0,69 

Terbangunnya citra 

baik 

106 3 5 4,25 4 0,68 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa:  

1. Variabel pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

indikator context  

Mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,37 dan standar deviasi sebesar 0,65. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,37 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 



pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu membentuk context 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,65 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang context sebesar 4,37. 

2. Variabel pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

indikator communication  

Mempunyai kisaran teoritis antara 2 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,38 dan standar deviasi sebesar 0,69. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,38 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu melakukan communication 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,69 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang communication sebesar 4,38. 

3. Variabel pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

indikator collaboration  

Mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,41 dan standar deviasi sebesar 0,63. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,41 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu melakukan collaboration 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,63 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang collaboration n sebesar 4,41. 

4. Variabel pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

indikator connection  

Mempunyai kisaran teoritis antara 2 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,41 dan standar deviasi sebesar 0,65. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,41 yang hampir mendekati median (4,5), dapat dikatakan 

bahwa pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu melakukan 

connection melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi 

menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,65 dari nilai rata-rata 

jawaban responden atas pernyataan tentang connection sebesar 4,41. 



 

5. Variabel keberhasilan usaha terhadap indikator laba  

Mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,44 dan standar deviasi sebesar 0,69. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,44 yang hampir mendekati median (5), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu mencapai laba melalui 

pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,69 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang laba sebesar 4,44. 

6. Variabel keberhasilan usaha terhadap indikator efisiensi  

Mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,39 dan standar deviasi sebesar 0,67. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,39 yang hampir mendekati median (4,5), dapat dikatakan 

bahwa pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu mencapai efisiensi 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,67 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang Produktifitas & efisiensi sebesar 4,39. 

7. Variabel keberhasilan usaha terhadap indikator daya saing  

Mempunyai kisaran teoritis antara 2 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,13 dan standar deviasi sebesar 0,74. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,13 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu mencapai daya saing 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,74 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang daya saing sebesar 4,13. 

8. Variabel keberhasilan usaha terhadap indikator kompetensi  

Mempunyai kisaran teoritis antara 2 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,23 dan standar deviasi sebesar 0,69. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,23 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu mencapai kompetensi 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 



penyimpangan sebesar 0,69 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan tentang kompetensi & etika bisnis sebesar 4,23. 

9. Variabel keberhasilan usaha terhadap indikator terbangunnya citra baik  

Mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 5 dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,25 dan standar deviasi sebesar 0,68. Dengan nilai rata-

rata sebesar 4,25 yang hampir mendekati median (4), dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha pakaian bekas di Indonesia mampu membangun citra baik 

melalui pemanfaatan instagram. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya 

penyimpangan sebesar 0,68 dari nilai rata-rata jawaban responden atas 

pernyataan terbangunnya citra baik sebesar 4,25. 

5.1.2 Menilai Outer Model atau Measurement Model (Model Pengukuran) 

1. Outer Loadings 

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan 

SmartPLS 3 untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant 

Validity, dan Composite Reliability. Convergent Validity dari model 

pengukuran dengan reflekif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score yang diestimasi dengan Software SmartPLS 3. Ukuran 

reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan 

konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor 

sebesar 0,70. 

 

Gambar 5. 1 outer model 

 



Berikut ini merupakan tabel outer loading hasil kalkulasi algoritma untuk 

outer model.  

Tabel 5. 2 Outer Loadings Indikator ke Dimensi 

Pemanfaatan instagtam  

Indikator Nilai outer loading keterangan 

X1.1 0,806 Valid  

X1.2 0,884 Valid 

X1.3 0,85 Valid 

X1.4 0,861 Valid 

Keberhasilan usaha  

Y1.1 0,753 Valid 

Y1.2 0,74 Valid 

Y1.3 0,725 Valid 

Y1.4 0,834 Valid 

Y1.5 0,775 Valid 

Sumber : pengolahan data dengan PLS , 2021 

Nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel sudah 

memenuhi convergen validity  sesuai dengan kriteria Hair et al (2014) karena 

indikator yang memiliki nilai loading factor  melebihi 0,70. 

2. Discriminant Validity 

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep 

dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai 

discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari 

sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai 

loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian discriminant 

validity diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel 5. 3 nilai discriminant validity (cross loading) 

Indicator  Keberhasilan usaha (Y) Pemanfaatan Instagram (X) 

X1.1 0.512 0.806 

X1.2 0.504 0.884 

X1.3 0.582 0.85 

X1.4 0.592 0.861 

Y1.1 0.753 0.493 

Y1.2 0.74 0.424 

Y1.3 0.725 0.467 

Y1.4 0.834 0.541 

Y1.5 0.775 0.539 

       Sumber : pengolahan data dengan PLS, 2021 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada 

variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada variabel yang 

dibentuknya, dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-

indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity 

yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. 

3. Mengevaluasi Reliability 

Kriteria reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk. 

Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70. Pada tabel  

5.4 akan disajikan nilai Composite Reliability untuk seluruh variabel. 

Tabel 5. 4 Composite Reliability 

variabel Composite Reliability 

Pemanfaatan Instagram (X) 0,913 

Keberhasilan usaha (Y) 0,876 

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2021 

 



 
 

7 
 

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi 

kriteria reliabel sesuai kriteria Hair et al (2014) yaitu nilai Composite Reliability 

diatas 0,70. 

5.1.3 Pengujian Model Structural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan R-Square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisiensi parameter jalur struktural. 

 

Gambar 5. 2 Model Struktural (Inner Model) 

1. Path Coefficient  

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat 

efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Sedangkan 

Berdasarkan skema inner model yang telah ditampilkan pada gambar 5.2 di atas 

dapat dijelaskan bahwa nilai path coefficient sebesar 0,647. Berdasarkan uraian 

hasil tersebut, menunjukkan bahwa variabel dalam model ini memiliki path 

coefficient dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin 

besar nilai path coefficient pada satu variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen 

terhadap variabel dependen tersebut. 
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2. Uji Kebaikan Model (Goodness Of Fit) 

coefficient determination (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa 

banyak variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Chin menyebutkan hasil 

R2 lebih besar dari 0,67 mengindikasikan pengaruh variabel terhadap variabel 

terikat termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 

maka termasuk dalam kategori cukup baik, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 

maka termasuk dalam kategori lemah. 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 5.5 merupakan hasil estimasi R-square 

dengan menggunakan SmartPLS 3. 

Tabel 5. 5 Nilai R-square 

variabel R-square 

Keberhasilan Usaha (Y) 0,419 

            Sumber  : pengolahan data dengan PLS,  2021 

Tabel 5.5 menunjukkan hasil untuk nilai R-square sebesar 41% variabel 

keberhasilan usaha (Y) dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan instagram. Hal ini 

menunjukkan pengaruh pemanfaatan Instagram terhadap keberhasilan usaha 

termasuk kategori cukup baik. Sisa 59% keberhasilan usaha dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar model penelitian ini. 

5.1.4 Pengujian Hipotesis 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for 

inner weight. Tabel 5.6  memberikan output estimasi untuk pengujian model 

structural 
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Tabel 5. 6 Result for inner weights 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan PLS,2021 

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang  dihipotesiskan 

dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode 

Bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk 

meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan 

bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut: 

Dari hasil uji hipotesis, diketahui koefisien jalur sebesar 0,647 dan nilai P-

Values yang membentuk pengaruh pemanfaatan instagram terhadap keberhasilan 

usaha adalah sebesar 0.0000 ditambah dengan nilai T-Statistic positif 10,185, 

dengan demikian hasil ini sesuai dengan rule of thumb yang mana p value < 0,05 

dan T-Statistic > 1,96. Maka dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan Instagram 

berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha pakaian bekas. Hal ini 

berarti hipotesis yang berbunyi pemanfaatan Instagram berpengaruh positif 

signifikan terhadap keberhasilan usaha pakaian bekas dapat diterima. 

5.2 Pembahasan 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa pemanfaatan 

Instagram sebagai sarana promosi online berpengaruh positif signifikan terhadap 

keberhasilan usaha pakaian bekas di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Sulistyorini (2019) dengan variabel adopsi e-commerce terhadap 

keberhasilan usaha dengan hasil yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan adopsi e-commerce terhadap keberhasilan bisnis. Lebih lanjut hasil 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian Gumilar (2015) dengan variabel 

pemanfaatan instagram sebagai sarana promosi oleh pengelola industri kreatif 

fashion di kota bandung dengan hasil yang memperlihatkan bahwa Instagram 

dinilai paling efektif dan merupakan media sosial yang paling banyak digunakan 

 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistic 

(|O/STDEV|) 

P Values 

X->Y 0,647 0,659 0,064 10,185 0,0000 
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oleh pengelola industri fashion. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh fadli (2018) dengan variabel Pemanfaatan media 

sosial instagram akun @vapormxpku dalam meningkatkan promosi penjualan 

dengan hasil yang menunjukan bahwa instagram sebagai sarana promosi dapat 

menjangkau masyarakat lebih luas, dapat beriklan secara gratis, mempermudah 

pengenalan merk, serta mempunyai fitur yang menarik. Juga menghasilkan 

interaksi yang bermanfaat untuk menarik  minat konsumen dan calon konsumen. 

Selanjutnya penelitian juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Tiamnara dan 

Inwang (2018) dengan judul Keberhasilan pengecer pakaian melalui channel online 

menggunakan digital marketing yang menunjukkan bahwa penggunaan digital 

marketing meningkatkan aliran  penjualan, serta produk terjual habis dalam waktu 

singkat.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemanfaaatan Instagram sebagasi sarana promosi online dapat 

mempengaruhi keberhasilan usaha secara signifikan karena : 

1.  Instagram sebagai sarana promosi online dapat menjangkau masyarakat 

lebih luas 

2.  Instagram sebagai sarana promosi online dapat beriklan secara gratis 

sehingga menjadi efisien dalam hal biaya 

3. Instagram sebagai sarana promosi online,mempermudah pengenalan merk 

4. Instagram sebagai sarana promosi online mempunyai fitur yang menarik, 

dan mudah dioperasikan. 

5. Instagram sebagai sarana promosi online menghasilkan interaksi yang 

bermanfaat untuk menarik  minat konsumen dan calon konsumen 

6. Instagram sebagai sarana promosi online dapat meningkatkan aliran  

penjualan, serta produk terjual habis dalam waktu singkat.  

 

  


