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ABSTRACT 

 
 This research compares two models in information privacy 

domain. The research intends to find a refined model for database 

management systems in Indonesia. The first model is Concern for 

Information Privacy (CFIP) and the second model is Internet Users 

Information Privacy Concern (IUIPC). The reseach find that both 

modelsare not fit for Indonesian users. This study finds empirical 

evidence that CFIP has medium-fit level and IUIPC has lower-fit level. 

Therefore, this study concludes that IT managers should concern to all of 

the relevant dimensons. 

 Consequently, this research provides a new model that is the most 

suitable for Indonesian users. The new model is called as IndIPC which 

combines the two models and eliminated the irrelevant dimensions. The 

new model suggests that two out of five dimensions affects behavioral 

intention. It means that Indonesian users prefer to present their personal 

information privacy without considering control and anxiety. In addition, 

the study does not find that trusting belief mediates nor internenes the 

direct relationship between personal information privacy and the 

behavioral intentions. Finally, this research infers that contingent 

situations of Indonesian users have consequences on the aligment process 

of database management in the Indonesian firms. 

 

Keywords: information privacy, privacy concern, structural equation 

modeling, nomological validity 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan sistem manajemen database menyebabkan semakin mudahnya 

pengkoleksian data pihak luar yang terkait dengan bisnis perusahaan. Di balik 

kemudahan ini,  ancaman terhadap privasi sebenarnya tercipta cukup serius bagi para 

pelanggan perusahaan, karena perusahaan telah membasiskan ke dalam database. 

Informasi personal dalam database menjadi mudah untuk diduplikasi, ditransmisi dan 

diintegrasikan (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Ancaman tersebut muncul sebagai 

akibat dari pengelolaan dan kepemilikan database pelanggan yang dimaksudkan untuk 

tujuan penggunaan yang tidak benar (ab-use). Dalam suatu pembahasaan yang lain, 

Laufer & Wolfe (1977) menyatakan bahwa kesalahpenggunaan tersebut menginvasi 

terhadap privasi personal. 

 Selama dua dasawarsa terakhir ini, pengguna internet merasakan kecemasan dan 

kegalauan yang mendalam. Seorang pengguna internet dengan seketika mendapatkan 

penawaran berbagai macam barang dari situs-situs tertentu. Demikian juga 

mendapatkan email tertentu untuk berkoneksi atau membuka situs tertentu. Padahal, 

seorang tersebut belum pernah menginformasikan identitas personalnya ke perusahaan 

penjual barang dalam sistem internet tersebut. Tidak dapat disangkal lagi bahwa sistem 

internet memerankan suatu ancaman dalam bentuk yang unik terhadap privasi informasi 

(Smith et al., 1996). Sehingga, masalah privasi informasi telah menjadi perhatian bagi 

hukum, perilaku keorganisasian, kebijakan publik, dan sistem informasi. 

  Kondisi yang tergambarkan ke dalam paragraf kedua tersebut, para pengguna 

internet merespon secara kritis. Pemahaman yang akurat bagi para pengguna internet 

menyatakan bahwa privasi informasi personalnya telah dilanggar (Malhotra, Kim & 

Agarwal, 2004). Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkerangkakan terhadap 

kejadian yang terkait dengan privasi informasi personal ini. Semua penelitian tersebut 

memformulakan secara sistematis terhadap hakikat masalah privasi. Di antaranya, 

Sheehan & Hoy (2000), Miyazaki & Fernandez (2000), Smith, Milberg & Burke (1996), 

Stewart & Seagars (2002), dan (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004).  

 Formulasi terhadap privasi informasi personal untuk pertama kalinya 

dikemukakan oleh Smith, Milberg & Burke (1996) dengan model global information 

privacy concern (GIPC). Di dalam model ini privasi informasi masih sangat umum. 
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Tidak lama kemudian, GIPC ini dikembangkan dan disempurnakan oleh Stewart & 

Segars (2002) dengan model concern for information privacy (CFIP). Model ini 

memasalahkan secara inti dengan merujuk ke dalam konteks pandangan subyektif 

kewajaran bagi setiap individu atas privasi informasi personal (Campbell, 1997). CFIP 

memformulasikan dimensi pembentuk atas privasi informasi personal dengan 

pengkoleksian (collection), kesalahan (errors), penggunaan pihak sekunder 

takterotorisasi (unauthorized secondary used) dan akses tidak sah (improper access). 

 Sementara itu, Malhotra, Kim & Agarwal (2004) menentang terhadap model CFIP 

dengan mengemukakan formulasi model baru yang lebih modern, yakni internet user 

for information privacy concern (IUIPC). Formulasi dimensinya dikerangkakan dalam 

pengkoleksian (collection), pengendalian (control) dan kesadaran terhadap praktik 

privasi (awareness of privacy practices). Model ini juga memasalahkan secara inti 

dengan merujuk ke dalam konteks pandangan subyektif kewajaran bagi setiap individu 

atas privasi informasi personal dan praktik yang berjalan bagi setiap perusahaan. Secara 

lebih spesifik, model IUIPC ini mendasarkan pada teori kontrak sosial yang 

merumuskan bahwa pengkoleksian yang dilakukan oleh perusahaan dapat teridentifikasi 

apabila pengguna berpersepsi secara wajar bahwa pengkoleksian tersebut masih dapat 

dikendalikan olehnya.  

 Pertentangan atas kedua model ini masih berlanjut sampai masa sekarang ini. 

Dalam arti, kedua model tersebut masih mampu menjelaskan secara reliabel dan valid 

bahwa masalah privasi informasi terjawab untuk setiap model. Untuk itu, penelitian ini 

mengargumentasikan bahwa paradigma penalaran bagi individu di Indonesia dapat 

berwujud dalam bentuk perbedaan yang cukup tajam sebagaimana dalam bandingannya 

dengan individu di Amerika. Sementara keduanya masih reliabel dan valid, maka 

individu di Amerika sebenarnya masih mempertimbangkan praktik privasi informasi 

yang dikandung oleh CFIP dan juga masih mempertimbangkan kewajaran dalam praktik 

privasi informasi yang dikandung oleh IUIPC.  

 Dalam kondisi individu di Amerika yang masih mempertimbangkan praktik 

privasi informasi dan juga mempertimbangkan kewajaran dalam praktik privasi 

informasi, belum tentu keduanya cocok bagi individu-individu di Indonesia. Oleh 

karena itu, penelitian ini memfokuskan terhadap perhatian privasi informasi bagi 
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individu untuk berkecenderungan dalam sisi praktik privasi informasi yang statik 

(bukan dinamis), ataukah dalam sisi praktik privasi informasi yang berkewajaran. 

Demikian pula sebaliknya, kedua model tersebut belum tentu sesuai dengan perilaku 

individu-individu di Indonesia. 

 

1.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menginvestigasi perilaku individu terhadap praktik privasi informasi di 

Jogyakarta, Indonesia. Dua model yang ada digunakan untuk menguji kecenderungan 

perilaku individu terhadap praktik privasi informasi yang mengarah ke praktik privasi 

informasi yang statik atau mengarah ke praktik privasi informasi yang berkewajaran. 

Penelitian menganalisis dengan mengkomparasi kedua model tersebut. Selanjutnya, 

penelitian ini mengidentifikasi kesesuaian masyarakat pengguna internet di Indonesia 

terhadap salah satu model yang lebih cocok, atau model kombinasian dari kedua model 

tersebut. 

 

1.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mampu mengidentifikasi salah satu model yang sesuai bagi pengguna 

internet di Indonesia atau merumuskan model kombinasian dari kedua model tersebut. 

Dari  hasil pengidentifikasian terhadap model, penelitian ini merumuskan hasil 

konsekuensi dari model yang paling sesuai dengan masyarakat pengguna internet di 

Indonesia yang selanjutnya memanfaatkan konsekuensi dari kesesuaian model tersebut. 

Konsekuensinya bermanfaat bagi para manajer teknologi sistem informasi khususnya 

dalam manajemen sistem database. Keberpautan dimensi nilai-nilai yang terkandung 

dalam model berkonsekuensi terhadap penyelarasan pengelolaan sistem manajemen 

database perusahaan. 

 

1.3. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini membahas dalam sistematika sebagai berikut. Bab pertama membahasa 

pendahuluan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab kedua membahas landasan 

teoritis CFIP dan IUIPC beserta pengkonstruksian hipotesisnya. Bagian ketiga 

membahas metoda penelitian yang meliputi metoda pengumpulan data, analisis data dan 



                                                                                                                         
     

SI-01   5 

pengujian model. Bagian keempat membahas hasil analisis dari kedua model dan 

perumusan model yang lebih sesuai dengan pengguna internet di Indonesia dalam 

konsekuensi bagi manajer teknologi sistem informasi di Indonesia. Bab kelima yang 

merupakan bab terakhir merumuskan kesimpulan dan saran. 

 

2. Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Bagian ini membahas kedua model, yakni CFIP dan IUIPC. Oleh karena dimensi 

pengukuran kadang-kadang sama untuk kedua model tersebut, maka pembahasan 

dilakukan dengan membahas per dimensi yang dimiliki oleh kedua model tersebut. 

Pelekatan kode CFIP dan IUIPC membantu memperjelas identifikasi untuk model 

penelitian dan pengembangan hipotesis. Berikut pembahasan dimensi-dimensi rincinya. 

2.1. Dimensi-Dimensi 

Dimensi-dimensi ini merupakan kosntruk tingkat pertama untuk CFIP maupun IUIPC. 

Terdapat enam dimensi, empat dimensi mengkonstruksikan CFIP dan tiga dimensi 

mengkonstruksikan IUIPC. Sementara, satu dimensi mengkonstruksikan CFIP maupun 

IUIPC. Berikut pembahasan rincinnya terhadap keenam dimensi. 

 

2.1.1. Pengkoleksian 

Dimensi pengkoleksian merupakan dimensinya CFIP dan IUIPC yang memasalahkan 

terhadap perhatian seseorang atas data yang dikoleksi oleh perusahaan penyaji jasa. 

Dalam pengkoleksian ini, individu mengharapkan adanya fungsi dan manfaat yang 

berkelanjutan. Pemberian informasi personal yang disajikan oleh individu 

mempertimbangkan asas kos dan kemanfaatan yang dikaitkan dengan transaksi tertentu. 

Sehingga, individu dapat segera menyajikan informasi personal apabila manfaat secara 

pasti diperoleh, atau dapat juga tidak segera memberikan informasi apabila manfaatnya 

tidak secara pasti diperoleh (Cohen, 1987).  

 Dalam proses pengkoleksian ini, ada kehendak dari setiap individu untuk 

menyajikan atau tidak menyajikan informasi personalnya. Kehendak untuk tidak 

menyajikan informasi personalnya berhubungan dengan masalah privasi personal 

(Cespedes & Smith, 1993). Smith et al., (1996) telah mengkerangkakan ke dalam 

dimensi CFIP. Demikian juga, pengkoleksian informasi personal menjadi sumber yang 
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penting bagi masalah privasi para pengguna internet. Oleh karena itu, Malhotra, Kim & 

Agarwal (2004) juga memaktubkan dimensi pengkoleksian ini sebagai faktor IUIPC.  

 

2.1.2. Penggunaan Pihak Kedua Takterotorisasi 

Informasi personal yang telah terkoleksi oleh sebuah perusahaan sering digunakan 

untuk maksud dan tujuan tertentu oleh perusahaan tanpa sepengetahuan yang 

memberikan informasi personalnya. Pemanfaatan pengkoleksian informasi tersebut 

tentunya tidak mendapatkan ijin atau otorisasi dari pemilik informasi personal, sehingga 

disebut sebagai penggunaan pihak kedua takterotorisasi (Smith et al., 1996). Oleh 

karena itu, tidak adanya otorisasi dari pemilik informasi personal menjadikan dimensi 

ini sebagai perhatian terhadap privasi personal. Alasan yang dikemukakan adalah tidak 

terantisipasinya informasi personal ini untuk sesuai dengan tujuan pemilik informasi 

(Cespedes & Smith, 1993).   

 CFIP memasukkan dimensi ini sebagai salah satu faktor pembentuknya. 

Pemasukkan dimensi ini berasal dari pendugaan bahwa setelah data terkoleksi maka 

hanya pemilik data yang dapat menggunakannya. Penggunaannya untuk maksud dan 

tujuan pemasaran ataupun yang lainnya, baik dari pihak internal yang memiliki database 

ataupun oleh pihak eksternal yang meminta data. Oleh karena ada maksud penggunaan 

oleh pihak kedua untuk tujuan yang lain, maka dimensi ini dimaktubkan ke dalam 

pengukuran. 

 

2.1.3. Akses Tidak Sah 

Keamanan database tidak dapat dipastikan untuk selalu aman. Alasannya adalah bukan 

hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi untuk mengakses database yang semakin 

maju, tetapi juga oleh kebijakan perusahaan dalam penanganan data (Linowes, 1989). 

Dalam kenyataannya, kebijakan manajemen yang berkaitan dengan penggunaan data 

privasi personal hanya menjadi pertimbangannya manajemen sendiri. Konsekuensi dari 

masalah ini, maka akses tidak sah menjadi salah satu faktor yang terkait dengan 

perhatian masalah privasi informasi. Lagipula, dari sudut pandang individu yang 

menyajikan informasi personalnya, setelah memasukkan informasi personalnya, 
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individu tidak memiliki hak lagi untuk memonitor secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

CFIP memaktubkan faktor ini ke dalam dimensi pengukurannya.  

 

2.1.4. Kesalahan 

Masalah terhadap kesalahan data yang telah masuk ke dalam sistem database sering 

tidak pernah dikoreksi ataupun diperiksa. Kesalahan ini menjadi tidak pernah benar 

karena tidak adanya tindakan untuk pembenarannya karena perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tambahan (Smith et al., 1996). Dengan kata lain, perusahaan 

enggan untuk melakukan pembenaran terhadap kesalahan data yang sudah terlanjur 

salah. Dampaknya data menjadi bersifat statis atau tidak dinamis. Kondisi yang 

demikian ini menyebabkan kesalahan dimasukkan sebagai salah satu faktor di dalam 

pengukuran CFIP. Alasannya sebagaimana di dalam alasan akses tidak sah bahwa 

individu tidak memiliki kemampuan lagi untuk memonitor data personalnya. Demikian 

juga, kesalahan selalu diasumsikan sebagai tindakan yang tidak dapat dihindari.  

 

2.1.5. Pengendalian 

Pengendalian menganut asas teori kontrak sosial yang merumuskan bahwa individu 

memandang bahwa prosedurnya dilakukan secara wajar dan ketika itu juga individu 

memiliki kepentingan dengan prosedur tersebut (Thibaut & Walker, 1975; Tyler, 1994). 

Munculnya isu pengendalian ini menjadi ada karena tindakan oportunistik bagi 

pengkoleksi data privasi personal untuk maksud dan tujuan tertentu. Lebih lanjut, 

tindakan oportunitik ini terpecahkan ketika individu melakukan kontrak sosial dengan 

pertukaran hubungan dan memiliki hak pengendalian.  

 Pengendalian menjadi sangat penting di dalam konteks privasi informasi karena 

individu tetap mimiliki risiko yang tinggi dengan memasukkan data personalnya ke 

dalam situs perusahaan. Perhatian individu terhadap masalah privasi personalnya 

teratasi ketika individu memiliki hak pengendalian terhadap informasi personalnya 

untuk menyetujui, memodifikasi atau bahkan keluar dari situs (Caudill & Murphy, 

2000). Kenyataannya, seseorang juga menghendaki untuk dapat mengendalikan 

informasi personalnya. Teknologi internet juga sangat memungkinkan untuk mampu 

memanipulasi terhadap database perusahaan dengan diberi hak pengendalian individu 
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pengguna internet oleh perusahaan. Dampaknya, pengendalian yang demikian 

meningkatkan daya guna privasi informasi, dan menjadi satu dimensi di dalam IUIPC. 

Alasannya, sifat yang dimiliki oleh pengendalian ini adalah dinamis (Malhotra, Kim & 

Agarwal, 2004). 

 

2.1.6. Kesadaran terhadap Praktik Privasi 

Pengendalian merupakan dimensi aktif yang mengargumentasikan bahwa privasi 

personal dapat dikendalikan oleh setiap individu dan dapat menginformasikan untuk 

pengguna lain. Demikian halnya dengan kemampuan individu untuk menyetujui, 

memodifikasi, dan kebebasan untuk keluar-masuk. Sebaliknya, kesadaran terhadap 

praktik privasi merupakan komponen pasif. Individu hanya dapat mengestimasi praktik 

terhadap data privasi peronal yang berjalan dalam sebuah organisasi (Foxman & 

Kilcoyne, 1993). 

 Kesadaran terhadap praktik privasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan 

terhadap data privasi individu beserta penggunaan datanya, individu tetap menafsirkan 

kebenaran pemraktikannya. Oleh karena itu, IUIPC memaktubkannya sebagai dimensi 

pengukuran (Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Kesadaran terhadap praktik privasi ini 

tidak lain sebagai padanan dimensi yang diajukan oleh CFIP, khususnya untuk dimensi 

penggunaan pihak kedua takterotorisasi, kesalahan, dan akses tidak sah. 

 

 Enam dimensi yang telah dibahas di atas, tidak semua dimensinya masuk ke dalam 

kedua model tersebut, CFIP dan IUIPC. Masing-masing model mengkonstruksikan 

dengan CFIP memformulasikan dimensi pembentuk atas privasi informasi personal 

dengan pengkoleksian, kesalahan, penggunaan pihak sekunder takterotorisasi dan akses 

tidak sah. Sementara itu, IUIPC berdimensi pengkoleksian, pengendalian dan kesadaran 

terhadap praktik privasi. Secara matriks, kedua model tersebut berkomposisi dalam 

Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Komposisi Dimensi secara Matriks 

Dimensi CFIP IUIPC 

Pengkoleksian √ √ 
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Penggunaan Pihak Kedua Takterotorisasi √  

Akses Tidak Sah √  

Kesalahan √  

Pengendalian  √ 

Kesadaran terhadap Praktik Privasi  √ 

 

2.2. Konstruk Tingkat Pengaruh 

Dimensi pembentuk tingkat pertama bagi CFIP dan IUIPC dikerangkakan selanjutnya 

ke dalam konstruk tingkat kedua. Stewart & Segars (2002) mengkonstruksikan tingkat 

kedua bagi CFIP yang mengkaitkan keempat dimensi dengan kecemasan berkomputer 

dan intensi keperilakuan. Sedangkan, Malhotra, Kim & Agarwal (2004) 

mengkonstruksikan tingkat kedua bagi IUIPC yang mengkaitkan ketiga dimensi dengan 

keyakinan kepercayaan, keyakinan risiko dan intensi keperilakuan. Masing-masing 

dimensi konstruk tingkat kedua dibahas sebagai berikut. 

 

2.2.1. Kecemasan Berkomputer 

Kecemasan berkomputer mendenotasikan kecenderungan individu untuk tidak secara 

mudah, secara cemas, atau ketakutan terhadap penggunaan komputer untuk masa 

sekarang dan masa mendatang. Sekalipun perkembangan penggunaan komputer, 

individu-individu menghindari kecemasan dalam penggunaan komputer di dalam sistem 

internet (Heinsein et al., 1987). Namun demikian, individu yang masih berpengalaman 

rendah di dalam penggunaan komputer di dalam sistem internet, maka kecemasannya 

juga rendah. Sebaliknya, individu yang sudah berpengalaman tinggi di dalam 

penggunaan komputer di dalam sistem internet, maka kecemasannya juga tinggi 

(Parasuraman & Iqbaria, 1990). 

 Kecemasan berkomputer di dalam dimensi ini dikaitkan dengan pemasukkan data 

ke dalam sistem internet. Dari pemasukkan data tersebut, individu-individu merasa 

cemas dengan penyebaran informasi ke pihak-pihak lain. Smith et al., (1996) 

menyatakan bahwa perhatian individu terhadap privasi informasi personalnya 

dimaktubkan ke dalam unsur CFIP. Dengan kata lain, kecemasan berkomputer memiliki 

konsekuensi terhadap CFIP. Alasan pemasukkan konsekuensinya adalah dengan adanya 
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kecemasan yang tinggi bagi individu-individu berdampak tingginya CFIP serta 

sebaliknya. Berbasis pada hubungan antara CFIP dan  kecemasan, maka penelitian ini 

menghipotesiskan sebagai berikut. 

 

H.1 (CFIP): Kecemasan berkomputer berpengaruh secara positif terhadap 

CFIP (pengkoleksian, akses pihak kedua takterotorisasi, akses 

tidak sah dan kesalahan)  

 

2.2.2. Keyakinan Kepercayaan 

Keyakinan kepercayaan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang terhadap 

ketergantungan dalam perlindungan informasi personalnya (Grazioli & Javernpa, 2000). 

Kepercayaan ini muncul sebagai akibat dari kecemasan terhadap privasi informasi. 

Malhotra, Kim & Agarwal (2004) mengkonstruksikan hubungan antara perhatian 

privasi informasi dan  keyakinan kepercayaan secara berkebalikan. Artinya, individu 

yang tingkat perhatian privasi informasi personalnya tinggi cenderung untuk rendah di 

dalam ukuran keyakinan kepercayaan. Hubungan yang berkebalikan ini dinyatakan 

dalam statemen hipotesis sebagai berikut. 

 

H.2 (IUIPC): IUIPC (pengkoleksian, pengendalian dan kewajaran praktik 

informasi) berpengaruh secara negatif terhadap keyakinan 

kepercayaan 

 

2.2.3. Keyakinan Risiko 

Keyakinan risiko didefinisikan sebagai tingkat ekspektasi seseorang terhadap hilangnya 

informasi personalnya yang telah diungkapkan dalam sistem internet (Dowling & 

Staelin, 1994). Risiko ini muncul sebagai akibat dari kecemasan terhadap privasi 

informasi. Malhotra, Kim & Agarwal (2004) mengkonstruksikan hubungan antara 

perhatian privasi informasi dan  keyakinan risiko secara linear. Artinya, individu yang 

tingkat perhatian privasi informasi personalnya tinggi cenderung untuk tinggi di dalam 

ukuran keyakinan risiko. Hubungan yang linear ini dinyatakan dalam statemen hipotesis 

sebagai berikut. 
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H.3 (IUIPC): IUIPC (pengkoleksian, pengendalian dan kewajaran praktik 

informasi) berpengaruh secara positif terhadap keyakinan risiko 

 

 Keyakinan kepercayaan (subbagian 2.2.2) juga berkaitan dengan keyakinan risiko. 

Morgan & Hunt (1994) mengkonstruksikan bahwa keyakinan kepercayaan berasosiasi 

secara negatif terhadap keyakinan risiko. Alasan yang dikemukakan oleh peneliti 

tersebut adalah keyakinan kepercayaan berkemampuan untuk mengurangi keyakinan 

risiko. Sehingga dapat dihipotesiskan dalam pernyataan sebagai berikut. 

 

H.4 (IUIPC): Keyakinan kepercayaan berpengaruh secara negatif terhadap 

keyakinan risiko 

  

2.2.4. Intensi Keprilakuan 

Intensi keperilakuan dimaksudkan sebagai tindakan yang dinalar oleh sesorang untuk 

bertindak secara aktual dalam sistem internet (Fishbein & Ajzen, 1975). Ajzen (1991) 

mengemukakan bahwa individu-individu berkehendak untuk mengungkapkan informasi 

personalnya yang dalam ari individu tersebut memiliki intensi keperilakuan. Konstruk 

pertama yang diajukan oleh Smith et al., (1996) yang menyatakan bahwa CFIP 

berpengaruh terhadap intensi keperilakuan. Selanjutnya, peneliti tersebut juga 

mengemukakan bahwa tinggginya tingkat CFIP memprediksikan tingginya intensi 

keperilakuan. Sehingga dihipotesiskan dalam statemen sebagai berikut. 

 

H.5 (CFIP): CFIP (pengkoleksian, pengendalian dan kewajaran praktik 

informasi) berpengaruh secara positif terhadap intensi 

keperilakuan 

 

 Keyakinan kepercayaan di samping berasosiasi dengan keyakinan risiko juga 

beraosiasi dengan intensi keperilakuan. McKnight, Cummings & Chervany (1998) 

mengkonstruksikan bahwa keyakinan kepercayaan berasosiasi secara langsung terhadap 

intensi kepercayan yang dalam arti intensi keperilakuan. Alasan yang dikemukakan oleh 
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peneliti tersebut adalah keyakinan kepercayaan menguatkan intensi keperilakuan 

seseorang untuk mengungkapkan privasi informasi personalnya ke dalam sistem 

internet. Sehingga dapat dihipotesiskan dalam pernyataan sebagai berikut. 

 

H.6 (IUIPC): Keyakinan kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap 

intensi keperilakuan 

 

 Keyakinan risiko berhubungan dengan intensi keperilakuan. Javernpaa & 

Tractinsky (1999) memformulakan bahwa keyakinan risiko berasosiasi secara langsung 

dan negatif terhadap intensi kehendak seseorang untuk tidak bertransaksi dengan sistem 

internet. Hal ini memiliki arti juga bahwa seseorang berkehendak untuk tidak 

mengungkapkan privasi informasi personalnya ke dalam sistem internet. Sehingga dapat 

dihipotesiskan dalam pernyataan sebagai berikut. 

 

H.7 (IUIPC): Keyakinan risiko berpengaruh secara negatif terhadap intensi 

keperilakuan 

 

2.3. Model CFIP dan IUIPC  

Smith et al., (1996) telah memodelkan ke dalam CFIP dengan dua dari tujuh hipotesis 

yang ada di atas. Demikian juga, Malhotra, Kim & Agarwal (2004) juga telah 

memodelkan ke dalam IUIPC dengan lima dari tujuh hipotesis di atas. Bentuk-bentuk 

model CFIP dan IUIPC yang dikaitkan dengan dimensi-dimensi pembentuk CFIP dan 

IUIPC tergambarkan ke dalam Gambar 1 sebagai berikut. 

 

Gambar 1 Model CFIP dan IUIPC 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
     

SI-01   13 

a. Model CFIP 

 
 

Sumber: Stewart, Kathy A., & Segars, Albert H., (2002). An Empirical 

Examination of The Concern for Information Privacy Instrument. Information 

Systems Research, Vol. 13 (1), pp. 36-49. 

 

b. Model IUIPC 

IUIPC

Keyakinan Kepercayaan

Keyakinan Risiko

Intensi Keperilakuan

H2

H3

H4

H6

H7

Kesadaran Praktik Privasi

Pengkoleksian

Pengendalian

 
Sumber: Malhotra, Naresh K., Kim, Sung S., & Agarwal, James, (2004). Internet 

Users’ Information Privacy Concerns (IUIPC): The Construct, The Scale and A 

Causal Model. Information Systems Research, Vol. 15 (4), pp. 336-355.   

 

3. Metoda Penelitian 

 Penelitian melakukan uji untuk kedua model, yakni CFIP dan IUIPC. Tujuan 

penelitian pertamanya untuk membuktikan kebenaran pengukuran dimensi-dimensi 

yang mengkonstruksikan CFIP dan IUIPC. Tujuan penelitian kedua untuk 

menginvestigasi komparasi pengukuran konstruk tingkat kedua untuk CFIP dan IUIPC. 

Tujuan penelitian finalnya untuk mengkonklusikan hasil perbandingan kedua model 

tersebut dan menemukan konsekuensi yang bermanfaat untuk penyelasarasan 
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pengelolaan sistem manajemen database di Indonesia. Untuk membuktikan tujuan 

metoda penelitian dilakukan dengan prosedur dan langkah sebagai berikut. 

 

3.1. Pengumpulan dan Sampel Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui survey. Kuesioner-survey disebar di beberapa 

fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan beberapa warnet di lingkungan 

kota Jogyakarta. Di samping itu, penyebaran kuesioner-survey juga dilakukan di dalam 

dua kelas, khususnya kelas Pengolahan Data Elektronik dan kelas Sistem Informasi 

Akuntansi yang peneliti mengajarnya, di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.  

 

3.2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran untuk pengkoleksian, dan intensi keperilakuan diadopsi dari Smith, 

Milberg & Burke (1996), Stewart & Segars (2002), dan Malhotra, Kim & Argawal 

(2004). Skala pengukuran untuk penggunaan pihak kedua takterotorisasi, akses tidak 

sah, kesalahan, dan kecemasan berkomputer diadopsi dari  Smith, et al., (1996), dan 

Stewart & Segars (2002). Skala pengukuran untuk pengendalian, dan kesadaran praktik 

privasi diadopsi dari Malhotra, Kim & Argawal (2004). Bahasan skala pengukuran 

untuk masing-masing dimensi dan konstruk variabel tersaji sebagai berikut. 

Pengkoleksian terdiri dari empat pertanyaan, yakni: (1) gangguan pemikiran 

ketika perusahaan menanyakan informasi personal (2) berulangnya pemikiran untuk 

menyajikan informasi privasi personalnya kepada perusahaan menanyakan informasi 

personal saya, (3) gangguan pemikiran seseorang untuk memberikan informasi personal 

kepada orang atau lembaga lain, dan (4) sikap cemas yang dihadapi oleh seseorang 

bahwa perusahaan mengkoleksi terlalu banyak informasi personal saya. 

Penggunaan pihak kedua takterotorisasi terdiri dari empat pertanyaan, yakni 

persepsi individu-individu terhadap tindakan perusahaan yang dalam bentuk: (1) 

perusahaan seharusnya tidak menggunakan informasi personal untuk segala tujuan 

tertentu jika tidak diotorisasi oleh individu yang menyajikan informasi personal 

tersebut, (2) perusahaan seharusnya tidak menggunakan informasi tersebut untuk tujuan 

yang lain, ketika seseorang menyajikan informasi personal kepada perusahaan untuk 

berbagai alasan, (3) perusahaan seharusnya tidak dapat menjual informasi pesonal yang 
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ada dalam databasenya kepada perusahaan atau orang lain, dan (4) perusahaan 

seharusnya tidak berbagi informasi personal dengan perusahaan lain jika tidak 

diotorisasi oleh individu yang menyajikan informasi personal. 

 Akses tidak sah terdiri dari tiga pertanyaan, yakni: (1) sikap seorang individu 

terhadap tindakan perusahaan yang seharusnya mendedikasikan (mengkontribusikan) 

lebih banyak waktu dan usaha untuk mencegah akses tak-terotorisasi terhadap informasi 

personal, (2) sikap seorang individu terhadap tindakan perusahaan yang seharusnya 

melakukan langkah-langkah yang pasti untuk memastikan bahwa informasi personal 

terjaga secara akurat, dan (3) sikap seorang individu terhadap tindakan perusahaan yang 

seharusnya melakukan langkah-langkah yang pasti untuk memastikan bahwa orang lain 

tidak dapat mengakses informasi personal di sistem komputernya. 

Kesalahan terdiri dari empat pertanyaan, yakni sikap individu-individu terhadap 

perusahaan yang seharusnya bertindak dalam bentuk: (1) seluruh informasi personal 

dalam database seharusnya dicek kembali keakurasiannnya tanpa mempertimbangkan 

berapa besar kos yang dikeluarkan, (2) perusahaan seharusnya melakukan langkah-

langkah yang pasti untuk memastikan bahwa informasi personal telah ter-record secara 

akurat, (3) perusahaan seharusnya melakukan prosedur yang pasti untuk mengkoreksi 

kesalahan dalam informasi personal, dan (4) perusahaan seharusnya mendedikasikan 

lebih banyak waktu dan usaha untuk memverifikasi keakuratan informasi personal 

dalam database komputernya  

Kesadaran praktik privasi terdiri dari empat pertanyaan, yakni yang menunjukkan 

persepsi individu-individu di dalam praktik yang sebenarnya dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan. Skala pengukurannnya berbentuk: (1) perusahaan yang 

melakukan pencarian informasi secara online seharusnya mengungkapkan metoda 

pengkoleksian, pemrosesan dan penggunaan, (2) pengguna kebijakan privasi online 

seharusnya memiliki kehendak untuk mengungkapkan secara jelas dan terbuka 

(conspicuous), dan (3) kepentingan bagi seorang individu atas kesadaran dan 

pemahaman tentang bagaimana informasi personal saya digunakan oleh perusahaan 

online 

Pengendalian terdiri dari tiga pertanyaan, yakni (1) ketika seorang individu ber-

online adalah senyatanya hak bagi individu tersebut untuk mengendalikan dan 
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berotonomi atas keputusannya terhadap pengkoleksian, penggunaan dan berbagi 

informasi, (2) pengendalian seorang individu atas informasi personalnya berpusat pada 

privasi informasi personalnya, dan (3) keyakinan seoarang individu bahwa privasi 

personal saat online terinvasi ketika hilangnya pengendalian atau tidak adanya kehendak 

untuk menguranginya yang diakibatkan oleh transaksi online. 

Kecemasan berkomputer terdiri dari lima pertanyaan, yakni sikap kecemasan 

seseorang ketika bertransaksi online dan terkait dengan pemasukkan data. Skala 

pengukurannya adalah (1) berkomputer merupakan ancaman yang riil bagi privasi 

pemakai seoarang individu di negara ini, (2) rasa takut bahwa departemen pemrosesan 

data menghilangkan data saya, (3) rasa sangat cemas dan memasalahkan seoarang 

individu terhadap kecepatan otomatisasi di dunia komputer, (4) mudah terciptanya 

frustasi seoarang individu terhadap tagihan-tagihan yang berasal dari komputer, dan (5) 

rasa frustasi seoarang individu dengan adanya peningkatan otomatisasi di lingkungan-

lingkungan yang saya hadapi. 

Keyakinan kepercayaan terdiri dari lima pertanyaan, yakni sikap kepercayaan 

individu terhadap praktik informasi personal perusahaan. Pertanyaan kepercayaannya 

adalah (1) perusahaan online seharusnya dapat dipercaya secara penuh dalam 

penanganan informasi, (2) Perusahaan online seharusnya mengatakan secara jujur dan 

memenuhi janjinya yang terkait dengan informasi yang disajikan oleh saya, (3) 

keyakinan bahwa perusahaan online menjaga sepenuhnya kepentingan terbaik saya 

ketika berkaitan dengan informasi, (4) perusahaan online secara umum dapat 

diprediksikan dan konsisten di dalam penggunaan informasi personal, dan (5) 

perusahaan online selalu jujur ketika menggunakan informasi personal yang telah 

disajikan oleh saya.  

Keyakinan risiko terdiri dari lima pertanyaan, yakni sikap kepercayaan risiko 

individu terhadap praktik informasi personal perusahaan. Pertanyaan keyakinan 

risikonya adalah (1) kepercayaan seorang individu terhadap risiko untuk memberikan 

informasi personal kepada perusahaan online, (2) kepercayaan seorang individu 

terhadap potensi yang sangat tinggi untuk hilang yang terkait dengan pemberian 

informasi personal kepada perusahaan online, (3) kepercayaan seorang individu 

terhadap kepastian yang terkait dengan pemberian informasi personal kepada 
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perusahaan online, (4) kepercayaan seorang individu terhadap penyediaan informasi 

personal kepada perusahaan online yang akan memunculkan keterlibatan banyak 

masalah, dan (5) kepercayaan seorang individu terhadap rasa yang sangat nyaman 

dengan memberikan informasi personal kepada perusahaan online. 

Intensi keperilakuan terdiri dari empat skala semantik yang seseorang harus 

menjawabnya ketika seorang individu harus memberikan informasi personalnya yang 

sangat privasi. Bentuk statemennya dalam pertanyaan ini adalah penspesifikasian 

tindakan anda dari mulai sekarang sampai dengan masa mendatang untuk 

mengungkapkan informasi personal anda ke dalam perusahaan online atau ke dalam 

internet. Keempat skala semantik tersebut adalah (1) kehendak untuk di antara tidak 

suka dan tetap suka, (2) kemungkinan di antara untuk tidak memakai dan memakai, (3) 

kehendak di antara untuk tidak memakai dan memakai, dan (4) kehendak di antara 

untuk tidak percaya dan tetap percaya. Demikian juga, pertanyaan terakhir skala 

pengukuran di dalam riset ini adalah lama pengalaman penggunaan internet. Pertanyaan 

ini bersifat sebuah tambahan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat kedewasaan 

di dalam penggunaan internet.  

 

3.3. Pengukuran 

Properti pengukuran untuk reliabilitas konsistensi internal dan validitas konstruk 

(Malhotra, & Galleta, 2005; Malhotra, Kim, & Agarwal, 2004) dilakukan dengan 

metoda-metoda dan prosedur-prosedur sebagai berikut. 

 

1. Reliabilitas konsistensi internal dengan Cronbach’s Alpha dengan nilai pisah-

batas sebesar 0,60, 

2. Validitas diskriminan dan konvergensi dengan korelasi “with-in construct” dan 

“cross construct” dan 

3. Validitas konstruk diuji dengan rotasi varimax di dalam uji EFA (exploratory 

factor analysis) atau CFA (confirmatory factor analysis) untuk menjadikan 

faktor variabelnya dengan pisah-batas 0,35 sebagai titik terrendah. 
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Langkah dan prosedur selanjutnya, penelitian ini menguji validitas konstruk 

korelasiannya dan validitas nomological (Bearden et. al., 1993; Hu, & Bentler, 1999; 

Malhotra, & Galleta, 2005; Malhotra, Kim, & Agarwal, 2004) dilakukan dengan metoda 

sebagai berikut.  

 

4. Validitas nomological membasiskan ke model dalam penelitian ini fit untuk 

diuji dengan SEM (structural equation model), yakni: dengan kesesuaian model 

(model- fit) diuji dengan CFI (comparative fit index); GFI (goodness fit index), 

RMSEA (root mean square error of approximation), dan CAIC (consistent 

akaike information criterion). 

 

4. Hasil Analisis dan Temuan 

4.1. Statistik Deskriptif 

Survey dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 540. Dari seluruh kuesioner 

yang telah disebar diperoleh 540 kuesioner yang kembali (100,00%). Sementara itu, dari 

semua yang kembali sebanyak 491 (90,93%) lengkap dan memenuhi syarat untuk 

digunakan di dalam analisis selanjutnya. Sementara itu, sebanyak 49 (9,07%) kuesioner 

kembali dinyatakan tidak lengkap pengisiannya, sehingga dibatalkan untuk dianalisis.  

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai bervariasi penuh dari nilai 

terendah (1: Sangat Tidak Setuju) dan nilai tertinggi (5: Sangat Setuju) untuk semua 

variabel kecuali variabel pengendalian dan keyakinan kepercayaan, yang nilai 

terrendahnya sebesar dua dan nilai tertingginya sebesar lima. Variabel-variabel tersebut 

merupakan hasil rata-rata dari dimensi-dimensi pembentuknya. Oleh sebab direratakan, 

maka berakibat bahwa beberapa variabel berjarak kecil, yakni variabel pengendalian 

dengan jarak minimum dan maksimum 2,33, serta variabel keyakinan kepercayaan 

dengan jarak maksimum dan minimum 3,00 secara skala ordinal. Standar deviasi 

terbesar dimiliki oleh variabel pengkoleksian dengan nilai 0,81, serta terkecil dimiliki 

oleh keyakinan kepercayaan senilai 0,52. Variabel akses tidak sah memiliki mean 

tertinggi senilai 4,35 dan median 4,33. Sementara itu, variabel kecemasan berkomputer 

memiliki mean terrendah senilai 2,84 dan median 2,80. Tabel 2 mendeskripsikan data 

hasil pengumpulan dari 491 responden dalam uraian data yang lengkap. 
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Tabel 2 Statistik Deskriptif  
Variabel Mean Median Std. Dev. Minimum Maksimum

Pengkoleksian 3,31 3,50 0,81 1,00 5,00
Penggunaan Takterotorisasi 4,27 4,25 0,58 1,25 5,00
Akses Tidak Sah 4,35 4,33 0,59 1,00 5,00
Kesalahan 3,80 3,75 0,53 1,75 5,00
Pengendalian 3,50 3,67 0,63 2,00 4,33
Kesadaran Praktik Privasi 3,95 4,00 0,53 1,33 5,00
Kecemasan Berkomputer 2,84 2,80 0,60 1,00 5,00
Keyakinan Kepercayaan 3,50 3,50 0,52 2,00 5,00
Keyakikan Risiko 3,28 3,25 0,64 1,75 5,00
Intensi Keperilakuan 3,09 3,00 0,75 1,00 5,00  
 

4.2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas 

Skala pengukuran dikembangkan sesuai dengan konsep dan praktik yang berterima 

umum, yakni dengan reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Reabilitas konsistensi internal berbatas 0,60 sebagai titik potong terrendah 

(Malhotra, & Galleta, 2005, Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Terbukti bahwa besaran 

Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel pengukur serendah-rendahnya tetap di 

atas 0,60 sebagaimana tersaji di Tabel 3 sebagai berikut.  

 

Tabel 3 Uji Reabilitas (Cronbach’s Alpha) 

Pengkoleksian 0,842

Penggunaan Pihak Kedua Takterotorisasi 0,829

Akses Tidak Sah 0,794

Kesalahan 0,660

Pengendalian 0,681

Kesadaran Praktik Privasi 0,648

Kecemasan Berkomputer 0,700

Keyakinan Kepercayaan 0,769

Keyakinan Risiko 0,769

Intensi Keperilakuan 0,749

 

Hasil ringkasan Conbrach’s Alpha di atas menghasilkan uji konsistensi internal 

yang mengharuskan beberapa item pertanyaan tidak dimasukkan ke dalam validitas 

konstruk penelitian berikutnya. Pengeliminasian item-item pertanyaan tersebut 
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mendasarkan pada hasil nilai Conbrach’s Alpha item tereliminasi yang lebih besar dari 

nilai Conbrach’s Alpha secara variabel statistik. Yang terhapuskan adalah item-item 

pertanyaan keyakinan kepercayaan nomor (1) perusahaan online seharusnya dapat 

dipercaya secara penuh dalam penanganan informasi dan nomor (2) Perusahaan online 

seharusnya mengatakan secara jujur dan memenuhi janjinya yang terkait dengan 

informasi yang disajikan oleh saya. Keyakinan risiko dengan menghapuskan item 

pertanyaan nomor (5) kepercayaan risiko seorang individu terhadap rasa yang sangat 

nyaman dengan memberikan informasi personal kepada perusahaan online, serta intensi 

keprilakuan dengan menghapuskan item pertanyaan nomor (3) kehendak di antara untuk 

tidak memakai dan memakai. Hasil akhir setelah penghapusan item-item pertanyaan 

tersebut tersaji di Tabel 3.  

Di samping reliabilitas, uji validitas konstruk dilakukan guna memenuhi kriteria 

konvergensi dan diskriminan. Ujinya dengan melakukan pengujian “within-construct” 

dan “cross construct,” serta beberapa metoda dilakukan untuk mengukur konstruk 

penelitian ini (Malhotra, & Galleta, 2005, Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). Uji 

korelasi membuktikan bahwa variabel yang dalam se-konstruksian lebih kuat 

berhubungan ketimbang variabel yang dalam silang-konstruksian. Jelasnya adalah 

bahwa hasil uji korelasi untuk masing-masing item penelitian yang dalam satu variabel 

berkorelasi secara signifikan ketimbang dengan item-item lain yang dalam variabel lain. 

Demikian juga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing item di dalam satu 

variabel pasti berkorelasi secara signifikan, dan berkorelasi secara tidak signifikan 

dengan item-item di variabel silang konstruksian. 

Bukti hasil analisis atas pengujian validitas konstruk untuk pengkoleksian (untuk 

CFIP maupun IUIPC) adalah sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan 

pertama pengkoleksian dan item pertanyaan kedua pengkoleksian menghasilkan angka 

,728** (signifikan pada level 0,01), hubungan antara item pertanyaan pertama 

pengkoleksian dan item pertanyaan ketiga pengkoleksian menghasilkan angka 0,600**, 

hubungan antara item pertanyaan pertama pengkoleksian dan item pertanyaan keempat 

pengkoleksian menghasilkan angka 0,543**, hubungan antara item pertanyaan kedua 

pengkoleksian dan item pertanyaan ketiga pengkoleksian menghasilkan angka 0,538**, 

hubungan antara item pertanyaan kedua pengkoleksian dan item pertanyaan keempat 
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pengkoleksian menghasilkan angka 0,544**, dan hubungan antara item pertanyaan 

ketiga pengkoleksian dan item pertanyaan keempat pengkoleksian menghasilkan angka 

0,463**. Hasil dari seluruh keenam hubungan ini merupakan hasil sekonstruksian antar 

item pertanyaan pengkoleksian. Hasil keenamnya memiliki angka yang lebih tinggi 

ketimbang yang silang-konstruksian yang dalam arti hubungan antara item pertanyaan 

pengkoleksian dengan item pertanyaan penggunaan takterotorisasi yang setinggi-

tingginya memiliki angka 0,191**.  

Hasil analisis atas pengujian validitas konstruk untuk penggunaan takterotorisasi 

(CFIP) adalah sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan pertama penggunaan 

takterotorisasi dan item pertanyaan kedua penggunaan takterotorisasi menghasilkan 

angka 0,589**, hubungan antara item pertanyaan pertama penggunaan takterotorisasi 

dan item pertanyaan kedua penggunaan takterotorisasi menghasilkan angka 0,442**, 

dan hubungan antara item pertanyaan pertama penggunaan takterotorisasi dan item 

pertanyaan keempat penggunaan takterotorisasi menghasilkan angka 0,509**. 

Hubungan antara item pertanyaan kedua penggunaan takterotorisasi dan item 

pertanyaan ketiga penggunaan takterotorisasi menghasilkan angka 0,591**, hubungan 

antara item pertanyaan kedua penggunaan takterotorisasi dan item pertanyaan keempat 

penggunaan takterotorisasi menghasilkan angka 0,584**, dan hubungan antara item 

pertanyaan ketiga penggunaan takterotorisasi dan item pertanyaan keempat penggunaan 

takterotorisasi menghasilkan angka 0,572**. Hasil dari seluruh keenam hubungan ini 

merupakan hasil sekonstruksian antar item pertanyaan penggunaan takterotorisasi. Hasil 

ketiganya memiliki angka yang lebih tinggi ketimbang yang silang-konstruksian yang 

dalam arti hubungan antara item pertanyaan penggunaan takterotorisasi dengan item 

pertanyaan kesalahan maupun penggunaan takterotorisasi yang setinggi-tingginya 

memiliki angka 0,334**.  

Hasil analisis atas pengujian validitas konstruk untuk akses tidak sah (CFIP) adalah 

sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan pertama akses tidak sah dan item 

pertanyaan kedua akses tidak sah menghasilkan angka 0,501**, hubungan antara item 

pertanyaan pertama akses tidak sah dan item pertanyaan ketiga akses tidak sah 

menghasilkan angka 0,516**, dan hubungan antara item pertanyaan kedua akses tidak 

sah dan item pertanyaan ketiga akses tidak sah menghasilkan angka 0,687**. Hasil dari 
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seluruh ketiga hubungan ini merupakan hasil sekonstruksian antar item pertanyaan 

akses tidak sah. Hasil ketiganya memiliki angka yang lebih tinggi ketimbang yang 

silang-konstruksian yang dalam arti hubungan antara item pertanyaan akses tidak sah 

dengan item pertanyaan kesalahan maupun penggunaan takterotorisasi yang setinggi-

tingginya memiliki angka 0,355**. 

Hasil analisis atas pengujian validitas konstruk untuk kesalahan (CFIP) adalah 

sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan pertama kepatuhan dan item 

pertanyaan kedua kesalahan menghasilkan angka 0,228**, hubungan antara item 

pertanyaan pertama kesalahan dan item pertanyaan ketiga kesalahan menghasilkan 

angka 0,223**, dan hubungan antara item pertanyaan kedua kesalahan dan item 

pertanyaan ketiga kesalahan menghasilkan angka 0,603**. Hasil dari seluruh ketiga 

hubungan ini merupakan hasil sekonstruksian antar item pertanyaan kepatuhan. Hasil 

ketiganya memiliki angka yang lebih tinggi ketimbang yang silang-konstruksian yang 

dalam arti hubungan antara item pertanyaan kesalahan dan item pertanyaan 

pengkoleksian yang setinggi-tingginya memiliki angka 0,153**.  

Hasil analisis atas pengujian validitas konstruk untuk pengendalian (IUIPC) adalah 

sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan pertama pengendalian dan item 

pertanyaan kedua pengendalian menghasilkan angka 0,662**, hubungan antara item 

pertanyaan pertama pengendalian dan item pertanyaan ketiga pengendalian 

menghasilkan angka 0,174**, dan hubungan antara item pertanyaan kedua pengendalian 

dan item pertanyaan ketiga pengendalian menghasilkan angka 0,489**. Hasil dari 

seluruh ketiga hubungan ini merupakan hasil sekonstruksian antar item pertanyaan 

pengendalian. Hasil ketiganya memiliki angka yang lebih tinggi ketimbang yang silang-

konstruksian yang dalam arti hubungan antara item pertanyaan pengendalian dan item 

pertanyaan kesadaran praktik privasi yang setinggi-tingginya memiliki angka 0,089* 

(signifikan pada level 0,05).  

Hasil analisis terakhir atas pengujian validitas konstruk untuk kesadaran praktik 

privasi (IUIPC) adalah sebagai berikut. Hubungan antara item pertanyaan pertama 

kesadaran praktik privasi dan item pertanyaan kedua kesadaran praktik privasi 

menghasilkan angka 0,389**, hubungan antara item pertanyaan pertama kesadaran 

praktik privasi dan item pertanyaan ketiga kesadaran praktik privasi menghasilkan 
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angka 0,410**, dan hubungan antara item pertanyaan kedua kesadaran praktik privasi 

dan item pertanyaan ketiga kesadaran praktik privasi menghasilkan angka 0,351**. 

Hasil dari seluruh ketiga hubungan ini merupakan hasil sekonstruksian antar item 

pertanyaan kesadaran praktik privasi. Hasil ketiganya memiliki angka yang lebih tinggi 

ketimbang yang silang-konstruksian yang dalam arti hubungan antara item pertanyaan 

kesadaran praktik privasi dan item pertanyaan pengendalian yang setinggi-tingginya 

memiliki angka 0,089*.  

Uji analisis faktor pengkonfirmasian (CFA: confirmatory factor analysis) juga 

membuktikan bahwa telah tergumpal menjadi satu konstruksi, dengan metoda varimax,  

yang sesuai dengan yang diproposisikan di dalam penelitian ini. Terbukti bahwa, telah 

sesuai dengan kriteria yang lazim, penggumpalan angka faktor di atas 0,40. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan dan kriteria validitasnya terbukti 

(Malhotra, & Galleta, 2005; Malhotra, Kim & Agarwal, 2004).  

Hasil uji CFA untuk item-item Model CFIP membuktikan bahwa seluruh item-item 

pertanyaan tergumpal ke dalam enam faktor variabel secara konsisten dan valid. Secara 

rinci menunjukkan bahwa empat item pertanyaan pengkoleksian tergumpal menjadi satu 

dalam besaran angka yang terrendah sebesar 0,749 dan tertinggi sebesar 0,876. Tiga 

item pertanyaan variabel penggunaan takterotorisasi terfaktorkan menjadi satu dalam 

kisaran angka terrendah dan tertinggi (0,741- 0,830). Tiga item pertanyaan akses tidak 

sah tergumpal menjadi satu variabel dengan kisaran angka terrendah dan tertinggi 

(0,623- 0,670). Empat item pertanyaan kesalahan terfaktorkan menjadi satu variabel 

dalam kisaran angka terrendah dan tertinggi  (0,700- 0,777). Lima item pertanyaan 

kecemasan berkomputer terfaktorkan menjadi satu variabel dalam kisaran angka 

terrendah dan tertinggi  (0,594- 0,745). Terakhir, tiga item pertanyaan intensi 

keperilakuan juga terfaktorkan menjadi satu variabel dalam kisaran angka terrendah dan 

tertinggi (0,788- 0,830).  

Hasil uji CFA untuk item-item Model IUIPC juga membuktikan bahwa seluruh 

item-item pertanyaan tergumpal ke dalam enam faktor variabel secara konsisten dan 

valid. Secara rinci menunjukkan bahwa empat item pertanyaan pengkoleksian 

tergumpal menjadi satu dalam besaran angka yang terrendah sebesar 0,755 dan tertinggi 

sebesar 0,877. Tiga item pertanyaan variabel pengendalian terfaktorkan menjadi satu 
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dalam kisaran angka terrendah dan tertinggi (0,677- 0,917). Tiga item pertanyaan 

kesadaran praktik privasi tergumpal menjadi satu variabel dengan kisaran angka 

terrendah dan tertinggi (0,756- 0,773). Tiga item pertanyaan keyakinan kepercayaan 

terfaktorkan menjadi satu variabel dalam kisaran angka terrendah dan tertinggi  (0,803- 

0,850). Empat item pertanyaan keyakinan risiko terfaktorkan menjadi satu variabel 

dalam kisaran angka terrendah dan tertinggi  (0,729- 0,814). Terakhir, tiga item 

pertanyaan intensi keperilakuan juga terfaktorkan menjadi satu variabel dalam kisaran 

angka terrendah dan tertinggi (0,738- 0,857).  

 

4.3. Hasil Uji Nomological 

Uji terhadap validitas nomological dilakukan untuk menguji kesesuaian struktur model. 

Yang artinya, model yang disajikan valid (fit) strukturnya. Sehingga, penelitian ini sah 

dilakukan karena modelnya telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam validitas 

model SEM (structural equation model). Kriteria yang secara lazim digunakan adalah 

dalam ukuran-ukuran comparative fit index (CFI), goodness-of-fit index (GFI), root 

mean square error of  approximation (RMSEA), dan  consistent Akaike information 

criterion (CAIC). Kriteria di dalam model dinyatakan valid dan sah jika CFI>0,95, 

GFI>0,90, dan RMSEA<0,06 yang memenuhi model “super-fit,” jika CFI>0,80, 

GFI>0,80, dan RMSEA<0,08 yang memenuhi model “medium-fit,” serta jika CFI>0,70, 

GFI>0,70, dan RMSEA<0,12 yang memenuhi model “lower-fit,” (Bearden, et al., 1993, 

Hu & Bentler, 1999). 

Penelitian ini menemukan bahwa, di dalam uji Model CFIP menghasilkan nilai-nilai 

model: Chi-Square sebesar 747,341 (0,000), CFI sebesar 0,867 (>0,80), GFI sebesar 

0,883 (>0,80), RMSEA sebesar 0,069 (<0,06), dan serta CAIC sebesar 

1.121,56(def.)<4.356,19(ind.). Sedangkan, uji Model IUIPC menghasilkan nilai-nilai 

model: Chi-Square sebesar 1.004,791 (0,000), CFI sebesar 0,712 (>0,70), GFI sebesar 

0,844 (>0,80), RMSEA sebesar 0,102 (<0,12, dan serta CAIC sebesar 

1.328,631(def.)<3.250,914(ind.). 

Inferensi yang dapat dipetik dari hasil uji nomological  di atas disimpulkan bahwa 

model persamaan struktural CFIP di dalam penelitian ini berlevel medium-fit. 

Sementara itu, model persamaan struktural IUIPC di dalam penelitian berlevel lower-fit. 
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Untuk CFIP, alasan bahwa model berlevel medium-fit adalah hasil uji CFI yang masih 

di bawah standar level kuat dan GFI yang masih di bawah level kuat. Akan tetapi, 

model CFIP tersebut masih memiliki kekuatan model yang fit dengan angka hasil 

analisis untuk RMSEA yang masih dalam standar kuat dan CAIC default lebih rendah 

dari CAIC independence (Malhotra, & Galleta, 2005; Malhotra, Kim & Agarwal, 2004). 

Untuk IUIPC, alasan bahwa model berlevel lower-fit adalah hasil uji CFI yang masih di 

bawah standar level medium, GFI yang masih di bawah level kuat, dan RMSEA yang 

dalam level fit rendah. Akan tetapi, model IUIPC tersebut masih memiliki kekuatan 

model yang fit dengan angka hasil analisis CAIC default yang masih lebih rendah dari 

CAIC independence.  

 

4.4. Hasil Uji Pengaruh 

Untuk selanjutnya, validitas nomological, yang berkaidah bahwa struktur model 

memiliki determinasi pengaruh hubungan secara positif ataupun secara negatif, dapat 

dibuktikan kembali dari hasil uji koefisien regresi untuk masing-masing variabel. 

Bahasan pertama untuk Model CFIP. Kecemasan berkomputer berpengaruh secara 

positif terhadap CFIP. Demikian juga, CFIP berpengaruh secara positif terhadap intensi 

keperilakuan. Bahasan kedua untuk Model IUIPC. IUIPC mempengaruhi keyakinan 

kepercayaan secara negatif dan mempengaruhi keyakinan risiko secara positif. 

Keyakinan kepercayaan mempengaruhi keyakinan risiko secara negatif dan 

mempengaruhi intensi keperilakuan secara positif. Yang terakhir, keyakinan risiko 

mempengaruhi intensi keperilakuan secara negatif. Hasil pengujiannya terbukti dan 

terringkas dalam kedua Tabel 4 sebagai berikut. 

 

Tabel 4: Hasil Ringkasan Pengaruh (Uji Regresi) 

 

Variabel Pengaruh Variabel Dipengaruhi Pengaruh (Signifikansi) 

Model CFIP:    

CFIP Pengkoleksian 1,000  (0 ,000)  

CFIP Penggunaan 

Takterotorisasi 

0,791  ( 3,806) *** 
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CFIP Akses Tidak Sah 0,842  ( 3,778) *** 

CFIP Kesalahan 0,627  ( 3,378) *** 

Kecemasan 

Berkomputer 

CFIP 0.159  ( 2,314) ** 

CFIP Intensi Keperilakuan -0,143  (-2,069) ** 

   

Model IUIPC:   

IUIPC Pengkoleksian 1,000  (0, 000)  

IUIPC Pengendalian -1,000 (-1,806) * 

IUIPC Kesadaran Praktik 

Privasi 

1,000  ( 0,953)  

IUIPC Keyakinan 

kepercayaan 

-0,171 (-3,131) *** 

IUIPC Keyakinan risiko 0,081  ( 1,468)  

Keyakinan kepercayaan Keyakinan risiko -0,169 (-2,858) *** 

Keyakinan kepercayaan Intensi Keperilakuan 0,114  ( 1,948) ** 

Keyakinan risiko Intensi Keperilakuan -0,226 (-3,688) *** 

Keterangan: 

***signifikan pada level (0,01); **signifikan pada level (0,05); *signifikan pada 

level (0,10)  

 

Hasil uji penggalian normatif atas pengkonstruksi CFIP terbukti benar dan valid 

bahwa keempat dimensi yaitu pengkoleksian, penggunaan takterotorisasi, akses tidak 

sah dan kesalahan terkonvergensi ke dalam satu perhatian privasi personal yang disebut 

CFIP. Hasil angka penggalian konvergensi normatif CFIP berkisar dalam angka 

terrendah 0,627 sampai dengan angka tertinggi 0,791, serta dalam pengujian yang 

secara statistik signifikan. Di sisi lain, konvergensi normatif atas IUIPC tidak terbukti 

benar dan valid. Kesadaran praktik privasi tidak merumuskan konvergensi normatif 

terhadap dimensi IUIPC dengan bukti yang secara statistik tidak signifikan. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi pembentuk IUIPC tidak sepenuhnya 

tersarang ke dalam satu konvergensian. 
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Hasil uji regresi untuk Model CFIP menunjukkan bahwa kecemasan berkomputer 

berpengaruh terhadap CFIP sesuai dengan tanda prediksian dan signifikan secara 

statistik dengan koefisien beta 0,159** (signifikan pada level 0,05). Simpulannya, 

hipotesis H1 tidak dapat ditolak. Kecemasan berkomputer mempengaruhi perhatian 

terhadap masalah penyajian informasi privasi personalnya. CFIP berpengaruh terhadap 

intensi keperilakuan sesuai dengan tanda prediksian yakni negatif dan signifikan secara 

statistik -0,143**. Sehingga, hipotesis H2 tidak dapat ditolak, yang artinya perhatian 

privasi informasi personal melemahkan intensi pengungkapan informasi personal 

seseorang, atau melemahkan perilaku kehendak untuk mengungkapkan privasi 

informasi personalnya. 

Hasil uji regresi untuk Model IUIPC menunjukkan bahwa IUIPC berpengaruh 

terhadap keyakinan kepercayaan sesuai dengan tanda prediksian dan signifikan secara 

statistik sebesar -0,171*** (signifikan pada level 0,01). Tanda sesuai dengan prediksian, 

sehingga hipotesis H3 tidak dapat ditolak. IUIPC berpengaruh terhadap keyakinan 

risiko sesuai dengan tanda prediksian tetapi tidak signifikan secara statistik senilai 

0,081. Hipotesis H4 ditolak, yang artinya perhatian terhadap privasi informasi 

menurunkan keyakinan risiko seseorang dalam pengungkapan informasi personalnya. 

Keyakinan kepercayaan berpengaruh terhadap keyakinan risiko sesuai dengan tanda 

prediksian dan signifikan secara statistik -0,169***. Hipotesis H5 tidak dapat ditolak 

yang bermakna bahwa ketika tingkat kepercayaan seseorang meningkat maka keyakinan 

risiko menurun.  

Keyakinan kepercayaan berpengaruh terhadap intensi keperilakuan sesuai dengan 

tanda prediksian dan signifikan secara statistik 0,114**. Simpulannya, hipotesis H6 

tidak dapat ditolak. Kepercayaan seseorang terhadap perusahaan pengkoleksi informasi 

personal meningkatkan intensi untuk tetap menyajikan informasi personalnya. 

Keyakinan risiko berpengaruh terhadap intensi keperilakuan sesuai dengan tanda 

prediksian dan signifikan secara statistik -0,226***. Sehingga, hipotesis H7 tidak dapat 

ditolak yang artinya dengan keyakinan risiko berdampak terhadap penurunan intensi 

keperilakuan untuk menyajikan informasi privasi personalnya. Mengkaitkan atas hasil 

uji regresi dan arah prediksi pengaruh disajikan dalam bentuk ringkasan yang ada dalam 

Gambar 2 sebagai berikut. 
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Gambar 2 Hasil Ringkasan Pengaruh dan Arah 

Prediksi 

 

a. Model CFIP 

 
 

b. Model IUIPC 

 
 

Keterangan: 

***signifikan pada level (0,01); **signifikan pada level (0,05); *signifikan pada 

level (0,10) 

 

4.5. Konsekuensi untuk Proses Penyelarasan Manajemen Database di Indonesia 

Menyimak terhadap hasil uji nomological yang menunjukkan bahwa Model CFIP 

berlevel medium-fit dan Model IUIPC berlevel lower-fit, maka mensiratkan bahwa 

kedua model tersebut tidak sesuai dengan keperilakuan privasi informasi di Indonesia. 
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Ketidaksesuaian kedua model tersebut juga ditunjukkan dengan hubungan antar dimensi 

pengukuran yang tidak signifikan secara statistis, khususnya hubungan antara IUIPC 

terhadap keyakinan kepercayaan. Namun demikian, kondisi tersebut juga dapat 

dipandang bahwa pengguna internet di Indonesia bersituasi kontingensial. Yang 

dimaksud dengan kontingensial adalah bahwa hubungan antara pengguna internet 

Indonesia dan perusahaan pengkoleksi informasi personal tercermin ke dalam dua 

model yang seharusnya berposisi kuat ke dalam IUIPC sebagai model yang bersifat 

dinamis. Untuk itu, perumusan model baru dapat dilakukan guna memperoleh model 

yang paling sesuai dengan kejadian privasi informasi di Indonesia.  

 

4.5.1. Pengembangan Model Baru dan Hasilnya 

Model baru, sebutlah IndIPC (Indonesians’ Information Privacy Concern) 

mengkonstruksikan lima dimensi pengukuran, yakni pengkoleksian, penggunaan 

takterotorisasi, akses tidak sah, kesalahan dan kesadaran praktik privasi. Konstruksi  

Model IndIPC ini mengkombinasikan aspek statik dan aspek dinamis sebagaimana 

kemungkinan yang dinyatakan oleh Malhotra, Kim & Agarwal (2004). IndIPC tidak 

secara langsung mempengaruhi intensi keperilakuan, tetapi hanya secara langsung 

mempengaruhi keyakinan risiko. Sedangkan, keyakinan risiko mempengaruhi intensi 

keperilakuan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa keyakinan risiko memediasi 

hubungan antara perhatian privasi informasi dan intensi keperilakuan.  

Keyakinan kepercayaan mempengaruhi secara langsung intensi keperilakuan. 

Kecemasan berkomputer tidak memediasi hubungan perhatian privasi informasi dengan 

intensi keperilakuan. Bahkan, kecemasan berkomputer tidak dimaktubkan ke dalam 

Model IndIPC karena kecemasan berkomputer telah dipandang sebagai pengukuran 

yang statik yang dalam arti pengguna internet di Indonesia tidak memperhatikan aspek 

ini. Model IndIPC ini tersaji ke dalam Gambar 3 beserta hasilnya sebagai berikut.  

 

Gambar 3 Pengembangan Model Baru IndIPC di 

Indonesia 
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Keterangan: 

***signifikan pada level (0,01); **signifikan pada level (0,05); *signifikan pada 

level (0,10) 

 

4.5.2. Hasil Uji Nomological Model IndIPC 

Penelitian ini menemukan bahwa, di dalam uji Model IndIPC menghasilkan nilai-nilai 

model: Chi-Square sebesar 1.312,261 (0,000), CFI sebesar 0,841 (>0,80), GFI sebesar 

0,805 (>0,80), RMSEA sebesar 0,076 (<0,08), dan serta CAIC sebesar 

1.758,441(def.)<5.536,250(ind.). Inferensi yang dapat dipetik dari hasil uji nomological  

di atas disimpulkan bahwa model persamaan struktural IndIPC di dalam penelitian ini 

berlevel medium-fit yang hampir mendekati super-fit. Alasannya adalah model tersebut 

hampir berada di level super-fit dengan hasil uji CFI yang hampir mendekati standar 

level kuat, GFI yang masih di atas level medium, RMSEA yang hampir mendekati 

standar kuat, serta CAIC default masih lebih rendah daripada CAIC independence 

(Malhotra, & Galleta, 2005; Malhotra, Kim & Agarwal, 2004).  

 

4.5.3. Hasil Uji Pengaruh Model IndIPC 

Tabel 5 menjelaskan hasil uji pengaruh untuk masing-masing dimensi dalam Model 

IndIPC. Hasil uji penggalian normatif atas pengkonstruksi IndIPC terbukti benar dan 

valid bahwa keempat dimensi yaitu pengkoleksian, penggunaan takterotorisasi, akses 

tidak sah, kesalahan dan kesadaran praktik privasi terkonvergensi ke dalam satu 

perhatian privasi informasi personal yang disebut IndIPC. Hasil angka penggalian 

konvergensi normatif CFIP berkisar dalam angka terrendah 0,680 sampai dengan angka 

tertinggi 1,000 serta dalam pengujian yang semuanya secara statistik signifikan. 
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Validitas konvergensi model ini lebih baik dalam bandingannya dengan kedua model 

sebelumnya. Alasannya, kepekatan nilai estimasiannya lebih dekat jaraknya dan 

semuanya mendekati angka satu. 

IndIPC berpengaruh terhadap keyakinan risiko sesuai dengan tanda prediksian dan 

signifikan secara statistik 0,160** (signifikan pada level 0,05). Hipotesis H4 tidak dapat 

ditolak, yang artinya bahwa perhatian terhadap privasi informasi menaikkan keyakinan 

risiko seseorang dalam pengungkapan informasi personalnya. Keyakinan kepercayaan 

berpengaruh terhadap intensi keperilakuan sesuai dengan tanda prediksian dan 

signifikan secara statistik 0,491***. Hipotesis H6 tidak dapat ditolak yang bermakna 

bahwa ketika tingkat kepercayaan seseorang meningkat maka intensi keperilakuan juga 

meningkat. Keyakinan risiko berpengaruh terhadap intensi keperilakuan sesuai dengan 

tanda prediksian dan signifikan secara statistik -0,871***. Sehingga, hipotesis H7 tidak 

dapat ditolak yang artinya tingginya keyakinan risiko berdampak terhadap penurunan 

intensi keperilakuan untuk menyajikan informasi privasi personalnya. 

  

Tabel 5: Hasil Ringkasan Pengaruh (Uji Regresi) 

 

Variabel Pengaruh Variabel Dipengaruhi Pengaruh (Signifikansi) 

Model IndIPC:    

IndIPC Pengkoleksian 1,000 (0, 000)  

IndIPC Penggunaan 

Takterotorisasi 

0,796 ( 2,852) *** 

IndIPC Akses Tidak Sah 0,727 ( 2,833) *** 

IndIPC Kesalahan 0,680 ( 2,664) *** 

IndIPC Kesadaran Praktik 

Privasi 

1,000 ( 2,858) *** 

IndIPC Keyakinan Risiko 0.160 ( 2,019) ** 

Keyakinan Kepercayaan Intensi Keperilakuan 0,491 ( 3,884) *** 

Keyakinan Risiko Intensi Keperilakuan -0,871 (-5,436) *** 

Keterangan: 
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***signifikan pada level (0,01); **signifikan pada level (0,05); *signifikan pada 

level (0,10) 

 

 Dengan hanya adanya tiga hipotesis serta meniadakan dua hipotesis dari Model 

CFIP dan dua hipotesis dari Model IUIPC, maka berarti bahwa Model IndIPC lebih 

sederhana dalam bandingannya dengan kedua model tersebut. Lebih sederhananya 

model merumuskan bahwa perilaku privasi informasi pengguna internet di Indonesia 

masih belum terkait dengan sistem keuangan personal yang dikaitkan dengan 

perbankan. Perilaku pengguna internet di Indonesia yang tidak mengkaitkan antara 

keyakinan kepercayaan dan keyakinan risiko menunjukkan bahwa pengungkapan 

privasi informasi tidak ada yang kritis. Pengguna internet di Indonesia juga masih dalam 

konsentrasi keyakinan kepercayaan yang tidak memediasi hubungan IndIPC terhadap 

intensi keperilakuan. Hal ini menginferensikan bahwa kontrak sosial antara perusahaan 

dan personal tidak ada materi yang dilekatkan untuk berkomitmen atau tidak ada 

komitmen-kepercayaan (Morgan & Hunt, 1994). 

 

4.6. Implikasi Komprehensif dari Ketiga Model 

Dari kedua model yang diuji, yakni CFIP dan IUIPC, dan yang selanjutnya muncul 

model baru yaitu IndIPC berimplikasi terhadap proses penyelarasan pengelolaaan 

database di Indonesia. Implikasi ini muncul dengan adanya anteseden dan konsekuen 

dari sekeluruhan model. Anteseden pembentuk perhatian privasi informasi personal 

adalah dimensi-dimensi pembentuk semuanya, variabel-variabel yang diuji serta 

pengaruh hubungan antar variabel yang diuji. Konsekuennya adalah manfaat yang 

diperoleh dari kegagalan kedua model yang diuji lebih awal dan munculnya model baru 

yang dapat menjelaskan perhatian privasi informasi personal yang terjadi di Indonesia. 

 Privasi informasi berkarakteristik adanya kesulitan di dalam menentukan 

keseimbangan tindakan yang dicapai dalam praktik maupun dicapai secara konsep. 

Perumusan yang integratif dapat digunakan untuk kepentingan manajer dalam 

pengelolaan perusahaan yang secara khusus untuk pengelolaan penjualan barang 

dagangan atau jasa. Hasil yang diperoleh bermuara pada model ketiga yang 

mengeliminasi dimensi pengendalian sebagai pengukuran perhatian privasi informasi 
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personal. Konsekuensi bagi manajer teknologi informasi adalah tidak perlunya 

memperhatikan aspek yang terkait dengan dimensi pengendalian yang dimiliki oleh 

pengguna privasi personal. Sebaliknya, manajer sistem informasi di Indonesia cukup 

hanya berkonsentrasi terhadap keyakinan kepercayaan seseorang yang diberikan kepada 

perusahaan. Demikian pula, manajemen sistem informasi perusahaan hendaknya 

bertindak untuk menyajikan penepisan risiko praktik privasi informasi bagi pengguna 

sistem internet.  

 Alhasil, konsekuensi bagi manajer teknologi sistem informasi di Indonesia dengan 

cukup sederhana untuk mengendalikan dimensi pembentuk perhatian privasi informasi, 

yakni yang terkait dengan pengkoleksian, penggunaan pihak kedua takterotorisasi 

serendah mungkin dieliminasi, akses tidak sah juga serendah mungkin dieliminasi, dan 

kesalahan yang dapat diminimalisasi. Lagi pula, dengan megendalikan keempat dimensi 

tersebut, kesadaran praktik privasi tercipta semakin kuat dengan sendirinya. Seluruh 

dimensi perhatian privasi personal ini ditindaklanjuti dengan penyajian kaidah 

rendahnya risiko yang dapat merendahkan tingkat keyakinan risiko. Secara simultan, 

penyajian kaidah yang terkait dengan peningkatan keyakinan kepercayaan kepada para 

pengguna privasi informasi personal. Finalnya, intensi keperilakuan bagi para pengguna 

sistem internet di Indonesia dapat meningkat, yang tidak perlu dikelola secara kompleks 

sebagaimana dimensi-dimensi yang disajikan oleh kombinasian Model CFIP dan 

IUIPC. 

 

4.7. Keterbatasan Penelitian 

Model CFIP, IUIPC dan IndIPC di dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan, baik keterbatasan konseptualiasi model maupun keterbatasan konstruk 

privasi informasi personal. Keterbatasan-keterbatasan dapat mengakibatkan 

berkurangnya makna validitas hasil. Keterbatasan yang mestinya dicermati di dalam 

penelitian ini tersaji sebagai berikut. 

1. Inferensi sampel yang mendasarkan ke teritorial untuk pengguna internet di 

daerah Jogyakarta. Seluruh pengguna internet telah sadar dan cukup lama dan 

dapat dipandang telah mapan. Kondisi ini menyebabkan bahwa dimensi-dimensi 
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pengkoleksian, kecemasan berkomputer, kesadaran praktik privasi, pengendalian 

dan intensi keperilakuan telah merasuk ke dalam individu cukup tajam dan lama. 

2. Nilai-nilai individu yang terkait dengan intensi keperilakuan selalu berkembang 

secara dinamis dan tidak statis dari waktu ke waktu. Penelitian dengan model 

konstruk semacam ini tidak mampu mensiratkan perkembangan dinamis 

keperilakuan individu, karena individu selalu bergerak untuk penciptaan, berbagi 

sumberdaya dan pembaharuan sistem (Sumiyana, 2007). 

3. Tidak selalu benar bahwa keyakinan kepercayaan berpengaruh terhadap intensi 

keprilakuan secara positif. Demikian juga, keyakinan risiko dan kecemasan 

berkomputer berpengaruh terhadap intensi keperilakuan yang selalu dalam arah 

negatif. Keterbatasan penelitian dapat ditunjukkan dengan adanya kemungkinan 

apabila sistem insentif atau imbalan diterapkan dapat mempengaruhi hubungan 

tersebut secara positif (Malhotra, Kim & Argawal, 2004; Sumiyana, 2007). 

4. Pengumpulan data penelitian yang hanya dalam satu kurun waktu pendek 

melemahkan hasil penelitian atau kurangnya keakuratan hasil penelitian. Alasan 

yang dapat dikemukakan terkait dengan nomor dua di dalam keterbatasan 

penelitian ini, yakni pendeknya pengumpulan data dapat menghapus pengaruh 

dinamisasi intensi keperilakuan untuk kurun waktu jangka panjang (Sumiyana, 

2007).  

 

5. Simpulan 

Inti dari analisis komparasi kedua model di dalam penelitian ini, yakni Model CFIP dan 

Model IUIPC, adalah untuk membuktikan bahwa intensi keperilakuan pengguna 

internet di Indonesia cenderung mengarah ke model yang statik (Model CFIP) ataukah 

yang dinamis (Model IUIPC). Kenyataannya, kedua model tersebut mampu 

merefleksikan keperilakuan pengguna internet di Indonesia dalam bentuk kesesuaian 

yang medium dan bahkan lemah. Intensi keperilakuan pengguna internet dalam 

pengungkapan privasi informasi personal tercermin dalam situasi kontingensial yang 

berada di antara kedua model. 

 Penelitian ini menyelesaikan masalah kontingensial perhatian privasi informasi 

personal dengan pengembangan model baru yang disebut IndIPC. Model ini 
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membuktikan dalam level kesesuaian model yang medium-fit dan hampir mendekati 

super-fit untuk perhatian privasi informasi personal di Indonesia. Berbasis model 

IndIPC, penelitian ini menyimpulkan bahwa perhatian privasi informasi di Indonesia 

tidak menghendaki adanya pengendalian terhadap perusahaan pengkoleksi informasi 

personal. Artinya, kontrak sosial antara perusahaan pengkoleksi informasi personal dan 

pengguna internet belum sepenuhnya terjadi komitmen-kepercayaan. Alasan secara 

spesifik dari kejadian tidak adanya komitmen-kepercayaan adalah ketiadaan materi 

yang perlu diprivasikan dari pengungkap informasi pesonal terhadap perusahaan 

pengkoleksi informasi personal. Bentuk yang diprivasikan biasanya yang terkait dengan 

pengungkapan informasi keuangan personal.  

 Penelitian ini menyimpulkan keberadaan model yang lebih sederhana. Lebih 

sederhananya model merumuskan bahwa perilaku privasi informasi pengguna internet 

di Indonesia yang masih belum terkait dengan sistem keuangan personal. Sehingga, 

perilaku pengguna internet di Indonesia tidak mengkaitkan antara keyakinan 

kepercayaan dan risiko. Berarti, model baru ini menguatkan kembali bahwa 

pengungkapan privasi informasi tidak ada yang kritis. Pengguna internet di Indonesia 

masih dalam konsentrasi keyakinan kepercayaan yang tidak memediasi hubungan 

IndIPC terhadap intensi keperilakuan. Hal ini menginferensikan kontrak sosial antara 

perusahaan dan personal tidak ada materi yang dilekatkan di dalam kontraknya untuk 

berkomitmen. Sehingga mengakibatkan tidak adanya komitmen-kepercayaan. 

 Konsekuensi bagi manajer teknologi sistem informasi di Indonesia dapat 

diinferensikan. Manajer teknologi sistem informasi di Indonesia cukup secara sederhana 

untuk mengendalikan dimensi pembentuk perhatian privasi informasi, yakni yang 

terkait dengan pengkoleksian, penggunaan pihak kedua takterotorisasi tidak terjadi, 

akses tidak sah juga tidak terjadi, dan kesalahan yang dapat diminimalisasi. Seluruh 

dimensi perhatian privasi personal ini ditindaklanjuti dengan penyajian kaidah 

rendahnya risiko yang dapat merendahkan tingkat keyakinan risiko. Secara simultan, 

penyajian kaidah yang terkait dengan keyakinan kepercayaan perlu ditingkatkan kepada 

para pengguna privasi informasi personal. Finalnya, intensi keperilakuan bagi para 

pengguna sistem internet di Indonesia dapat meningkat, yang tidak perlu dikelola secara 
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kompleks sebagaimana dimensi-dimensi yang disajikan oleh kombinasian Model CFIP 

dan IUIPC. 

 Berbasis keterbatasan penelitian dalam subbab sebelumnya, penelitian perlu diuji 

kembali ke dalam pengguna privasi informasi di internet yang benar-benar memiliki 

kontrak dengan perusahaan yang terkait dengan adanya komitmen-kepercayaan. 

Komitmen-kepercayaan ditandai dengan kepemilikan materi yang dilekatkan dalam 

kontrak sosialnya yang biasanya informasi keuangan personal. Manfaat dari 

pengelompokan sampel yang mampu mengarah kehomogenan dapat untuk menguji 

dinamisasi intensi keperilakuan pengguna internet di Indonesia.  
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Lampiran-Lampiran:*)

Lampiran1________________________________________________________________
_ 

Daftar Pertanyaan Penelitian 
 

Analisis Komparasi antara Model Concern for Information Privacy dan Model 
Internet  

Users’ Information Privacy Concern: Konsekuensi untuk Proses Penyelarasan  
Manajemen Database di Indonesia 

(Studi Empiris di Jogyakarta) 
 

S u m i y a n a 
Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada 

 
Berilah tanda “√” untuk jawaban yang menurut pemikiran dan penalaran saudara 
benar! 
Pilihannya: 1 (Sangat Tidak Setuju); 2 (Tidak Setuju); 3 (Netral); 4 (Setuju); 5 (Sangat 
Setuju) 
 
 
Pengkoleksian: 
1. Sangat mengganggu pemikiran saya ketika 

perusahaan menanyakan informasi personal 
2. Ketika perusahaan menanyakan informasi personal 

saya, saya berfikir dua kali untuk menyajikannya 
3. Sangat mengganggu pemikiran saya untuk 

memberikan informasi personal kepada orang atau 
lembaga lain 

4. Saya cukup cemas bahwa perusahaan mengkoleksi 
terlalu banyak informasi personal saya  

 
 
Akses Tidak Sah: 
1. Perusahaan seharusnya mendedikasikan lebih 

banyak waktu dan usaha untuk mencegah akses 
tak-terotorisasi terhadap informasi personal 

2. Perusahaan seharusnya melakukan langkah-
langkah yang pasti untuk memastikan bahwa 
informasi personal terjaga secara akurat 

3. Perusahaan seharusnya melakukan langkah-
langkah yang pasti untuk memastikan bahwa 
orang lain tidak dapat mengakses informasi 
personal di sistem komputernya 

 
 
 
 



                                                                                                                         
     

SI-01   41 

Kesalahan: 
1. Seluruh informasi personal dalam database 

seharusnya dicek kembali keakurasiannnya tanpa 
mempertimbangkan berapa besar kos yang 
dikeluarkan 

2. Perusahaan seharusnya melakukan langkah-
langkah yang pasti untuk memastikan bahwa 
informasi personal telah ter-record secara akurat 

3.  Perusahaan seharusnya melakukan prosedur yang 
pasti untuk mengkoreksi kesalahan dalam 
informasi personal 

4. Perusahaan seharusnya mendedikasikan lebih 
banyak waktu dan usaha untuk memverifikasi 
keakuratan informasi personal dalam database 
komputernya 

 
 
Penggunaan Sekunder Takterotorisasi: 
1. Perusahaan seharusnya tidak menggunakan 

informasi personal untuk segala tujuan tertentu 
jika tidak diotorisasi oleh individu yang 
menyajikan informasi personal tersebut 

2. Ketika seseorang menyajikan informasi personal 
kepada perusahaan untuk berbagai alasan, 
perusahaan seharusnya tidak menggunakan 
informasi tersebut untuk tujuan yang lain 

3. Perusahaan seharusnya tidak dapat menjual 
informasi pesonal yang ada dalam databasenya 
kepada perusahaan atau orang lain 

4. Perusahaan seharusnya tidak berbagi informasi 
personal dengan perusahaan lain jika tidak 
diotorisasi oleh individu yang menyajikan 
informasi personal 

 
 
Kesadaran tehadap Praktik Privasi: 
1. Perusahaan yang melakukan pencarian informasi 

secara online seharusnya mengungkapkan metoda 
pengkoleksian, pemrosesan dan penggunaan 

2. Pengguna kebijakan privasi online seharusnya 
memiliki kehendak untuk mengungkapkan secara 
jelas dan terbuka (conspicuous)  

3. Sangat penting bagi saya bahwa saya sadar dan 
memahami tentang bagaimana informasi personal 
saya digunakan oleh perusahaan online 
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Pengendalian: 
1. Ketika seorang individu ber-online adalah 

senyatanya hak bagi individu tersebut untuk 
mengendalikan dan berotonomi atas keputusannya 
terhadap pengkoleksian, penggunaan dan berbagi 
informasi 

2. Pengendalian seorang individu atas informasi 
personalnya berpusat pada privasi informasi 
personalnya 

3. Saya yakin bahwa privasi personal saat online 
terinvasi ketika hilangnya pengendalian atau tidak 
adanya kehendak untuk menguranginya yang 
diakibatkan oleh transaksi online 

 
 
Kecemasan Berkomputer: 
1. Berkomputer merupakan ancaman yang riil bagi 

privasi pemakai di negara ini 
2. Seringkali saya merasa takut bahwa departemen 

pemrosesan data menghilangkan data saya  
3. Saya sangat cemas dan memasalahkan terhadap 

kecepatan otomatisasi di dunia komputer 
4. Saya sangat mudah frustasi terhadap tagihan-

tagihan yang berasal  dari komputer 
5. Seringkali saya merasa frustasi dengan adanya 

peningkatan otomatisasi di lingkungan-lingkungan 
yang saya hadapi 

 
 
Keyakinan Kepercayaan: 
1. Perusahaan online seharusnya dapat dipercaya 

secara penuh dalam penanganan informasi 
2. Perusahaan online seharusnya mengatakan secara 

jujur dan memenuhi janjinya yang terkait dengan 
informasi yang disajikan oleh saya 

3. Saya yakin bahwa perusahaan online menjaga 
sepenuhnya kepentingan terbaik saya ketika 
berkaitan dengan informasi 

4. Perusahaan online secara umum dapat 
diprediksikan dan konsisten di dalam penggunaan 
informasi personal 

5. Perusahaan online selalu jujur ketika 
menggunakan informasi personal yang telah 
disajikan oleh saya 
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Keyakinan Risiko: 
1. Secara umum, sungguh sangat berrisiko untuk 

memberikan informasi personal kepada 
perusahaan online 

2. Berpotensi sangat tinggi untuk hilang yang terkait 
dengan pemberian informasi personal kepada 
perusahaan online 

3. Menjadi sangat tidak pasti yang terkait dengan 
pemberian informasi personal kepada perusahaan 
online 

4. Penyediaan informasi personal kepada perusahaan 
online akan memunculkan keterlibatan banyak 
masalah 

5. Saya merasa sangat nyaman dengan memberikan 
informasi personal kepada perusahaan online 

 
 
Intensi Keperilakuan: 
“Setelah memahami secara hipotetis terhadap seluruh 
informasi yang tersaji di dalam item-item pertanyaan, 
spesifikasikan tindakan anda dari mulai sekarang 
sampai dengan masa mendatang untuk 
mengungkapkan informasi personal anda ke dalam 
perusahaan online atau ke dalam internet”  
 
1. Untuk memakai: 

Sangat tidak suka (1) -----------------------------------
- (5) Sangat suka  
 
2. Kemungkinannya untuk memakai: 

Sangat kecil (1) -----------------------------------------
- (5) Sangat besar  
 
3. Untuk tetap mamakai:  

Sangat tidak (1) --------------------------------- (5) 
Sangat berkehendak  
 
4. Untuk tetap mamakai  

Sangat tidak percaya (1) ----------------------------  
(5) Sangat percaya  
 
 
Catatan: 
Saya telah berpengalaman menggunakan internet 
selama:  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13) Tahun 
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Lampiran 
2__________________________________________________________________ 
 
1. Reliability_Pengkoleksian  

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,842 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
2. Reliability_Penggunaan Takterotorisasi 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,829 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
3. Reliability_Akses Tidak Sah 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,794 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
4. Reliability_Kesalahan 
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Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,660 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
5. Reliability_Pengendalian 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,681 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
6. Reliability_Kesadaran Praktik Privasi 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,648 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
7. Reliability_Kecemasan Berkomputer 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 



                                                                                                                         
     

SI-01   46 

Reliability Statistics

,700 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
8. Reliability_Keyakinan Kepercayaan 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,769 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
9. Reliability_Keyakinan Risiko 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,769 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
10. Reliability_Intensi Keperilakuan 

Case Processing Summary

491 100,0
0 ,0

491 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,749 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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11. Correlations_Item-Item Pertanyaan CFIP 
Correlationsa

1 ,728** ,600** ,543** ,140** ,101* ,213** ,055 -,009 ,041 -,163** ,155** ,135** ,071 ,119**
,728** 1 ,538** ,544** ,055 ,075 ,069 -,005 -,074 ,033 -,174** ,191** ,146** ,055 ,081
,600** ,538** 1 ,463** ,106* ,203** ,204** ,034 ,033 -,032 -,093* ,131** ,135** ,104* ,140**
,543** ,544** ,463** 1 ,146** ,151** ,206** ,117** ,043 ,153** -,061 ,098* ,100* ,076 ,102*
,140** ,055 ,106* ,146** 1 ,501** ,516** ,103* ,363** ,355** ,278** ,351** ,347** ,313** ,366**
,101* ,075 ,203** ,151** ,501** 1 ,687** ,043 ,368** ,315** ,225** ,288** ,410** ,452** ,401**
,213** ,069 ,204** ,206** ,516** ,687** 1 ,157** ,326** ,320** ,230** ,295** ,426** ,404** ,448**
,055 -,005 ,034 ,117** ,103* ,043 ,157** 1 ,228** ,223** ,398** ,143** ,183** ,034 ,143**

-,009 -,074 ,033 ,043 ,363** ,368** ,326** ,228** 1 ,603** ,368** ,220** ,268** ,218** ,330**
,041 ,033 -,032 ,153** ,355** ,315** ,320** ,223** ,603** 1 ,413** ,228** ,229** ,298** ,334**

-,163** -,174** -,093* -,061 ,278** ,225** ,230** ,398** ,368** ,413** 1 ,228** ,257** ,270** ,293**
,155** ,191** ,131** ,098* ,351** ,288** ,295** ,143** ,220** ,228** ,228** 1 ,589** ,442** ,509**
,135** ,146** ,135** ,100* ,347** ,410** ,426** ,183** ,268** ,229** ,257** ,589** 1 ,591** ,584**
,071 ,055 ,104* ,076 ,313** ,452** ,404** ,034 ,218** ,298** ,270** ,442** ,591** 1 ,572**
,119** ,081 ,140** ,102* ,366** ,401** ,448** ,143** ,330** ,334** ,293** ,509** ,584** ,572** 1

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Listwise N=491a.  
 
12. Correlations_Item-Item Pertanyaan IUIPC 

Correlationsa

1 ,728** ,600** ,543** -,105* -,079 ,016 ,043 ,069 ,011
,728** 1 ,538** ,544** -,029 ,013 ,027 ,010 ,020 ,023
,600** ,538** 1 ,463** -,025 -,004 -,092* ,053 ,065 ,079
,543** ,544** ,463** 1 -,089* ,053 ,070 ,026 -,011 ,086

-,105* -,029 -,025 -,089* 1 ,662** ,174** ,089* -,038 ,004
-,079 ,013 -,004 ,053 ,662** 1 ,489** ,046 -,097* ,067
,016 ,027 -,092* ,070 ,174** ,489** 1 -,054 -,066 ,034
,043 ,010 ,053 ,026 ,089* ,046 -,054 1 ,389** ,410**
,069 ,020 ,065 -,011 -,038 -,097* -,066 ,389** 1 ,351**
,011 ,023 ,079 ,086 ,004 ,067 ,034 ,410** ,351** 1

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3

A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 F1 F2 F3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Listwise N=491a. 
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13. Factor Analysis_Faktor-Faktor Model CFIP 
Component Matrixa

 ,749     
 ,768     
 ,669     
 ,590     

,639      
,676      
,690      

     ,562
      

,559      
      

,620      
,711      
,659      
,721      

      
      
  ,664    
  ,675    
  ,600    
   ,689   
   ,769   
   ,722   

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
G1
G2
G3
G4
G5
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
6 components extracted.a. 

 
Communalities

,779
,741
,611
,618
,509
,681
,639
,651
,649
,651
,604
,635
,735
,636
,647
,447
,552
,600
,534
,506
,649
,719
,664

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
G1
G2
G3
G4
G5
J1
J2
J4

Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Total Variance Explained

4,839 21,040 21,040 2,998 13,036 13,036
2,843 12,360 33,400 2,850 12,392 25,428
2,358 10,254 43,654 2,755 11,976 37,404
1,962 8,529 52,183 2,336 10,158 47,562
1,340 5,826 58,009 2,054 8,932 56,495
1,115 4,850 62,858 1,464 6,364 62,858

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotated Component Matrixa

 ,876     
 ,847     
 ,749     
 ,763     
  ,623    
  ,670    
  ,627    
     ,777
    ,725
    ,700
      

,756      
,830      
,751      
,741      

   ,611   
   ,703   
   ,745   
   ,671   
   ,594   
    ,788  
    ,830  
    ,800  

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
G1
G2
G3
G4
G5
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
 

Component Transformation Matrix

,675 ,285 ,606 ,225 -,118 ,177
-,147 ,859 -,324 ,166 -,302 -,127
-,202 -,207 -,113 ,883 -,031 ,350
-,114 ,342 ,096 ,063 ,921 ,089
,623 -,134 -,542 ,228 ,212 -,451
,285 ,051 -,460 -,293 ,008 ,787

Component
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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14. Factor Analysis_Faktor-Faktor Model IUIPC 
Component Matrixa

,601 ,631     
,622 ,571     
,581      

      
  -,632    
  -,699    
      
      
      
      
   ,605   
   ,600   
   ,554   
      
      
      
      
      
      
      

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
6 components extracted.a. 

 
Communalities

,782
,748
,620
,616
,643
,858
,515
,612
,597
,586
,675
,742
,657
,587
,679
,560
,583
,584
,756
,639

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

3,326 16,628 16,628 2,734 13,671 13,671
2,395 11,976 28,604 2,393 11,966 25,637
2,020 10,102 38,706 2,086 10,431 36,068
1,957 9,784 48,491 2,085 10,425 46,493
1,737 8,684 57,175 1,943 9,714 56,207
1,605 8,024 65,199 1,798 8,992 65,199

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotated Component Matrixa

,878      
,853      
,763      
,774      

    ,768  
    ,917  
    ,677  
     ,773
     ,756
     ,758
   ,809   
   ,849   
   ,803   
 ,732     
 ,815     
 ,743     
 ,753     
  ,737    
  ,856    
  ,785    

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 
 

Component Transformation Matrix

,635 ,518 -,423 -,372 ,017 ,103
,728 -,530 ,332 ,115 -,256 ,004

-,134 ,419 ,403 -,055 -,745 ,293
,161 ,280 ,073 ,735 ,311 ,503

-,060 -,165 ,358 -,550 ,395 ,619
,140 ,411 ,645 -,047 ,355 -,517

Component
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 



                                                                                                                         
     

SI-01   52 

15. Factor Analysis_Model IUIPC Metoda Equimax 
Component Matrixa

,601 ,631     
,622 ,571     
,581      

      
  -,632    
  -,699    
      
      
      
      
   ,605   
   ,600   
   ,554   
      
      
      
      
      
      
      

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
6 components extracted.a. 

 
Communalities

,782
,748
,620
,616
,643
,858
,515
,612
,597
,586
,675
,742
,657
,587
,679
,560
,583
,584
,756
,639

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

3,326 16,628 16,628 2,727 13,634 13,634
2,395 11,976 28,604 2,379 11,897 25,531
2,020 10,102 38,706 2,096 10,482 36,013
1,957 9,784 48,491 2,093 10,465 46,478
1,737 8,684 57,175 1,943 9,717 56,195
1,605 8,024 65,199 1,801 9,003 65,199

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotated Component Matrixa

,877      
,852      
,762      
,775      

    ,768  
    ,917  
    ,677  
     ,773
     ,756
     ,758
   ,810   
   ,850   
   ,803   
 ,729     
 ,814     
 ,743     
 ,752     
  ,738    
  ,857    
  ,786    

A1
A2
A3
A4
E1
E2
E3
F1
F2
F3
H3
H4
H5
I1
I2
I3
I4
J1
J2
J4

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 
 

Component Transformation Matrix

,630 ,511 -,431 -,379 ,016 ,107
,730 -,526 ,333 ,115 -,258 ,003

-,134 ,421 ,398 -,056 -,746 ,294
,165 ,283 ,069 ,733 ,311 ,505

-,063 -,168 ,361 -,548 ,394 ,618
,146 ,419 ,640 -,050 ,353 -,515

Component
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.  
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Lampiran 3 
_________________________________________________________________ 
Model 1 
Your model contains the following variables  
 
             a1                             observed   endogenous 
             a2                             observed   endogenous 
             a3                             observed   endogenous 
             a4                             observed   endogenous 
             d1                             observed   endogenous 
             d2                             observed   endogenous 
             d3                             observed   endogenous 
             d4                             observed   endogenous 
             b1                             observed   endogenous 
             b2                             observed   endogenous 
             b3                             observed   endogenous 
             c1                             observed   endogenous 
             c2                             observed   endogenous 
             c3                             observed   endogenous 
             c4                             observed   endogenous 
             g1                             observed   endogenous 
             g2                             observed   endogenous 
             g3                             observed   endogenous 
             g4                             observed   endogenous 
             j1                             observed   endogenous 
             j2                             observed   endogenous 
             j4                             observed   endogenous 
             g5                             observed   endogenous 
 
             Pengkoleksian                  unobserved endogenous 
             Pengg_TakTerotoritas           unobserved endogenous 
             AksesTdkSah                    unobserved endogenous 
             Kesalahan                      unobserved endogenous 
             Kecemas                        unobserved endogenous 
             Int-Perilaku                   unobserved endogenous 
             CFIP1                          unobserved endogenous 
 
             ea4                            unobserved exogenous 
             ea3                            unobserved exogenous 
             ea2                            unobserved exogenous 
             ea1                            unobserved exogenous 
             ed1                            unobserved exogenous 
             ed2                            unobserved exogenous 
             ed3                            unobserved exogenous 
             ed4                            unobserved exogenous 
             eb1                            unobserved exogenous 
             eb2                            unobserved exogenous 
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             eb3                            unobserved exogenous 
             ec1                            unobserved exogenous 
             ec2                            unobserved exogenous 
             ec3                            unobserved exogenous 
             ec4                            unobserved exogenous 
             eg1                            unobserved exogenous 
             eg2                            unobserved exogenous 
             eg3                            unobserved exogenous 
             eg4                            unobserved exogenous 
             ej1                            unobserved exogenous 
             ej2                            unobserved exogenous 
             ej4                            unobserved exogenous 
             eg5                            unobserved exogenous 
             z1                             unobserved exogenous 
             z2                             unobserved exogenous 
             z3                             unobserved exogenous 
             z4                             unobserved exogenous 
 
 
             z5                             unobserved exogenous 
             z6                             unobserved exogenous 
             z7                             unobserved exogenous 
 
 
                     Number of variables in your model:   60 
                     Number of observed variables:        23 
                     Number of unobserved variables:      37 
                     Number of exogenous variables:       30 
                     Number of endogenous variables:      30 
 
Summary of Parameters 
 
                   Weights  Covariances Variances    Means   Intercepts   Total 
                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   ----- 
            Fixed:   37          0          0          0          0         37 
          Labeled:    0          0          0          0          0          0 
        Unlabeled:   22          0         30          0          0         52 
                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   ----- 
            Total:   59          0         30          0          0         89 
 
NOTE: 
    The model is recursive. 
Sample size:   491 
Model: Default model 
Computation of degrees of freedom 
 
                      Number of distinct sample moments:  276 
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          Number of distinct parameters to be estimated:   52 
                                     ------------------------- 
                                     Degrees of freedom:  224 
 
Minimum was achieved 
 
Chi-square = 747.341 
Degrees of freedom = 224 
Probability level = 0.000 
 
Maximum Likelihood Estimates 
---------------------------- 
 
Regression Weights:                      Estimate     S.E.      C.R.     Label  
-------------------                      --------   -------   -------   ------- 
 
CFIP1 <--------------------- Kecemas       0.070     0.033     2.134            
Pengkoleksian <--------------- CFIP1       1.000                                
Pengg_TakTerotoritas <-------- CFIP1       2.021     0.531     3.806            
AksesTdkSah <----------------- CFIP1       2.071     0.547     3.788            
Kesalahan <------------------- CFIP1       1.153     0.341     3.378            
Int-Perilaku <---------------- CFIP1      -0.406     0.196    -2.069            
a1 <------------------ Pengkoleksian       1.000                                
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.942     0.048    19.760            
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.748     0.047    15.968            
a4 <------------------ Pengkoleksian       0.719     0.048    14.910            
d1 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.000                                
d2 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.150     0.079    14.557            
d3 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.012     0.074    13.612            
d4 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.088     0.077    14.076            
b1 <-------------------- AksesTdkSah       1.000                                
b2 <-------------------- AksesTdkSah       1.102     0.080    13.820            
b3 <-------------------- AksesTdkSah       1.222     0.088    13.917            
c1 <---------------------- Kesalahan       1.000                                
c2 <---------------------- Kesalahan       1.202     0.177     6.786            
c3 <---------------------- Kesalahan       1.291     0.190     6.805            
c4 <---------------------- Kesalahan       1.150     0.183     6.298            
g1 <------------------------ Kecemas       1.000                                
g2 <------------------------ Kecemas       1.158     0.159     7.269            
g3 <------------------------ Kecemas       1.433     0.182     7.891            
g4 <------------------------ Kecemas       1.066     0.142     7.496            
j1 <------------------- Int-Perilaku       1.000                                
j2 <------------------- Int-Perilaku       1.508     0.146    10.356            
g5 <------------------------ Kecemas       1.069     0.147     7.288            
j4 <------------------- Int-Perilaku       1.057     0.096    10.958            
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Standardized Regression Weights:         Estimate 
--------------------------------         -------- 
 
CFIP1 <--------------------- Kecemas       0.159 
Pengkoleksian <--------------- CFIP1       0.220 
Pengg_TakTerotoritas <-------- CFIP1       0.791 
AksesTdkSah <----------------- CFIP1       0.842 
Kesalahan <------------------- CFIP1       0.627 
Int-Perilaku <---------------- CFIP1      -0.143 
a1 <------------------ Pengkoleksian       0.876 
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.824 
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.680 
a4 <------------------ Pengkoleksian       0.643 
d1 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.669 
d2 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.802 
d3 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.730 
d4 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.763 
b1 <-------------------- AksesTdkSah       0.641 
b2 <-------------------- AksesTdkSah       0.812 
b3 <-------------------- AksesTdkSah       0.828 
c1 <---------------------- Kesalahan       0.349 
c2 <---------------------- Kesalahan       0.749 
c3 <---------------------- Kesalahan       0.774 
c4 <---------------------- Kesalahan       0.552 
g1 <------------------------ Kecemas       0.457 
g2 <------------------------ Kecemas       0.547 
g3 <------------------------ Kecemas       0.698 
g4 <------------------------ Kecemas       0.587 
j1 <------------------- Int-Perilaku       0.611 
j2 <------------------- Int-Perilaku       0.842 
g5 <------------------------ Kecemas       0.550 
j4 <------------------- Int-Perilaku       0.671 
 
Summary of models 
----------------- 
               Model  NPAR        CMIN    DF           P     CMIN/DF 
    ----------------  ----   ---------    --   ---------   --------- 
       Default model    52     747.341   224       0.000       3.336 
     Saturated model   276       0.000     0 
  Independence model    23    4190.680   253       0.000      16.564 
 
               Model         RMR         GFI        AGFI        PGFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.051       0.883       0.856       0.716 
     Saturated model       0.000       1.000                         
  Independence model       0.146       0.470       0.421       0.430 
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                          DELTA1        RHO1      DELTA2        RHO2 
               Model         NFI         RFI         IFI         TLI         CFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.822       0.799       0.868       0.850       0.867 
     Saturated model       1.000                   1.000                   1.000 
  Independence model       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
 
 
               Model      PRATIO        PNFI        PCFI 
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.885       0.727       0.768 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model       1.000       0.000       0.000 
 
               Model         NCP       LO 90       HI 90             
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model     523.341     444.183     610.095 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model    3937.680    3731.521    4151.128 
 
               Model        FMIN          F0       LO 90       HI 90 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       1.525       1.068       0.906       1.245 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000       0.000 
  Independence model       8.552       8.036       7.615       8.472 
 
               Model       RMSEA       LO 90       HI 90      PCLOSE 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.069       0.064       0.075       0.000 
  Independence model       0.178       0.173       0.183       0.000 
 
               Model         AIC         BCC         BIC        CAIC 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model     851.341     856.698    1232.602    1121.556 
     Saturated model     552.000     580.429    2575.615    1986.219 
  Independence model    4236.680    4239.049    4405.315    4356.199 
 
               Model        ECVI       LO 90       HI 90       MECVI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       1.737       1.576       1.914       1.748 
     Saturated model       1.127       1.127       1.127       1.185 
  Independence model       8.646       8.226       9.082       8.651 
 
                         HOELTER     HOELTER 
               Model         .05         .01 
    ----------------  ----------  ---------- 
       Default model         171         182 
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  Independence model          35          37 
 
Execution time summary: 
 
          Minimization: 0.310 
         Miscellaneous: 3.054 
             Bootstrap: 0.000 
                 Total: 3.364 
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Model 2 
Your model contains the following variables 
 
             a1                             observed   endogenous 
             a2                             observed   endogenous 
             a3                             observed   endogenous 
             a4                             observed   endogenous 
             f1                             observed   endogenous 
             f2                             observed   endogenous 
             f3                             observed   endogenous 
             e1                             observed   endogenous 
             e2                             observed   endogenous 
             e3                             observed   endogenous 
             h3                             observed   endogenous 
             h4                             observed   endogenous 
             i1                             observed   endogenous 
             i2                             observed   endogenous 
             i3                             observed   endogenous 
             i4                             observed   endogenous 
             h5                             observed   endogenous 
             j1                             observed   endogenous 
             j2                             observed   endogenous 
             j4                             observed   endogenous 
 
             Pengkoleksian                  unobserved endogenous 
             Praktik-Privasi                unobserved endogenous 
             Pengendalian                   unobserved endogenous 
             Kepercayaan                    unobserved endogenous 
             Risiko                         unobserved endogenous 
             IUIPC1                         unobserved endogenous 
             Int-Perilaku                   unobserved endogenous 
 
             ea4                            unobserved exogenous 
             ea3                            unobserved exogenous 
             ea2                            unobserved exogenous 
             ea1                            unobserved exogenous 
             ef1                            unobserved exogenous 
             ef2                            unobserved exogenous 
             ef3                            unobserved exogenous 
             ee1                            unobserved exogenous 
             ee2                            unobserved exogenous 
             ee3                            unobserved exogenous 
             eh3                            unobserved exogenous 
             eh4                            unobserved exogenous 
             ei1                            unobserved exogenous 
             ei2                            unobserved exogenous 
             ei3                            unobserved exogenous 
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             ei4                            unobserved exogenous 
             eh5                            unobserved exogenous 
             z1                             unobserved exogenous 
             z2                             unobserved exogenous 
             z7                             unobserved exogenous 
             ej1                            unobserved exogenous 
             ej2                            unobserved exogenous 
             ej4                            unobserved exogenous 
             z8                             unobserved exogenous 
 
                     Number of variables in your model:   51 
                     Number of observed variables:        20 
                     Number of unobserved variables:      31 
                     Number of exogenous variables:       24 
                     Number of endogenous variables:      27 
NOTE: 
    The model is recursive. 
Sample size:   491 
Model: Default model 
Computation of degrees of freedom 
 
                      Number of distinct sample moments:  210 
          Number of distinct parameters to be estimated:   45 
                                     ------------------------- 
                                     Degrees of freedom:  165 
 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1004.791 
Degrees of freedom = 165 
Probability level = 0.000 
 
Maximum Likelihood Estimates 
---------------------------- 
Regression Weights:                      Estimate     S.E.      C.R.     Label  
-------------------                      --------   -------   -------   ------- 
 
Kepercayaan <---------------- IUIPC1      -0.121     0.039    -3.131            
Risiko <--------------------- IUIPC1       0.054     0.037     1.468            
Risiko <---------------- Kepercayaan      -0.160     0.056    -2.858            
Praktik-Privasi <------------ IUIPC1       0.034     0.035     0.953            
Pengendalian <--------------- IUIPC1      -0.083     0.046    -1.806            
Pengkoleksian <-------------- IUIPC1       1.000                                
Int-Perilaku <--------------- Risiko      -0.220     0.060    -3.688            
Int-Perilaku <---------- Kepercayaan       0.105     0.054     1.948            
a1 <------------------ Pengkoleksian       1.000                                
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.943     0.048    19.848            
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.745     0.047    15.936            
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a4 <------------------ Pengkoleksian       0.715     0.048    14.833            
f1 <---------------- Praktik-Privasi       1.000                                
f2 <---------------- Praktik-Privasi       1.463     1.945     0.752            
f3 <---------------- Praktik-Privasi       1.118     1.612     0.693            
e1 <------------------- Pengendalian       1.000                                
e2 <------------------- Pengendalian       0.359     0.500     0.717            
e3 <------------------- Pengendalian      -0.071     0.578    -0.123            
h3 <-------------------- Kepercayaan       1.000                                
h4 <-------------------- Kepercayaan       1.060     0.087    12.200            
i1 <------------------------- Risiko       1.000                                
i2 <------------------------- Risiko       1.047     0.085    12.263            
i3 <------------------------- Risiko       0.846     0.077    10.964            
i4 <------------------------- Risiko       0.894     0.079    11.327            
h5 <-------------------- Kepercayaan       0.806     0.068    11.937            
j1 <------------------- Int-Perilaku       1.000                                
j2 <------------------- Int-Perilaku       1.371     0.124    11.023            
j4 <------------------- Int-Perilaku       1.052     0.094    11.181            
 
Standardized Regression Weights:         Estimate 
--------------------------------         -------- 
Kepercayaan <---------------- IUIPC1      -0.171 
Risiko <--------------------- IUIPC1       0.081 
Risiko <---------------- Kepercayaan      -0.169 
Praktik-Privasi <------------ IUIPC1       1.000 
Pengendalian <--------------- IUIPC1      -1.000 
Pengkoleksian <-------------- IUIPC1       1.000 
Int-Perilaku <--------------- Risiko      -0.226 
Int-Perilaku <---------- Kepercayaan       0.114 
a1 <------------------ Pengkoleksian       0.876 
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.826 
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.678 
a4 <------------------ Pengkoleksian       0.640 
f1 <---------------- Praktik-Privasi       0.046 
f2 <---------------- Praktik-Privasi       0.059 
f3 <---------------- Praktik-Privasi       0.049 
e1 <------------------- Pengendalian       0.087 
e2 <------------------- Pengendalian       0.038 
e3 <------------------- Pengendalian      -0.006 
h3 <-------------------- Kepercayaan       0.707 
h4 <-------------------- Kepercayaan       0.830 
i1 <------------------------- Risiko       0.674 
i2 <------------------------- Risiko       0.760 
i3 <------------------------- Risiko       0.621 
i4 <------------------------- Risiko       0.649 
h5 <-------------------- Kepercayaan       0.647 
j1 <------------------- Int-Perilaku       0.637 
j2 <------------------- Int-Perilaku       0.798 
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j4 <------------------- Int-Perilaku       0.696 
 
Summary of models 
----------------- 
               Model  NPAR        CMIN    DF           P     CMIN/DF 
    ----------------  ----   ---------    --   ---------   --------- 
       Default model    45    1004.791   165       0.000       6.090 
     Saturated model   210       0.000     0 
  Independence model    20    3106.985   190       0.000      16.353 
 
               Model         RMR         GFI        AGFI        PGFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.055       0.844       0.801       0.663 
     Saturated model       0.000       1.000                         
  Independence model       0.145       0.584       0.540       0.528 
 
                          DELTA1        RHO1      DELTA2        RHO2 
               Model         NFI         RFI         IFI         TLI         CFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.677       0.628       0.715       0.668       0.712 
     Saturated model       1.000                   1.000                   1.000 
  Independence model       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
 
               Model      PRATIO        PNFI        PCFI 
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.868       0.588       0.618 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model       1.000       0.000       0.000 
 
               Model         NCP       LO 90       HI 90             
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model     839.791     743.591     943.477 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model    2916.985    2740.043    3101.260 
 
               Model        FMIN          F0       LO 90       HI 90 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       2.051       1.714       1.518       1.925 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000       0.000 
  Independence model       6.341       5.953       5.592       6.329 
 
               Model       RMSEA       LO 90       HI 90      PCLOSE 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.102       0.096       0.108       0.000 
  Independence model       0.177       0.172       0.183       0.000 
 
               Model         AIC         BCC         BIC        CAIC 
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    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model    1094.791    1098.821    1418.439    1328.631 
     Saturated model     420.000     438.806    1930.357    1511.253 
  Independence model    3146.985    3148.776    3290.829    3250.914 
 
               Model        ECVI       LO 90       HI 90       MECVI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       2.234       2.038       2.446       2.242 
     Saturated model       0.857       0.857       0.857       0.896 
  Independence model       6.422       6.061       6.798       6.426 
 
 
 
                         HOELTER     HOELTER 
               Model         .05         .01 
    ----------------  ----------  ---------- 
       Default model          96         103 
  Independence model          36          38 
 
Execution time summary: 
          Minimization: 0.460 
         Miscellaneous: 1.552 
             Bootstrap: 0.000 
                 Total: 2.012 
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Model 3 
Your model contains the following variables 
 
             a1                             observed   endogenous 
             a2                             observed   endogenous 
             a3                             observed   endogenous 
             a4                             observed   endogenous 
             d1                             observed   endogenous 
             d2                             observed   endogenous 
             d3                             observed   endogenous 
             d4                             observed   endogenous 
             b1                             observed   endogenous 
             b2                             observed   endogenous 
             b3                             observed   endogenous 
             c1                             observed   endogenous 
             c2                             observed   endogenous 
             c3                             observed   endogenous 
             c4                             observed   endogenous 
             j1                             observed   endogenous 
             j2                             observed   endogenous 
             j4                             observed   endogenous 
             f1                             observed   endogenous 
             f2                             observed   endogenous 
             f3                             observed   endogenous 
             h5                             observed   endogenous 
             h4                             observed   endogenous 
             h3                             observed   endogenous 
             i1                             observed   endogenous 
             i2                             observed   endogenous 
             i3                             observed   endogenous 
             i4                             observed   endogenous 
 
             Pengkoleksian                  unobserved endogenous 
             Pengg_TakTerotoritas           unobserved endogenous 
             AksesTdkSah                    unobserved endogenous 
             Kesalahan                      unobserved endogenous 
             Int-Perilaku                   unobserved endogenous 
             Kesadran                       unobserved endogenous 
             Kepercayaan                    unobserved endogenous 
             Risiko                         unobserved endogenous 
 
             ea4                            unobserved exogenous 
             ea3                            unobserved exogenous 
             ea2                            unobserved exogenous 
             ea1                            unobserved exogenous 
             ed1                            unobserved exogenous 
             ed2                            unobserved exogenous 
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             ed3                            unobserved exogenous 
             ed4                            unobserved exogenous 
             eb1                            unobserved exogenous 
             eb2                            unobserved exogenous 
             eb3                            unobserved exogenous 
             ec1                            unobserved exogenous 
             ec2                            unobserved exogenous 
             ec3                            unobserved exogenous 
             ec4                            unobserved exogenous 
             ej1                            unobserved exogenous 
             ej2                            unobserved exogenous 
             ej4                            unobserved exogenous 
             INDCPI                         unobserved exogenous 
             z3                             unobserved exogenous 
             z4                             unobserved exogenous 
 
 
             z5                             unobserved exogenous 
             z6                             unobserved exogenous 
             ef1                            unobserved exogenous 
             ef2                            unobserved exogenous 
             ef3                            unobserved exogenous 
             eh5                            unobserved exogenous 
             eh4                            unobserved exogenous 
             eh3                            unobserved exogenous 
             ei1                            unobserved exogenous 
             ei2                            unobserved exogenous 
             ei3                            unobserved exogenous 
             ei4                            unobserved exogenous 
             z11                            unobserved exogenous 
             z12                            unobserved exogenous 
 
                     Number of variables in your model:   71 
                     Number of observed variables:        28 
                     Number of unobserved variables:      43 
                     Number of exogenous variables:       35 
                     Number of endogenous variables:      36 
 
Summary of Parameters 
                   Weights  Covariances Variances    Means   Intercepts   Total 
                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   ----- 
            Fixed:   43          0          0          0          0         43 
          Labeled:    0          0          0          0          0          0 
        Unlabeled:   27          0         35          0          0         62 
                   -------  ----------- ---------    -----   ----------   ----- 
            Total:   70          0         35          0          0        105 
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NOTE: 
    The model is recursive. 
Sample size:   491 
Model: Default model 
Computation of degrees of freedom 
 
                      Number of distinct sample moments:  406 
          Number of distinct parameters to be estimated:   62 
                                     ------------------------- 
                                     Degrees of freedom:  344 
 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1312.261 
Degrees of freedom = 344 
Probability level = 0.000 
 
Maximum Likelihood Estimates 
---------------------------- 
Regression Weights:                      Estimate     S.E.      C.R.     Label  
-------------------                      --------   -------   -------   ------- 
Risiko <--------------------- INDCPI       0.702     0.348     2.019            
Pengkoleksian <-------------- INDCPI       1.000                                
Pengg_TakTerotoritas <------- INDCPI       2.916     1.023     2.852            
AksesTdkSah <---------------- INDCPI       2.527     0.892     2.833            
Kesalahan <------------------ INDCPI       1.760     0.660     2.664            
Kesadran <------------------- INDCPI       2.871     1.004     2.858            
Int-Perilaku <---------- Kepercayaan       0.261     0.067     3.884            
Int-Perilaku <--------------- Risiko      -0.389     0.072    -5.436            
a1 <------------------ Pengkoleksian       1.000                                
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.945     0.048    19.752            
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.748     0.047    15.926            
a4 <------------------ Pengkoleksian       0.719     0.048    14.874            
d1 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.000                                
d2 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.128     0.076    14.898            
d3 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.981     0.071    13.740            
d4 <----------- Pengg_TakTerotoritas       1.073     0.074    14.422            
b1 <-------------------- AksesTdkSah       1.000                                
b2 <-------------------- AksesTdkSah       1.104     0.080    13.822            
b3 <-------------------- AksesTdkSah       1.209     0.087    13.855            
c1 <---------------------- Kesalahan       1.000                                
c2 <---------------------- Kesalahan       1.223     0.179     6.833            
c3 <---------------------- Kesalahan       1.269     0.186     6.831            
c4 <---------------------- Kesalahan       1.156     0.183     6.328            
j1 <------------------- Int-Perilaku       1.000                                
j2 <------------------- Int-Perilaku       0.823     0.226     3.640            
j4 <------------------- Int-Perilaku       0.907     0.216     4.194            
f1 <----------------------- Kesadran       1.000                                
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f2 <----------------------- Kesadran       0.851     0.104     8.224            
f3 <----------------------- Kesadran       1.082     0.103    10.499            
h5 <-------------------- Kepercayaan       1.000                                
h4 <-------------------- Kepercayaan       1.289     0.110    11.737            
h3 <-------------------- Kepercayaan       1.240     0.104    11.888            
i1 <------------------------- Risiko       1.000                                
i2 <------------------------- Risiko       1.001     0.082    12.279            
i3 <------------------------- Risiko       0.813     0.075    10.857            
i4 <------------------------- Risiko       0.873     0.077    11.366            
 
Standardized Regression Weights:         Estimate 
--------------------------------         -------- 
Risiko <--------------------- INDCPI       0.160 
Pengkoleksian <-------------- INDCPI       0.156 
Pengg_TakTerotoritas <------- INDCPI       0.796 
AksesTdkSah <---------------- INDCPI       0.727 
Kesalahan <------------------ INDCPI       0.680 
Kesadran <------------------- INDCPI       1.000 
Int-Perilaku <---------- Kepercayaan       0.491 
Int-Perilaku <--------------- Risiko      -0.871 
a1 <------------------ Pengkoleksian       0.875 
a2 <------------------ Pengkoleksian       0.826 
a3 <------------------ Pengkoleksian       0.679 
a4 <------------------ Pengkoleksian       0.643 
d1 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.681 
d2 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.800 
d3 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.720 
d4 <----------- Pengg_TakTerotoritas       0.765 
b1 <-------------------- AksesTdkSah       0.644 
b2 <-------------------- AksesTdkSah       0.816 
b3 <-------------------- AksesTdkSah       0.822 
c1 <---------------------- Kesalahan       0.349 
c2 <---------------------- Kesalahan       0.761 
c3 <---------------------- Kesalahan       0.760 
c4 <---------------------- Kesalahan       0.554 
j1 <------------------- Int-Perilaku       0.299 
j2 <------------------- Int-Perilaku       0.225 
j4 <------------------- Int-Perilaku       0.282 
f1 <----------------------- Kesadran       0.609 
f2 <----------------------- Kesadran       0.455 
f3 <----------------------- Kesadran       0.624 
h5 <-------------------- Kepercayaan       0.650 
h4 <-------------------- Kepercayaan       0.818 
h3 <-------------------- Kepercayaan       0.711 
i1 <------------------------- Risiko       0.686 
i2 <------------------------- Risiko       0.739 
i3 <------------------------- Risiko       0.607 
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i4 <------------------------- Risiko       0.645 
 
Summary of models 
----------------- 
               Model  NPAR        CMIN    DF           P     CMIN/DF 
    ----------------  ----   ---------    --   ---------   --------- 
       Default model    62    1312.261   344       0.000       3.815 
     Saturated model   406       0.000     0 
  Independence model    28    5334.749   378       0.000      14.113 
 
               Model         RMR         GFI        AGFI        PGFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ----------  
       Default model       0.054       0.841       0.812       0.712 
     Saturated model       0.000       1.000                         
  Independence model       0.131       0.444       0.403       0.413 
 
                          DELTA1        RHO1      DELTA2        RHO2 
               Model         NFI         RFI         IFI         TLI         CFI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.754       0.730       0.806       0.785       0.805 
     Saturated model       1.000                   1.000                   1.000 
  Independence model       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
 
               Model      PRATIO        PNFI        PCFI 
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.910       0.686       0.732 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model       1.000       0.000       0.000 
 
               Model         NCP       LO 90       HI 90             
    ----------------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model     968.261     860.912    1083.158 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000 
  Independence model    4956.749    4723.995    5195.938 
 
               Model        FMIN          F0       LO 90       HI 90 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       2.678       1.976       1.757       2.211 
     Saturated model       0.000       0.000       0.000       0.000 
  Independence model      10.887      10.116       9.641      10.604 
 
               Model       RMSEA       LO 90       HI 90      PCLOSE 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       0.076       0.071       0.080       0.000 
  Independence model       0.164       0.160       0.167       0.000 
 
               Model         AIC         BCC         BIC        CAIC 
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    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model    1436.261    1444.061    1903.037    1758.441 
     Saturated model     812.000     863.080    3868.631    2921.756 
  Independence model    5390.749    5394.272    5601.551    5536.250 
 
               Model        ECVI       LO 90       HI 90       MECVI 
    ----------------  ----------  ----------  ----------  ---------- 
       Default model       2.931       2.712       3.166       2.947 
     Saturated model       1.657       1.657       1.657       1.761 
  Independence model      11.002      10.527      11.490      11.009 
 
                         HOELTER     HOELTER 
               Model         .05         .01 
    ----------------  ----------  ---------- 
       Default model         145         153 
  Independence model          39          41 
 
Execution time summary: 
          Minimization: 0.320 
         Miscellaneous: 3.155 
             Bootstrap: 0.000 
                 Total: 3.475 
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