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Abstrak 

 

 

Penyebaran berita hoax saat ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Berita-

berita tidak benar tersebut banyak disebarkan melalui media sosial maupun grup-grup online 

di berbagai aplikasi pesan instant. Bahkan banyak konten hoax yang diterima maupun 

dibagikan oleh seseorang berstatus mahasiswa. Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan 

informasi mahasiswa saat ini masih belum sempurna. Serta kemampuan mereka 

mengevaluasi suatu informasi sebelum mengadopsinya masih belum cukup baik. Oleh karena 

itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas argumen dan kredibilitas 

sumber terhadap adopsi informasi ditambah dengan adanya variabel mediasi antara hubungan 

tersebut, yaitu kegunaan informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

eksplanatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 responden, yakni mahasiswa anggota 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis path analysis (analisis jalur) karena memiliki hubungan yang 

kompleks dan terdapat variabel intervening didalamnya. Pengolahan data juga dibantu 

dengan program komputer SPSS dan SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini ialah seluruh 

jalur dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Variabel kualitas argumen (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kegunaan informasi (Z) dengan nilai t-statistik 4,315. Selanjutnya, 

variabel kredibilitas sumber (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kegunaan 

informasi (Z) dengan nilai t-statistik sebesar 6,832. Kemudian, variabel kegunaan informasi 

juga berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi (Y) dengan t-statistik 3,233. 

Selanjutnya variabel kualitas argumen (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel adopsi 

informasi (Y) dengan nilai t-statistik sebesar 4,695. Terakhir variabel kredibilitas sumber 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel adopsi informasi (Y2) dengan nilai t-

statistik sebesar 2,475. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa, adanya varibel intervening 

yaitu kegunaan informasi (Z), mampu memediasi hubungan kualitas argumen dan kredibilitas 

sumber dengan adopsi informasi. Hal tersebut terbukti dari nilai t-statistik pengaruh tidak 

langsung variabel kualitas informasi (X1) sebesar 2,564 dan kredibilitas sumber (X2) sebesar 

2.863. 

 

Kata kunci : adopsi informasi, kualitas argumen, kredibilitas sumber, kegunaan informasi, 

path analysis. 
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Abstract 
 

The massive spreading of hoaxes currently being worried for Indonesian Society. The fake 

news is widely disseminated through social media and online groups in various instant 

messaging applications. Even a lot of hoaxes is accepted and shared by students in 

universities. These phenomena proved that students have not been able to receive 

information properly. Also, their ability to evaluate information before adopting it is still not 

good enough. Therefore this study aims to determine the effect of the argument quality and 

the source credibility on information adoption, completed with the mediating variables 

between these relationships, namely the information usefulness. This study used explanatory 

design with quantitative approach. Researcher distributed questionnaires to 200 

respondents, namely students from Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga 

Surabaya. This study used path analysis because it has a complex relationship and there are 

intervening variables. Data processed by SPSS and SmartPLS 3.0. The results of this study 

were that all lines were significantly affected. The argument quality variable (X1) 

significantly influence the information usefulness (Z) with a t-statistics value of 4,315. 

Furthermore, the source credibility variable (X2) has a significant effect on the information 

usefulness variable (Z) with a t-statistics value of 6,832. Then, the variable information 

usefulness (Z) also significantly influence information adoption (Y) with a t-statistics of 3,233 

. Then, the argument quality variable (X1) has a significant effect on the information 

adoption variable 
 

(Y) with a t-statistics value of 4,695. Finally, the source credibility variable (X2) 

significantly influence the information adoption variable (Y2) with a t-statistics value of 

2,475. This study also found that the existence of intervening variables namely the 

information usefulness (Z), was able to mediate the relationship of the argument quality and 

the source credibility with the information adoption. This results came from from the t-

statistic value of the indirect effect of the information quality variable (X1) of 2.564 and 

source credibility (X2) of 2.863. 
 

Keywords: information adoption, argument quality, source credibilty, information 

usefulness, path analysis. 
 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Organisasi telah mengalami transformasi seiring berubahnya pula era komunikasi saat 

ini. Dahulu berkomunikasi dilakukan dengan bertatap muka, sedangkan di era digital saat ini 

dapat dilakukan dengan bantuan internet dan perangkat teknologi. Sehingga urusan waktu, 

tempat, jarak hingga biaya sudah tidak dipermasalahkan lagi. Organisasi saat ini memang 

memiliki pola komunikasi serta transfer pengetahuan yang mulai memasuki cara modern. 

Seperti hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Fauzi (2018) bahwa suatu organisasi di 

era internet saat ini tidak akan terlepas dari forum online yang mereka gunakan sebagai 

koordinasi ketika tidak dapat bertatap muka untuk melancarkan jalannya suatu organisasi. 

Forum online dalam organisasi dibuat untuk memudahkan suatu organisasi atau 

komunitas untuk berkoordinasi hingga bertukar informasi di era digital saat ini. Pola 

komunikasi yang berbasis teknologi atau computer mediated communication (CMC), sangat 

memungkinkan adanya sebuah proses adopsi informasi. Berbagi pengetahuan dalam 

komunitas virtual umumnya berawal dari pencarian pengetahuan atas ketidakcukupan 

pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya 
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(Winarno, 2010). Dari hal tersebut diketahui bahwa berbagi pengetahuan dalam suatu forum 

online setidaknya akan menciptakan proses adopsi informasi. 

Adopsi informasi sendiri merupakan proses dimana seseorang menganalisis informasi 

atau pengetahuan orang lain untuk mereka gunakan sesuai kebutuhan. Terbukti pula bahwa 

adopsi informasi adalah suatu hal yang sangat biasa dilakukan pada dunia virtual pada saat 

ini. Pesatnya penyebaran informasi saat ini, sangat diperlukan kemampuan seseorang dalam 

menganalisa suatu informasi hingga akhirnya mengadopsi informasi tersebut. Penyebaran 

informasi yang sangat cepat dan mudah pada masa sekarang menyebabkan information flood 

yang tidak dapat dihindari. Banjir informasi yang tidak terbendung tersebut harus diimbangi 

dengan kemampuan seseorang dalam menilainya sebelum mempercayai kemudian 

mengadopsi informasi tersebut. Selain itu juga agar tidak memunculkan masalah-masalah 

baru dalam penyebaran informasi di era digital saat ini, salah satunya konten-konten tidak 

benar atau hoax. Konten hoax sendiri hanya salah satu hambatan atau dapat juga menjadi 

tantangan dalam proses adopsi informasi. Terlebih lagi konten hoax saat ini banyak 

disebarkan melalui grup-grup online baik di media sosial atau di aplikasi pesan instant. 

Didukung oleh riset yang dilakukan oleh Rahayu dan Utari (2018) yaitu informasi hoax 

melalui media sosial facebook lebih sering disebarkan melalui grup, daripada disebarkan 

secara terbuka melalui akun pribadi seseorang. Grup online yang awalnya bertujuan untuk 

media komunikasi antar orang menjadi wadah penyebaran berita hoax yang populer. 

Organisasi sendiri identik dilakukan oleh anak-anak muda, meskipun tidak sedikit 

pula organisasi-organisasi yang terbentuk dengan beranggotakan orang-orang dewasa. 

Seseorang di usia remaja masih sangat senang dan aktif untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar mereka, baik secara langsung atau melalui dunia maya. Ditambah di era 

digital saat ini seseorang dapat dengan mudah berpendapat tanpa harus orang lain mengetahui 

identitas asli mereka. Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

tahun 2017 menyatakan bahwa komposisi pengguna internet terbanyak saat ini didominasi 

oleh masyarakat usia produktif yaitu masyarakat berumur 19-34 tahun. Kemudian dari hasil 

survei yang sama juga dinyatakan bahwa penetrasi pengguna internet terbanyak bila dilihat 

dari pendidikan terakhirnya ialah S2/S3 sebanyak 88,24%, kemudian pada posisi kedua ialah 

S1/diploma sebanyak 79,23. Dengan kata lain bahwa masyarakat Indonesia dengan usia 

muda serta masyarakat berstatus mahasiswa masih menjadi pengguna internet terbanyak. 

Fakta bahwa pengguna internet dari kalangan usia muda serta berstatus mahasiswa 

masih mendominasi, maka secara tidak langsung mereka juga mempengaruhi transformasi 

organisasi masa kini. Sehingga mahasiswa semakin mendukung organisasi serba digital atau 

bentuk organisasi yang memanfaatkan internet, teknologi dan semacamnya. Adopsi informasi 

juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mahasiswa, terlebih lagi aktifitas mahasiswa saat 

ini yang sangat dekat dengan teknologi informasi. Akan tetapi tidak semua mahasiswa 

mampu menerima informasi dengan baik dan kritis. Dalam riset yang dilakukan Aniroh 

(2018) mengenai penyebaran ujaran kebencian, diketahui hasil bahwa saat mahasiswa 

memperoleh suatu pesan kebencian, mereka memproses pesan tersebut tidak secara kritis. 

Selain itu mereka juga tidak hati-hati serta tidak rasional dalam merespon pesan kebencian 

tersebut. Bahkan mahasiswa juga menyebarkan pesan kebencian tersebut tanpa dipahami 

lebih dalam isi pesan yang disampaikan dan tanpa diedit terlebih dahulu. 

Penelitian lain dilakukan oleh Fatkhurahman (2018) menggambarkan kemampuan 

mahasiswa menilai sebuah berita palsu berada dalam kategori sedang. Dengan dimensi 

terendah ialah dalam menilai sumber berita dan keaslian foto dalam berita, dengan berbagai 

faktor yang mempengaruhi mereka dalam penilaian berita hoax. Hal ini menggambarkan 

bahwa proses penerimaan informasi mahasiswa saat ini masih belum sepenuhnya sempurna, 

sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian setelahnya. 
 



4 
 

Kerugian-kerugian yang akan terjadi mampu dicegah atau diminimalisir, salah 

satunya dengan kemampuan seseorang dalam mengevaluasi kualitas informasi dari berbagai 

sumber yang ada saat ini. Ketika anggota organisasi ingin mengadopsi suatu informasi yang 

kemudian akan digunakan untuk menambah pengetahuan atau bahkan pengambilan 

keputusan dalam bertindak, hendaknya memperhatikan hal-hal mengenai informasi tersebut. 

Misalnya kualitas informasi yang dibagikan hingga kredibilitas anggota organisasi lainnya 

yang membagikan informasi. Kualitas informasi memegang peranan cukup penting dalam 

pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan. Dengan melihat bahwa kualitas 

informasi memiliki pengaruh yang cukup penting, maka orang yang membagikan suatu 

informasi tersebut juga harus memiliki kualitas yang baik pula. Informasi yang dapat 

digunakan dalam membantu anggota lain dalam menentukan tindakan apa yang akan diambil 

selanjutnya hendaknya berasal dari seseorang yang memiliki reputasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain memiliki kredibilitas yang baik. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana mereka sebagai mahasiswa mengadopsi 

informasi yang didapatkan dari suatu grup online organisasi. Dimana proses berbagi 

pengetahuan saat ini diiringi dengan banyaknya berita-berita yang tidak benar dapat disebar 

dengan mudahnya. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang dapat 

mempengaruhi mereka untuk mengadopsi atau tidak informasi tersebut dalam proses berbagi 

informasi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Argumen dan Kredibilitas Sumber terhadap Adopsi Informasi dengan Kegunaan Informasi 

sebagai Pemediasi pada Grup Online Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas 

Airlangga Surabaya”. 
 

Kualitas Argumen 
 

Suatu informasi harus menarik, bermanfaat serta up to date agar dapat mencerminkan 

kualitas sebuah argumen yang menggunakan informasi. Kualitas argumen dilihat sebagai 

nilai kritis penentu pengaruh informasi dalam kondisi dari kemungkinan elaborasi tinggi 

interpersonal konteks ketika seseorang memiliki kemampuan memproses argumen yang 

tersaji dalam sebuah pesan (Sussman and Siegel, 2003). Kualitas argumen atau kualitas 

informasi memiliki empat aspek yaitu, relevansi, tepat waktu, akurasi, serta kelengkapan. 

Informasi yang memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pemakai informasi tersebut 

dapat dikatakan berkualitas. Selain itu informasi yang relevan dapat membantu pemakai 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya dengan tepat. Kemudian informasi juga harus tepat 

waktu, artinya suatu informasi harus mampu digunakan kapanpun untuk melengkapi 

kebutuhan informasi seseorang. Informasi harus tersedia kapanpun dibutuhkan dan tersedia 

untuk periode lampau, saat ini hingga masa yang akan datang. Di samping informasi harus 

mampu digunakan kapanpun, informasi harus memiliki akurasi yang tinggi. Sehingga ketika 

orang menggunakannya pada kebutuhan yang mendesak, selain tersedia tepat waktu 

informasi tersebut juga memiliki tingkat kesalahan yang rendah atau bahkan bebas dari suatu 

kesalahan. Yang terakhir ialah kelengkapan, dimana informasi harus menyediakan 

kelengkapan agar dapat dirasakan oleh pengguna (Mc Leod dalam Anggraini, 2012). 

 
 

Kredibilitas Sumber 
 

Menurut Sussman and Siegel (2003) kredibilitas sumber telah dikonseptualisasikan 

sebagai variabel yang mungkin memproses pesan yang bias kemudian mengubah 

kecenderungan penerima pesan untuk mendukung atau melawan suatu hal. Kredibilitas 

sumber memiliki dua dimensi yaitu keahlian sumber dan keterpercayaan sumber. Keahlian 

sumber, merupakan sumber pesan yang ahli yang mana reputasi sumber pesan tersebut 
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merupakan kunci untuk mengalokasikan nilai informasi (Delarocas dalam Anggraini, 2012). 

Keahlian sumber mengacu pada kompetensi, pengalaman dan pengetahuan sumber yang 

memberikan informasi. Sedangkan keterpercayaan sumber mengacu pada niat suatu sumber 

untuk menyediakan data atau informasi yang valid. Terlepas dari keahlian, sumber juga harus 

menyediakan data dan informasi yang valid (Watts and Wayner dalam Anggraini, 2012). 

Keterpercayaan sumber, merupakan dimensi kredibilitas sumber yang berbasis fungsi dari 

karakter dan integritas sumber yang dirasakan (Sussman and Siegel, 2013). 
 

Kegunaan Informasi 
 

Kegunaan Informasi didefinisikan sebagai sejauh mana pembaca memahami 

informasi yang diterima berharga sehingga dapat membantu mereka membuat keputusan 

pembelian yang lebih baik (Cheung, et al, 2008). Selain itu definisi lain kegunaan informasi 

ialah bagaimana suatu informasi memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk berbagai 

kepentingan misalnya sebagai pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam 

konteks penelitian ini sendiri informasi digunakan atau dimanfaatkan sebagai pertimbangan 

keputusan dalam mengambil tindakan selanjutnya 

 

Adopsi Informasi 
 

Teori adopsi informasi (Sussman and Siegel, 2003) menggambarkan orang menjalani 

proses ketika memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan untuk pertama kali (yang 

dibedakan dari perilaku penggunaan berkelanjutan). Sedangkan menurut Cheung et.al (2008), 

adopsi informasi merupakan proses dimana seseorang sengaja melibatkan diri dalam 

menggunakan informasi. Istilah adopsi informasi sendiri lebih sering digunakan pada dunia 

virtual, karena adopsi informasi menekankan pada proses keterlibatan secara mendalam 

terkait dengan suatu komentar di dunia virtual itu sendiri. Sehingga konsep adopsi informasi 

dapat digunakan untuk mengulas atau membahas mengenai proses penerimaan suatu 

informasi untuk digunakan dalam menentukan tindakan selanjutnya dalam suatu organisasi. 
 

 

HIPOTESIS PENELITIAN DAN MODEL KONSEPTUAL 
 

H1 : Kualitas argumen berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan informasi 
 

H2 : Kredibilitas sumber berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan informasi 
 

H3 : Kegunaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi 
 

H4 : Kualitas argument berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi dengan 

kegunaan informasi sebagai pemediasi. 
 

H5 : Kredibilitas sumber berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi dengan 

kegunaan informasi sebagai pemediasi. 
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Gambar 1.1 Model Konseptual 
 

 

METODE PENELITIAN 
 

Mengacu pada fenomena dan latar belakang permasalahan diatas, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research atau penelitian eksplanatif. 

Lokasi penelitian ialah organisasi pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas 

Airlangga. Populasi dari penelitian ini ialah mahasiswa yang menjadi anggota dari Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Airlangga Surabaya yang tergabung dalam suatu 

grup online. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan teknik simple random sampling. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM), sampel dengan jumlah banyak sangat dibutuhkan agar 

hasil penelitian tidak bias. Oleh karena itu, peneliti menetapkan untuk mengambil 200 sampel 

dalam penelitian ini. 
 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan angket atau 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data secara primer. Metode pengumpulan sekunder 

dilakukan dengan studi pustaka ataupun observasi, studi pustaka digunakan untuk membantu 

penulis menyusun gambaran umum, teori serta konsep dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

ini data dianalisis dengan teknik analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan 

pengembangan dari analisis regresi linear berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk 

mengetahui adanya hubungan kausalitas antar variabel. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dari hasil penelitian yang digambarkan secara deskriptif, diperoleh nilai dari variabel 

kualitas argumen sebesar 2,39. Kemudian nilai variabel kredibilitas sumber sebesar 2,46 

disusul dengan variabel kegunaan informasi sebesar 2,50. Yang terakhir yaitu nilai variabel 

adopsi informasi yaitu sebesar 2,39. Yang mana dengan perolehan nilai-nilai tersebut maka 

seluruh variabel dalam penelitian ini masuk kategori rendah. Selain itu, hasil analisis jalur 

dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 
 

Pengaruh Kualitas Argumen (X1) terhadap Kegunaan Informasi (Z) 
 

Terdapat pengaruh kualitas argumen terhadap kegunaan informasi memiliki nilai t-

statistik sebesar 4,315, yang mana menunjukkan bahwa kualitas argumen berpengaruh secara 

signifikan terhadap kegunaan informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 

Soenarno dkk (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

argument dengan kegunaan informasi. 
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Pengaruh Kredibilitas Sumber (X2) terhadap Kegunaan Informasi (Z) 
 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari kredibilitas sumber terhadap kegunaan 

informasi. Hal tersebut berdasarkan uji koefisien jalur yang memperoleh angka t-statistik 

≥1,96 (6,832≥1,96) dan probabilitas < 0,05 (0,000<0,05), sehingga H2 diterima. Artinya 

semakin tinggi kredibilitas dari suatu sumber maka akan lebih berguna pula informasi yang 

ada. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat kredibilitas sumber rendah maka kegunaan 

informasi juga akan rendah. Hal tersebut mendukung penelitian dari penelitian Soenarno dkk. 

(2015) yang mana kredibilitas sumber berpengaruh signifikan terhadap variabel kegunaan 

informasi dengan angka koefisien beta 0,568. 
 

Pengaruh Kegunaan Informasi (Z) terhadap Adopsi Informasi (Y) 
 

Hipotesis ketiga yaitu kegunaan informasi berpengaruh secara positif signifikan juga 

terbukti. Hal tersebut diketahui dari besarnya nilai t-statistiknya yang melebihi t tabelnya 

(1,96) yaitu 3,233 dan juga nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari nilai kritisnya (0,05) 

yaitu 0,001. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin berguna informasi yang ada 

maka keinginan responden untuk mengadopsi informasi tersebut juga semakin tinggi. Dengan 

terbuktinya pengaruh yang signifikan antara kegunaan informasi dan adopsi informasi diatas, 

maka dapat dikatakan bahwa informasi yang berguna dalam grup online UKM membuat 

mahasiswa ingin mengadopsi informasi tersebut untuk berbagai keperluan terkait organisasi. 
 

Pengaruh Kualitas Argumen (X1) terhadap Adopsi Informasi (Y) dengan Kegunaan 

Informasi sebagai Pemediasi (Z) 
 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, H4 telah terbukti diterima 

yang mana artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas argument dengan adopsi 

informasi. Hal tersebut didapatkan dari nilai t-statistik sebesar 4,695 (≥1,96) dan nilai 

probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). Dari hasil pengujian juga diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung kualitas argument terhadap adopsi informasi memiliki nilai t-statistik sebesar 

2,564. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa variabel mediasi yaitu kegunaan informasi 

memiliki pengaruh dalam hubungan kedua variabel atau dengan kata lain terjadi peran 

mediasi. 
 

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa anggota UKM akan 

mengadopsi suatu informasi tanpa melihat lebih detail terkait kualitas dari informasi itu 

sendiri. Informasi yang mereka anggap berguna akan mereka adopsi dengan tidak terlalu 

melihat kualitas informasi tersebut 
 

Pengaruh Kredibilitas Sumber (X2) terhadap Adopsi Informasi (Y) dengan Kegunaan 

Informasi sebagai Pemediasi (Z) 
 

Hipotesis mengenai kredibilitas sumber berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap adopsi informasi terbukti. Hal tersebut berdasarkan nilai t-statistik yang melebihi 

dari 1,96 yaitu 2,475 dan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 yaitu 0,014. Sama dengan 

pengaruh kualitas argument terhadap adopsi informasi, pengaruh langsung dari kredibilitas 

sumber terhadap adopsi informasi juga memiliki nilai t-statistik yang lebih dari 1,96 yaitu 

2,863. Oleh karena itu dalam hubungan kredibilitas sumber dengan adopsi informasi, 

kegunaan informasi juga memediasi, dengan pengaruh yang signifikan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa responden tidak melihat terlebih dahulu 

siapa anggota yang memberikan informasi ataupun dari mana asal informasi yang mereka 
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dapatkan. Mereka akan langsung mengadopsi informasi yang diberikan oleh anggota lain 

dalam grup online UKM mereka, yang terpenting informasi tersebut berguna bagi mereka. 
 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas argumen dan kredibilitas 

sumber terhadap adopsi informasi dengan kegunaan informasi sebagai pemediasi, maka 

diperoleh simpulan: variabel kualitas argumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

kegunaan informasi dengan nilai t-statistik sebesar 4,315. Variabel kredibilitas sumber 

berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan informasi dengan nilai t-statistik sebesar 

6,832. Variabel kegunaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi 

dengan nilai t-statistik sebesar 3,233. Variabel kualitas argumen berpengaruh secara 

signifikan terhadap adopsi informasi dengan nilai t-statistik sebesar 4,695. Variabel 

kredibilitas sumber berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi informasi dengan nilai t-

statistik sebesar 2,475. Kegunaan informasi telah memediasi hubungan antara kualitas 

argument dengan adopsi informasi dengan nilai t-statistik sebesar 2,564. Kegunaan informasi 

telah memediasi hubungan antara kredibilitas sumber dengan adopsi informasi dengan nilai t-

statistik sebesar 2,863. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyarankan bagi anggota grup online 

UKM untuk lebih memperhatikan kualitas informasi serta kredibilitas dari anggota yang 

memberikan atau membagikan informasi. Melihat hasil temuan penelitian yang telah 

dilakukan, yang mana keseluruhan variabel masuk dalam kategori rendah. Peneliti juga 

menyarankan apabila ingin bertukar informasi dalam grup online UKM diharapkan juga 

untuk membagikan informasi yang relevan dengan apa yang dibutuhkan anggota lain. Selain 

itu juga membagikan informasi yang memang sudah dapat dipastikan kebenarannya, 

sehingga anggota lain dapat lebih mempercayai informasi tersebut. Peneliti mengharapkan 

untuk memperluas objek penelitian seperti meneliti mengenai adopsi informasi pada 

organisasi atau komunitas-komunitas online yang lebih besar yang mana seluruh proses 

komunikasi atau berbagi informasinya secara online. Atau dapat dikatakan memiliki 

Computer-Mediated Communication (CMC) yang lebih intens. Sehingga lebih dapat dilihat 

secara detail dan lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi informasi dalam 

platform virtual. Peneliti juga menyarankan untuk memperbanyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses adopsi informasi. Serta lebih mengeksplor variable mediasi apa saja 

yang dapat diteliti terkait efeknya memediasi proses adopsi informasi.
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Anggraini, Endah. (2012). Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Adopsi Informasi 

dengan Kegunaan Informasi sebagai Pemediasi pada Komunitas Online. Skripsi. 

Surakarta : Universitas Sebelas Maret. (Diakses pada 20 Agustus 2017). 
 

Aniroh, Nur Azizah Dewi. (2018). Sikap Mahasiswa terhadap Pesan Kebencian dan Berita 

Palsu di Facebook terkait Kasus Basuki Tjahaya Purnama yang Disebarkan oleh 

Saracen. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 
 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2017). Penetrasi dan Perilaku Pengguna 

Internet Indonesia Survey 2017. Jakarta : Asosiasi Penyelengara Jasa Internet 
 



9 
 

Indonesia. Retrieved from https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-

Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017 (diakses pada 22 Desember 

2018) 
 

Cheung, Christy M.K et.al. (2008). “The Impact of Electronic Word-of-Mouth : The 

Adoption of Online Opinions in Online Customer Communities. Internet Research”. 

Vol. 18 No. 3. p. 229-247. (Diakses pada 23 Agustus 2017) 
 

Fatkhurahman. (2018). Kemampuan Mahasiswa Tempatan Menilai Berita Palsu atau “Hoax” 

dalam Media Sosial dalam Upaya Pengembangan Jiwa Kewirausahaan. Jurnal Benefita 

3(3) hlm. 417-426. (Diakses pada 22 Desember 2018). 

Fauzi, Amalia Rizky. (2018). Penggunaan Line sebagai Media Komunikasi Organisasi: Studi 

Kualitatif Deskriptif Media Sosial Line pada UKM di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 

Rahayu, Wien Hesthi dan Utari, Prahastiwi. (2018). “Elaborasi Pesan Hoax di Grup 

Facebook Info Wong Solo”. Jurnal Komunikator. Vol. 10 No. 1 hlm. 24-33. 
 

Soenarno, Aryo Rachmadani P, dkk. (2015). “Analisis Pengaruh Kualitas Informasi dan 

Kredibilitas Sumber terhadap Kegunaan Informasi dan Dampaknya pada Adopsi 

Informasi : Studi pada Masyarakat Pengikut Akun Twitter Resmi iKaskus”. Jurnal 

Administrasi Bisnis. Vol. 25 No. 1. (Diakses pada 23 Agustus 2017). 
 

Sussman, Stephanie Watts and Siegal, W.S. (2003). “Informational Influence In 

Organizations: An Integrated Approach To Knowledge Adoption”. Informational 

Systems Research. Volume 14 Nomor 1. (Diakses pada 20 Agustus 2017). 
 

Winarno, Wahyu Agus. (2010). “Berbagi Pengetahuan dan Komunitas Online : Sebuah 

Fenomena Blog”. Ekonomika-Bisnis Volume 02 Nomor 01 Hlm. 239-248. (Diakses 

pada 03 Juni 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


