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BAB IV

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil pengaruh kualitas website terhadap

perceived flow, perceived flow terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli serta

pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli pada Traveloka. Pembahasan

hasil penelitian ini dimulai dari analisis kuantitatif yang meliputi uji goodness of

fit index, analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan program LISREL

8.80 dan pengujian hipotesis.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengumpulan

data penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden

penelitian yaitu mereka yang pernah menggunakan produk layanan di website

Traveloka. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan sebanyak 250 kuesioner

dan setelah dievaluasi maka dapat diperoleh sebanyak 232 responden  yang dapat

masuk dalam kriteria responden penelitian ini.

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing),

diberi kode (coding) dan ditabulasikan (tabulating). Selanjutnya dianalisis dengan

bantuan program statistik komputer LISREL 8.80.

1.1. Karakteristik Responden dalam Mengunjungi Website

Karakteristik responden dalam mengunjungi website pada penelitian ini

dapat dijelaskan kedalam  3 kategori yang didasarkan pada pengalaman responden

yaitu pernah dan tidak pernah dalam mengunjungi website Traveloka, Layanan
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apa yang paling sering digunakan dalam website Traveloka, dan frekuensi

responden dalam melakukan pemesanan di website Traveloka (dalam 6 bulan

terakhir). Dalam hal ini, jawaban dari pengalaman responden (pernah atau tidak

pernah) dalam mengunjungi website Traveloka digunakan sebagai filter awal

sebelum responden mengisi bagian selanjutnya pada pertanyaan karakteristik

demografi. Apabila responden menjawab pertanyaan “Ya” (pernah  mengunjungi

website Traveloka) maka responden boleh untuk melanjutkan ketahap pengisian

kuesioner selanjutnya dan apabila responden menjawab “Tidak” maka responden

tidak bisa melanjutkan untuk pengisian kuesioner selanjutnya.

1.1.1. Layanan yang sering dipesan Responden dalam Website Traveloka

Berdasarkan layanan yang sering dipesam responden dalam website

Traveloka, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Layanan yang sering dipesan Responden

Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Dari hasil tabel 4.1 diatas maka mayoritas layanan yang sering dipesan

konsumen dalam website Traveloka adalah tiket penerbangan dengan jumlah

responden 157 orang atau sebanyak 67.7 %. Tiket kereta api sejumlah 48 orang

Jenis Layanan Jumlah Responden Persentase
Tiket Penerbangan 157 67.7 %
Tiket Kereta Api 48 20.7 %
Hotel 22 9.5 %
Tiket Bioskop 4 1.7 %
Pembayaran Listrik PLN 0 0 %
Pembayaran BPJS Kesehatan 1 0.4 %
Pembayaran PDAM 0 0 %
Pembayaran Telkom 0 0 %
Total 232 100.0
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atau sebanyak 20.7 %. Hotel dengan prosentase 9.5 % atau sejumlah 22 orang.

Kemudian tiket bioskop sejumlah 4 orang atau dengan prosentase 1.7 %.

Sedangkan hanya 1 orang saja yang memilih pembayaran BPJS kesehatan dengan

prosentase 0.4 %. Untuk Pembayaran listrik PLN, pembayaran PDAM dan

pembayaran Telkom tidak ada responden yang memilih layanan tersebut.

1.1.2. Intensitas Responden dalam melakukan pemesanan di website

Traveloka dalam kurun waktu 6 bulan terakhir

Tabel 4.2
Intensitas Responden dalam Melakukan Pemesanan

Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Mengacu pada tabel 4.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa intensitas

responden dalam melakukan pemesanan di website Traveloka dengan intensitas

kurun waktu 6 bulan terakhir adalah mayoritas sebanyak 120 responden yang

melakukan pemesanan kurang dari 3 kali atau dengan prosentase 51.7 % dari total

232 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.2. Karakteristik Demografi Responden

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini digambarkan ke

dalam lima kategori yang didasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan,

dan pendapatan. Berikut ini akan disajikan tabel dari karakteristik demografi

responden.

Intensitas Jumlah Responden Persentase
3 - 5 kali 50 21.6 %
6 - 8 kali 18 7.8 %
Kurang dari 3 kali 120 51.7 %
lebih dari 9 kali 44 19.0 %

Total 232 100.0 %
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1.2.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini

diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Pria 123 53.0 %
Wanita 109 47.0 %
Total 232 100.0 %

Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam

penelitian ini sebagian besar adalah pria sebanyak 123 responden atau sebesar

53% dan wanita sebanyak 109 responden atau sebesar 47% dari total 232

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.2.2. Usia Responden

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan

sebagai berikut :

Tabel 4.4
Usia Responden

Usia Jumlah responden Persentase
18-25 tahun 53 22.8 %
26-35 tahun 161 69.4 %
36-45 tahun 9 3.9 %
46-55 tahun 7 3.0 %
56-65 tahun 2 0.9 %
Total 232 100.0 %

Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam

penelitian ini adalah sebagian besar berumur antara 26 – 35 tahun yaitu sebanyak

161 responden atau sebesar 69.4 % dari total 232 responden yang berpartisipasi

dalam penelitian ini.
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1.2.3. Pendidikan Responden
Tabel 4.5

Pendidikan Responden
Jenis Pendidikan Jumlah Responden Persentase

Doktoral 1 0.4 %
Pasca Sarjana 23 10 %
Sarjana 159 68.5 %
Diploma 13 5.6 %
SMA 35 15.1 %
SMP 1 0.4 %

Total 232 100 %
Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan

Sarjana yakni sebanyak 68.5%. Sementara presentase pendidikan terakhir

responden paling kecil pada pada pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)

yakni 0.3% .

1.2.4. Pekerjaan Responden
Tabel 4.6

Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Persentase

Belum Bekerja 3 1.3 %
Pelajar/Mahasiswa 37 15.9 %
Pegawai Swasta 75 32.3 %
PNS/TNI/Polri 54 23.3 %
BUMN/BUMD 15 6.5 %
Wiraswasta 35 15.1 %
Lainnya 13 5.6 %

Total 232 100 %
Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam

penelitian ini adalah sebagian besar bekerja sebagai pegawai swasta yaitu

sebanyak 75 responden atau sebesar 32.3 % dari total 232 responden yang

berpartisipasi dalam penelitian ini.
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1.2.5. Pendapatan Responden

Tabel 4.7
Pendapatan Responden

Pendapatan Responden Jumlah Responden Persentase
Belum berpenghasilan 2 0.9 %
Kurang dari Rp 1.000.000 23 9.9 %
Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 27 11.6 %
Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 36 15.5 %
Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 34 14.7 %
Rp 4.000.001 - Rp 5.000.000 25 10.8 %
Rp 5.000.001 - Rp 6.000.000 19 8.2 %
Rp 6.000.001 - Rp 7.000.000 14 6.0 %
Lebih dari Rp 7.000.000 52 22.4 %

Total 232 100 %
Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan

responden dalam penelitian ini mayoritas berpendapatan lebih dari Rp 7.000.000,-

dengan jumlah 52 responden atau sebesar 22.4 % dari total 232 responden yang

berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.3. Analisis Model Pengukuran

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (Structural

Equation Modelling / SEM) untuk menganalisa model yang dikembangkan dalam

penelitian. SEM merupakan metode statistik yang menggunakan pendekatan

konfirmatori dalam melakukan analisa multivariat dari teori struktural

berdasarkan fenomena yang terjadi (Byrne, 1998). SEM biasanya terdiri dari dua

model yaitu model pengukuran dan model persamaan struktural (Schumaker dan

Lomax, 1996). Model pengukuran menetapkan bagaimana konstruk hipotesis

diukur dalam bentuk variabel terobservasi dan menggambarkan alat-alat

pengukuran seperti reliabilitas dan validitas. Model persamaan struktural
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mendefinisikan pola hubungan antar konstruk dan menggambarkan sejumlah

varian yang tidak terjelaskan. Holmes-Smith dan Rowe (1994) menyatakan bahwa

variabel terobservasi yang digunakan dalam analisis ini harus reliabel dan akurat

dalam menjelaskan konstruk yang mendasari.

Dalam melakukan analisis persamaan struktural, peneliti pada awalnya

menggunakan model struktural lengkap dengan variabel terobservasi. Hasil output

Lisrel tersaji pada lampiran 4. Statistik kesesuaian model hasil output Lisrel

diperoleh nilai χ2 sebesar 1279.62, sementara nilai RMSEA, GFI, AGFI, CFI dan

ECVI sebesar 0.15, 0.67, 0.59, 0.93 dan 5.96. Hasil statistik tersebut

mengindikasikan kesesuaian model yang tidak baik. Atas dasar data statistik

tersebut, dalam melakukan analisis persamaan struktural, peneliti tidak

menggunakan model persamaan struktural lengkap dengan variabel terobservasi,

sehingga peneliti menggunakan pendekatan one-congeneric. Pendekatan ini

merupakan alat pereduksi data untuk mencapai jumlah variabel komposit yang

dapat dikelola. Sehingga dapat digunakan dalam analisis model persamaan

structural yang berikutnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan langkah yang

direkomendasikan Holmes-Smith dan Row (1994) yaitu 3 langkah untuk

melakukan model pengukuran one-congeneric, yaitu :

1. Analisis faktor konfirmatori untuk model atau konstruk pengukuran dan

evaluasi reliabilitas dan validitas masing-masing konstruk.

2. Mengurangi jumlah variabel terobservasi dari masing-masing konstruk ke

dalam variabel gabungan.
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3. Melakukan analisis model persamaan struktural untuk menguji model

penelitian dan hipotesis dengan menggunakan variabel gabungan.

Oleh karena variabel terobservasi dari konstruk yang digunakan dalam

penelitian ini ditentukan sebelumnya, maka serangkaian analisis terhadap faktor

konfirmatori dilakukan untuk mengukur hubungan antara masing-masing

konstruk dengan variabel terobservasi. Sebagaimana hasil penelitian yang

dilakukan Byrne (1998), penelitian ini terdiri dari 4 tahapan dalam mengevaluasi

kesesuaian model pengukuran atau analisis faktor konfirmatori. Tahapan-tahapan

analisis faktor konfirmatori yaitu uji validitas, penilaian kebaikan dari kesesuaian

model, respesifikasi model, serta penilaian reliabilitas dan validitas konstruk.

1.3.1. Analisis Offending Estimate

Hasil menunjukkan terdapat 13 indikator yang dipakai dalam penelitian ini

dan terdapat 9 indikator yang tidak dipakai (dihapus). Beberapa indikator dihapus

karena mempunyai nilai standardized loading factor >1, dan terdapat indikator

yang mempunyai korelasi diantara indikator tersebut. Kemudian, beberapa

indikator yang memiliki korelasi dengan dua indikator atau lebih, yang kemudian

dihilangkan (dihapus). Berdasarkan tabel 4.8, pada indikator variabel Kualitas

website (WebQ), terdapat sembilan indikator yang dihapus dari total keseluruhan

tiga belas indikator. WebQ1, WebQ2, WebQ3, WebQ6, WebQ9, WebQ12

dihapus karena memiliki nilai standardized loading factor >1 dengan nilai

WebQ1 adalah 1.09, WebQ2 nilainya 1.03, WebQ3 nilainya 1.37, WebQ6

nilainya 1.16, WebQ9 nilainya 1.07, dan WebQ12 nilainya 1.58. Kemudian

WebQ8, dihapus karena mempunyai korelasi dengan WebQ10, dan WebQ11.
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Hasil analisis offending estimate ditampilkan pada tabel 4.8 dibawah ini. Setelah

memastikan bahwa tidak terdapat offending estimates yang tidak layak dalam

model, uji kelayakan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya.

Tabel 4.8. Hasil Analisis Offending Estimate

Nama Variabel Nama Indikator

Nilai standardized

loading factor Keterangan

Minat Beli

Minat1 0.82 Dipakai
Minat2 0.79 Dipakai
Minat3 0.92 Dipakai

Kepuasan
Pelanggan

Puas1 0.94 Dipakai
Puas2 0.85 Dipakai
Puas3 0.82 Dipakai

Perceived flow
Flow1 0.74 Dipakai
Flow2 0.77 Dipakai
Flow3 0.74 Dipakai

Kualitas Website

WebQ1 1.09 Tidak Dipakai
WebQ2 1.03 Tidak Dipakai
WebQ3 1.37 Tidak Dipakai
WebQ4 0.90 Dipakai
WebQ5 0.72 Dipakai
WebQ6 1.16 Tidak Dipakai
WebQ7 0.87 Dipakai
WebQ8 0.90 Tidak Dipakai
WebQ9 1.07 Tidak Dipakai
WebQ10 0.93 Tidak Dipakai
WebQ11 0.55 Tidak Dipakai
WebQ12 1.58 Tidak Dipakai
WebQ13 0.58 Dipakai

Sumber : Data SEM diolah, 2018.

1.3.2. Uji Validitas

Penilaian terkaan parameter dilakukan dengan mengevaluasi signifikansi

dan reliabilitas statistik. Proses evaluasi difokuskan pada nilai t parameter yang

menggambarkan bahwa estimasi parameter dibagi menjadi Standard Error-nya,

dan korelasi multipel kuadrat (r2) dari variabel terobservasi. Holmes-Smith (2001)

menyatakan bahwa parameter dengan tingkat α=0.05 yang memiliki nilai t > 1.96
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dianggap signifikan. Holmes-Smith (2001) juga menyatakan bahwa variabel

terobservasi dengan nilai r2 > 0.50 bersifat reliabel yang kasarannya sama dengan

muatan faktor 0.70. Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan satu model

pengukuran one-congeneric membutuhkan variabel terobservasi yang reliabel,

maka peneliti menghilangkan variabel terobservasi yang memiliki nilai r2 lebih

rendah dari 0.50 atau muatan standarnya lebih kecil dari 0.70, oleh karena itu

pendekatan one-congeneric digunakan dalam penelitian ini sehingga

membutuhkan indikator-indikator yang kuat untuk mengukur masing-masing

variabel yang digunakan.

Tabel 4.9 : Hasil Uji Validitas Indikator Variabel

Item Muatan Faktor
(Factor Loading)

t-values r2 Keterangan

Minat Beli
Minat1 0.78 --- 0.82 Valid
Minat2 0.74 20.85 0.79 Valid
Minat3 0.90 24.62 0.92 Valid

Kepuasan Pelanggan
Puas1 0.94 --- 0.93 Valid
Puas2 0.85 24.37 0.79 Valid
Puas3 0.82 29.60 0.88 Valid

Perceived flow
Flow1 0.74 --- 0.64 Valid
Flow2 0.77 9.96 0.55 Valid
Flow3 0.74 10.10 0.59 Valid

Kualitas Website
WebQ4 0.90 15.76 0.75 Valid
WebQ5 0.76 13.13 0.58 Valid
WebQ7 0.82 15.81 0.75 Valid
WebQ13 0.57 12.96 0.57 Valid

Sumber : Data SEM diolah, 2018

Hasil menunjukkan bahwa dari 22 indikator yang telah dianalisis

sebelumnya, maka berdasarkan tabel diatas terdapat 13 indikator yang dinyatakan
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valid yaitu  Minat1, Minat2, Minat3, Puas1, Puas2, Puas3, Flow1, Flow2, Flow3,

WebQ4, WebQ5, WebQ7, WebQ13 sehingga dapat digunakan untuk analisis

selanjutnya.

1.3.3. Penilaian Kesesuaian Model (Goodness of Fit)

Dalam structural equation modelling (SEM) tidak ada alat uji statistik

tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis yang di ajukan. Hair (1998)

menyatakan bahwa untuk mengukur baik tidaknya atau “kesesuaian” model yang

diajukan, maka peneliti dapat melakukan pengujian dengan mengacu pada indeks

goodness of fit.

Mengacu pada penjelasan Ghozali & Fuad (2008), peneliti juga

menganalisis x2 dan normed x2, root mean square error of approximation

(RMSEA), goodness of fit (GFI), comparative fit index (CFI). Uji goodness of fit

dilakukan pada variabel yang telah dianalisis validitas indikator. Hasil tersebut di

sajikan pada tabel 4.11 berikut :

Tabel: 4.10: Nilai Indeks Goodness of Fit

Variabel 2 RMSEA GFI NFI CFI Ket.

Minat Beli 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 Baik

Kepuasan
Pelanggan

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 Baik

Perceived flow 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 Baik

Kualitas
Website

0.82 0.00 1.00 1.00 1.00 Baik

Sumber : Data SEM diolah, 2018

Hasil  tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai

nilai goodness of fit yang baik, sehingga model tersebut memiliki kesesuaian.
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4.3.4 Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu tingkatan dimana seperangkat

satu atau lebih indikator-indikator memiliki pengukuran yang sama dari suatu

variabel, sedangkan validitas berkaitan dengan kemampuan suatu indikator untuk

mengukur variabel sebuah penelitian dengan tepat (Hair dkk., 1998). Perlu dicatat

bahwa reliabilitas tidak menjamin validitas dan sebaliknya (Hair dkk., 1998;

Holmes-Smith, 2001). Hal ini menandakan bahwa suatu indikator bisa konsisten

(reliabel) tetapi tidak akurat (valid), atau jika tidak, satu indikator bisa akurat

namun tidak konsisten.

Dalam pemodelan persamaan struktural, terdapat beberapa statistik

pengujian yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas variabel. Hal ini

meliputi korelasi ganda kuadrat (r2) dari masing-masing indikator, reliabilitas

gabungan, dan varian yang terekstrak. Output LISREL memberikan R2 dari

masing-masing indikator. Holmes-Smith (2001) menunjukkan bahwa sebagai

suatu aturan umum, variabel akan menjadi reliabel ketika r2 dari indikator-

indikatornya melebihi 0,50; reliabilitas gabungannya lebih besar dari 0,70; dan

varian terekstraknya lebih besar dari 0,50. Reliabilitas gabungan dan varian

terekstraknya dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari Fornell dan Larker

(1981) berikut ini:

(i)
2

Reliabilitas Gabungan =
(i)

2 + i

i
2

Varian Terekstrak =
i

2 + i
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dimana i =  muatan terstandar dari masing-masing indikator

(variabel yang terobservasi)

i = varian kesalahan yang berhubungan dengan masing-masing

indicator

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh reliabilitas gabungan dan varian

terekstraksi dari konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan

pada tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11: Reliabilitas Data

Nama
Variabel i i

Composite
Reliability

Variance
Extracted Keterangan

Minat Beli 0.943 0.849 Reliabel
Minat1 0.78 0.13
Minat2 0.74 0.15
Minat3 0.90 0.07
Kepuasan Pelanggan 0.951 0.867 Reliabel
Puas1 0.94 0.07
Puas2 0.85 0.19
Puas3 0.82 0.09
Perceived flow 0.813 0.593 Reliabel
Flow1 0.74 0.30
Flow2 0.77 0.49
Flow3 0.74 0.37
Kualitas Website 0.888 0.671 Reliabel
WebQ4 0.90 0.34
WebQ5 0.76 0.19
WebQ7 0.82 0.38
WebQ13 0.57 0.24

Sumber : Data SEM diolah, 2018

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa reliabilitas gabungan dari empat

variabel yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 0,813 (konstruk

“perceived flow”) hingga 0.951 (konstruk “kepuasan pelanggan”). Sedangkan
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untuk nilai varian yang terekstraksi dari empat konstruk yang digunakan dalam

penelitian ini berkisar antara 0,593 (konstruk ”perceived flow”) hingga 0.671

(konstruk “kualitas website”). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai

reliabilitas gabungan dan nilai varian yang terekstraksi dari empat konstruk

tersebut dapat diterima karena nilai reliabilitas gabungannya berada di atas 0,7

dan nilai varian yang terekstraksi berada di atas 0,50. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa tiga belas indikator terobservasi dan empat variabel yang

digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bersifat reliabel.

1.4. Analisis Model Struktural

Mengingat pendekatan yang dipakai adalah one congeneric, maka ada tiga

langkah terlebih dahulu sebelum melakukan uji persamaan struktural berdasarkan

rekomendasi Holmes-Smith dan Row (1994), pertama pembuatan data baru,

kedua pengembangan skala gabungan, dan ketiga pengembangan model

persamaan struktural.

1.4.1. Pembuatan Data Baru

Mengingat pendekatan yang dipakai adalah one-congeneric, maka ada tiga

langkah terlebih dahulu sebelum melakukan uji persamaan struktural berdasarkan

rekomendasi Holmes-Smith dan Row (1994). Pertama adalah mereduksi jumlah

variabel terobservasi dengan menghitung menggunakan rumus di bawah ini.

 = i xi

dimana, j = nilai gabungan yang diperkirakan
i = regresi nilai faktor
xi = variabel terobservasi
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Berdasarkan output Lisrel diketahui regresi nilai faktor dari “minat beli”

yaitu 0.27, 0.23 dan 0.64. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti dapat

mengkalkulasi nilai gabungan dengan menggunakan persamaan 0.27*Minat1 +

0.23*Minat2 + 0.64*Minat3. Dari rangkaian prosedur tersebut maka diperoleh

data gabungan dari konstruk “Minat Beli”. Kemudian untuk memperoleh nilai

gabungan konstruk lainnya, maka dilakukan prosedur serupa pada variabel

terobservasi dan konstruk-konstruk lainnya. Penghitungan nilai gabungan dari

empat konstruk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Nilai gabungan
Minat Beli

0.27*Minat1 + 0.23 *Minat2 + 0.64*Minat3

Nilai gabungan
Kepuasan

0.56*Puas1 + 0.17 * Puas2 + 0.35* Puas3

Nilai gabungan
Perceived flow

0.44*Flow1 + 0.29 * Flow2 + 0.36* Flow3

Nilai gabungan
Kualias Website

0.34*WebQ4 + 0.19*WebQ5 + 0.38*WebQ7 +
0.24*WebQ13

1.4.2. Pengembangan Skala Gabungan.

Pengembangan  skala gabungan dapat dimaksimalkan jika vektor bobot

merupakan regresi nilai vektor (Werts, Rock, Linn, dan Joreskoq, 1978). Untuk

menghitung skala gabungan dapat menggunakan rumus berikut.

(ii)
2

rm =
(ii)

2 + ii
2

dimana, rm= reliabilitas skala gabungan yang termaksimalisasi;
i = muatan faktor;
i= regresi nilai faktor;
i= varian eror
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Berdasarkan pada koefisien muatan faktor, varian eror, dan regresi faktor

yang ada, peneliti menghitung koefisien reliabilitas skala gabungan yang

dimaksimalisasi, muatan faktor (i), dan varian eror (i). Koefisien muatan faktor

dan varian eror pada akhirnya digunakan sebagai estimasi parameter terikat dalam

bagian pengukuran model persamaan struktural.

Setelah melakukan pengembangan skala gabungan, maka langkah

selanjutnya menguji hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Holmes-Smith

dan Row (1994) menyatakan bahwa jika matriks yang akan dianalisis merupakan

matriks korelasi di antara variabel gabungan, maka varian variabel gabungan akan

setara dengan satu dan parameter λ dan θ akan disederhanakan menjadi:

i = rm dan i = 1 – rm

Kedua parameter ini (i dan i) dapat digunakan sebagai parameter terikat

dalam bagian pengukuran dari model struktural. Kemudian rincian hasil

penghitungan tersebut disajikan pada tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.12: Pengembangan Variabel Gabungan (Composite Variables)

Nama
Variabel

Variabel Terobservasi Variabel Gabungan

Factor
Loadings

(i)

Error
Variances

(i)

Factor
Score
Regre-
ssions

Maximized
Reliability

(rm)

Factor
Loadings

(rm)

Error
Variances
(=1-rm)

Minat Beli
Minat1 0.78 0.13 0.27

0.952 0.975 0.047Minat2 0.74 0.15 0.23
Minat3 0.90 0.07 0.64
Kepuasan Pelanggan
Puas1 0.94 0.07 0.56

0.959 0.979 0.040Puas2 0.85 0.19 0.17
Puas3 0.82 0.09 0.35
Perceived flow
Flow1 0.74 0.30 0.44

0.818 0.904 0.181Flow2 0.77 0.49 0.29
Flow3 0.74 0.37 0.36
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Kualitas Website
WebQ4 0.90 0.34 0.34

0.896 0.946 0.103
WebQ5 0.76 0.19 0.19
WebQ7 0.82 0.38 0.38
WebQ13 0.57 0.24 0.24

Sumber : Data SEM diolah, 2018

1.4.3 Pengembangan Model Persamaan Struktural

Setelah variabel gabungan dan estimasi parameter telah dihitung, maka

dimungkinkan untuk dilakukan langkah selanjutnya yaitu menganalisis hubungan

sebab akibat dari konstruk gabungan menggunakan model persamaan struktural.

Pada langkah ini, model persamaan struktural yang digunakan adalah model

penelitian yang dikembangkan pada sebelumnya. Sebagai kriteria tambahan bagi

kesesuaian, digunakan Indeks Validasi Silang yang Diharapkan / Expected Cross

Validation Index (ECVI) karena penelitian ini menggunakan sampel tunggal.

ECVI secara spesifik mengukur tingkatan dimana matrik kovarian dalam sampel

yang dianalisis memenuhi matriks kovarian yang diharapkan yang dihasilkan dari

ukuran sampel yang serupa. Dalam sampel tunggal, ECVI merupakan alat untuk

mengevaluasi kemungkinan bahwa model silang memvalidasi silang ukuran

sampel serupa dari populasi yang sama (Browne dan Cudeck, 1989). Model yang

memiliki nilai ECVI lebih rendah dari nilai ECVI untuk model tersaturasi

menunjukkan potensi replikasi terbesar.

Hasil output Lisrel untuk model persamaan struktural ditunjukkan pada

lampiran 4. Nilai-nilai statistik menunjukkan sempurna atau baik, hal ini

menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan tidak memiliki potensi

Modifikasi. Nilai statistik kesesuaian model tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13.
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Tabel:4.13: Penilaian Kesesuaian Model
Parameter Nilai minimal Nilai Keterangan
2 Diharapkan kecil 2.28 Baik
Norm 2 1 - 3 1.14 Baik
RMSEA 0.00 - 0.08 0.025 Baik
ECVI < ECVI saturation 0.079 Baik
GFI >0.90 0.97 Baik
NFI >0.90 1.00 Baik
CFI >0.95 1.00 Baik

Sumber : Data SEM diolah, 2018

Berdasarkan penilaian kesesuaian model, nilai statistik pada paramater

goodness of fit sudah baik, sehingga tidak perlu dilakukan respesifikasi model dan

dapat digunakan untuk tahapan analisis selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

Gambar 4.1: Model Struktural (hubungan konstruk dan nilai t)

Selain hasil statistik pada paramater goodness of fit yang sudah dijelaskan

di atas, kemudian hasil model struktural ini menunjukkan bahwa dari tiga arahan

yang dihipotesiskan dalam penelitian ini semuanya bersifat signifikan kecuali

arahan kepuasan pelanggan terhadap minat beli yang ditemukan tidak signifikan.

Tabel 4.14 di bawah ini menunjukkan ringkasan uji hipotesis dan level

signifikansi dari masing-masing arahan yang dihipotesiskan.

WEBQUAL14.25

MINAT 3.65

KEPUASAN 2.60

FLOW 0.93

Chi-Square=2.28, df=2, P-value=0.31931, RMSEA=0.025

1.83

2.01

13.11

10.62
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Tabel 4.14: Ringkasan Uji Hipotesis

Hipotesis
Efek

Hipotesis
β atau γ

(t-value / α level) Keterangan

H1:Kualitas website
berpengaruh positif
signifikan terhadap
Perceived flow

+ 0.50 (10.62 / < 0.05)
Diterima

H2: Perceived flow
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kepuasan pelanggan

+ 1.16 ( 13.11 / < 0.05)
Diterima

H3: Perceived flow
berpengaruh positif
signifikan terhadap
minat beli

+ 1.37 (2.01 / < 0.05)
Diterima

H4: Kepuasan
pelanggan berpengaruh
positif signifikan
terhadap minat beli

+ 0.94 (1.82 / < 0.05)
Tidak

Diterima

1.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.14, kemudian

model hasil hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

H1: Kualitas website berpengaruh positif signifikan terhadap perceived flow.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel kualitas website terhadap

perceived flow yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh kualitas

website terhadap variabel perceived flow secara statistik signifikan, hal ini

ditunjukkan oleh nilai t sebesar 10.62 dengan koefisien γ sebesar 0.50 dan tingkat

signifikansi sebesar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung 10.62

yang lebih tinggi dari nilai ttabel 1.97. Dengan demikian, hipotesis H1, yang

menyatakan bahwa kualitas website berpengaruh positif signifikan terhadap

perceived flow dapat diterima.
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Hasil analisis tersebut, dapat diartikan bahwa kualitas website memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap perceived flow. Dengan kata lain semakin

tinggi kualitas website pada situs Traveloka maka perceived flow konsumen akan

semakin meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh

Ali, (2016) bahwa kualitas website dalam konteks website hotel mempunyai

pengaruh positif terhadap perceived flow. Oleh karena itu persepsi positif

konsumen terhadap kualitas situs website, secara keseluruhan, akan

mengakibatkan keterlibatan mereka dalam situs website (Ali, 2016). Selain itu

hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zhou dkk (2010) yang

menunjukkan bahwa kualitas website memiliki dampak yang signifikan terhadap

perceived flow, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi loyalitas pengguna

website.

Hasil penelitian ini terbukti secara empiris bahwa kualitas website

merupakan variabel penting yang dapat digunakan untuk menciptakan perceived

flow konsumen. Dimensi kualitas website yaitu kegunaan website yang

mencangkup bahasa yang jelas, informasi yang mudah dimengerti, tata letak

website, grafik, dan sistem navigasi website dapat menjadi alat untuk menstimulus

perceived flow. Selain itu fungsionalitas website yang terdiri dari informasi

pemesanan produk layanan, informasi fasilitas dalam website, informasi

penawaran/promosi dan informasi fitur harga juga menjadi hal penting untuk

merangsang perceived flow. Kemudian, jika dilihat dari dimensi keamanan dan

privasi website, yang meliputi penjaminan keamanan privasi konsumen,

keamanan sistem pembayaran online dan pengakuan pihak ketiga terhadap
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website juga terbukti dapat menjadi indikator penting yang berpengaruh terhadap

perceived flow. Oleh karena itu, memperhatikan indikator-indikator dari dimensi

diatas sangat penting untuk membangun sistem website yang berkualitas sehingga

dapat mengarahkan konsumen masuk kedalam kondisi yang disebut dengan

perceived flow.

H2 : Perceived flow berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel perceived flow terhadap

kepuasan pelanggan yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh perceived

flow terhadap variabel kepuasan pelanggan secara statistik signifikan, hal ini

ditunjukkan oleh nilai t sebesar 13.11 dengan koefisien γ sebesar 1.16 dan tingkat

signifikansi sebesar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung 13.11

yang lebih tinggi dari nilai ttabel 1.97. Dengan demikian, hipotesis H2, yang

menyatakan bahwa perceived flow berpengaruh positif signifikan terhadap

kepuasan pelanggan dapat diterima.

Hasil analisis tersebut, dapat diartikan bahwa perceived flow memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan

website Traveloka. Dengan kata lain semakin tinggi perceived flow pelanggan

maka kepuasan pelanggan dalam menggunakan website Traveloka juga akan

semakin meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Ali, (2016) yang menemukan bahwa perceived flow mempunyai pengaruh

positif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Hsu,

dkk., (2011) bahwa perceived flow berpengaruh positif terhadap kepuasan
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pelanggan. Dengan kata lain pelanggan yang merasa dirinya terlibat masuk dalam

keadaan flow selama penjelajahan website maka mereka lebih cenderung puas dan

mempunyai minat untuk bertransaksi.

Dalam penelitian ini, perceived flow ditemukan mempunyai efek yang

sangat kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Konsumen tidak

menyadari secara langsung bahwa mereka sedang merasakan kondisi perceived

flow. Kondisi ini dapat ditunjukan dengan keterpikatan konsumen pada saat

browsing website, selain itu konsumen juga merasakan waktu berlalu begitu cepat

pada saat browsing website Traveloka. Kondisi ini dapat mempengaruhi

psikologis konsumen yang pada akhirnya dapat menstimulus perasaan mereka

untuk merasa puas atas konten atau menu yang disajikan dalam website

Traveloka.

H3: Perceived flow berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel perceived flow terhadap

minat beli yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh perceived flow

terhadap variabel minat beli secara statistik signifikan, hal ini ditunjukkan oleh

nilai t sebesar 2.01 dengan koefisien γ sebesar 1.37 dan tingkat signifikansi

sebesar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung 2.01 yang lebih tinggi

dari nilai ttabel 1.97. Dengan demikian, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa

perceived flow berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli dapat diterima.

Hasil analisis tersebut, dapat diartikan bahwa perceived flow memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen Traveloka. Dengan kata

lain semakin tinggi perceived flow konsumen Traveloka maka minat beli
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konsumen akan semakin meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Ali (2016) bahwa perceived flow berpengaruh positif

terhadap minat beli. Selain itu penelitian tersebut juga mendukung dengan hasil

penelitian oleh  Koufaris, (2002); Moon dan Kim, (2001) bahwa perceived flow

mempunyai hubungan positif terhadap minat beli dan minat untuk kembali dalam

menggunakan website. Sejalan dengan penelitian Mathwick dan Rigdon (2004)

bahwa perceived flow berpengaruh positif terhadap sikap dan minat konsumen

(mengunjungi kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu) terhadap situs

website, oleh karena itu Cyr dkk. (2005) menyarankan bahwa pelanggan yang

merasakan kondisi perceived flow saat berbelanja online akan cenderung

mempertimbangkan kunjungan kembali ke situs website atau membeli dari situs

tersebut di masa depan dan kemudian sangat memungkinkan konsumen untuk

mempunyai minat bertransaksi (Wu dan Chang 2005). Selain itu, perusahaan

dapat menciptakan perasaan positif konsumen melalui situs website dengan

memperhatikan konten-konten yang dimuat diwebsite agar perasaan positif

konsumen dapat dirasakan.

Sesuai dengan penelitian Csikszentmihalyi, (1988) bahwa perceived flow

digunakan untuk menggambarkan perasaan paling positif dan pengalaman paling

menyenangkan yang mungkin terjadi dalam aktifitas yang dijalankan manusia.

Selama keadaan yang dapat dirasakan oleh individu, maka mereka benar-benar

terserap oleh aktivitas yang dijalankan pada saat itu. Oleh karena itu, hasil dari

penelitian ini mengindikasikan bahwa efek perceived flow terhadap minat

pembelian dapat berpengaruh secara signifikan. Perasaan positif konsumen yang
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ditunjukkan dengan keterpikatan konsumen pada saat browsing website, merasa

lupa waktu atau seolah-olah waktu berlalu dengan cepat dan perasaan senang

sehingga tidak ada masalah bagi konsumen pada saat melihat-lihat website

Traveloka dapat menjadi indikator yang digunakan untuk menstimulus konsumen

dalam memunculkan minat pembelian produk atau layanan pada website

Traveloka. Kemudian, perusahaan Traveloka perlu memperhatikan bahwa tidak

hanya mementingkan rasa kepuasan konsumen terhadap website, akan tetapi

memunculkan minat konsumen untuk bertransaksi atau minat konsumen untuk

membeli produk layanan di website Traveloka juga penting.

H4 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap

minat beli yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh kepuasan

pelanggan terhadap variabel minat beli secara statistik tidak signifikan, hal ini

ditunjukkan oleh nilai t sebesar 1.82 dengan koefisien γ sebesar 0.94 dan tingkat

signifikansi sebesar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung 1.82 yang

lebih kecil dari nilai ttabel 1.97. Dengan demikian, hipotesis H4 yang menyatakan

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli

tidak dapat diterima.

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Fiore dkk,

(2005); Wen, (2009); Hsu, dkk., (2011) dan Ali, (2016) yang menujukkan bahwa

kepuasan memiliki dampak signifikan pada minat beli. Hal ini dapat diartikan

bahwa meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas website tidak cukup

untuk meningkatkan minat pembelian dalam website Traveloka. Dalam hal ini
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konsumen lebih mempertimbangan kualitas website dari pada kepuasan dalam

menggunakan website. Konsumen memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi

situs website pada layanan tertentu. Misalnya pada layanan tiket penerbangan,

konsumen lebih mempertimbangkan akan kebutuhan mereka. Dengan kata lain,

konsumen lebih melihat kepada detail informasi harga tiket dan promo tiket

penerbangan dari pada mempertimbangakan rasa puas terhadap konten yang

disajikan dalam website.

Beberapa indikator untuk mengukur kepuasan konsumen terhadap website

yaitu meliputi puas atas informasi yang diterima pada website, sikap positif

konsumen pada saat browsing website dan kepuasan saat berinteraksi terhadap

website dalam mencari produk layanan Traveloka, tidak berperan penuh untuk

meningkatkan minat pembelian konsumen. Dengan demikian, untuk

meningkatkan minat pembelian konsumen, perhatian tidak difokuskan kepada

kepuasan pelanggan terhadap situs website, akan tetapi difokuskan pada kualitas

website dan pengalaman konsumen dalam browsing website yang pada akhirnya

dapat meningkatkan perceived flow.


