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Abstrak
Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas website,

perceived flow, kepuasan pelanggan dan minat beli konsumen pada situs website
Traveloka. Kerangka kerja SOR (stimulus-organisme-response) digunakan sebagai
dasar kerangka teoritis untuk penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang  pernah menggunakan produk layanan di website Traveloka.
Kemudian metode pengumpulan data dengan kuesioner online, sebanyak 232 kuesioner
online yang valid dikumpulkan dan selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari
masing-masing indikator. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan analisis structural equation modeling (SEM) dan alat analisis data
menggunakan aplikasi Lisrel versi 8.80. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas website terhadap perceived flow.
Kemudian perceived flow berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan
dan minat beli. Akan tetapi pada  kepuasan pelanggan ditemukan tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat beli konsumen Traveloka.

Kata Kunci: Kualitas Website, Perceived Flow, Kepuasan Pelanggan, Minat Beli,
Traveloka

Abstract
This research is conducted to analyze the influence of website quality, perceived

flow, customer satisfaction and purchase intention on the website Traveloka. The SOR
(stimulus-organism-response) framework is used as the basis theoretical framework for
this research. The population in this study is the people who have used the service
products on the Traveloka website. The method of collecting data with the questionnaire
online, as many as 232 valid online questionnaires collected and then tested the validity
and reliability of each indicator. Data analysis technique used is the structural equation
modeling (SEM) analysis and data analysis tool using Lisrel application version 8.80.
The results of this study indicate that there is a significant influence of website quality
variables on perceived flow. Then perceived flow significantly influence customer
satisfaction and purchase intention. However, the customer satisfaction found not
significant to effect on Traveloka consumer purchase intention.

Keyword: Website Quality, Customer Satisfaction, Purchase intentions, Perceived flow,
Traveloka
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PENDAHULUAN
Munculnya internet telah berdampak signifikan terhadap inovasi dalam bisnis

online. Dalam dekade terakhir, internet telah mengubah banyak industri secara radikal.
Selain dibidang bisnis meningkatnya pengguna internet juga memberikan dampak bagi
perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, baik pembelian barang maupun jasa.
Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan bagaimana menciptakan hubungan
yang kuat dengan pelanggan. Inti dari menciptakan ikatan hubungan yang kuat dengan
pelanggan adalah dengan mempertimbangkan bagaimana pelanggan melakukan
pembelian online dan faktor apa yang mempengaruhi minat pembelian online. Menurut
Assael, (1998) minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap
obyek dan proses minat beli dimulai dari munculnya kebutuhan akan suatu produk atau
merek (need arousal) dilanjutkan dengan pemrosesan informasi oleh konsumen
(consumer information processing). Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk
atau layanan jasa dalam merek tersebut.

Dengan perkembangan Internet dan e-commerce, situs website berpotensi
mengubah secara radikal sifat bisnis online travel agent dengan menyediakan layanan
online (misalnya pemesanan tiket) untuk pelanggan selama 24 jam dan memberikan
semua informasi yang mereka butuhkan yang akan memengaruhi penilaian mereka
terhadap bisnis di internet (Alvarez dkk, 2007). Untuk mencapai keberhasilan bisnis,
online travel agent harus memenuhi syarat yang dipenuhi agar dapat mencapai
keberhasilan dalam persaingan. Misalnya mencapai tujuan untuk menciptakan dan
mempertahankan pelanggan.

Meskipun telah diakui secara luas bahwa Internet dan industri online travel
agent sangat sesuai, selanjutnya perlu mengetahui bagaimana kualitas situs website dan
variabel terkait yang dapat memandu perilaku pelanggan mereka (Bennett dan Lai
2005). Sebelum konsumen melakukan pembelian tentunya banyak stimulus-stimulus
yang mempengaruhinya. Misalnya kualitas website, perceived flow, kepuasan pelanggan
dan minat beli. Peneliti sebelumnya telah mengusulkan agar kualitas situs website
secara langsung dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menyebabkan minat beli
(misalnya Bai, dkk., 2008; Chen dan Cheng, 2009). Selain itu juga penelitian Jeong,
(2004) telah menguji pengaruh kualitas situs website terhadap minat konsumen untuk
mengadopsi dan membeli didalam situs website terkait perjalanan (travel). Pemahaman
lebih lanjut mengenai hubungan antara kualitas website dan variabel terkait seperti
perceived flow yang berpengaruh terhadap kepuasan dan minat beli menjadi perhatian
utama dalam penelitian ini. Untuk memperjelas konsep perceived flow, sangat penting
dibahas karena flow merupakan kondisi dalam keadaan sadar yang dialami oleh individu
pada saat terlibat dalam situasi enjoyment activity (Pace, 2004). Kemudian Webster,
dkk., (1993) telah mengusulkan bahwa flow adalah konstruksi yang berguna untuk
menjelaskan interaksi manusia-komputer. Chen dkk, (1999) menyatakan bahwa website
adalah kegiatan yang dapat memfasilitasi terjadinya flow, dan secara khusus, flow juga
telah diteliti di lingkungan online (Novak, dkk., 2000; Thatcher, dkk., 2008; Wu dan
Chang, 2005), dan ini dianggap sebagai wawasan yang berguna untuk mengetahui
perilaku konsumen.

KAJIAN TEORI
Dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja stimulus-organisme-response

(S-O-R) sebagai dasar teoritis. Teori kerangka dasar stimulus-organism-response
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mengacu pada psikologi lingkungan (Mehrabian dan Russell, 1974). Kerangka tersebut
menunjukkan bahwa rangsangan merupakan anteseden yang memengaruhi kondisi
emosional konsumen (organism), yang dapat mengakibatkan respon pada niat atau
perilaku. Menurut Ali, (2016) dalam konteks website hotel (stimulus) dapat
mempengaruhi perceived flow pelanggan (organism) sehingga pada akhirnya dapat
mempengaruhi kepuasan dan minat pembelian di situs website hotel (response). Oleh
karena itu mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Ali, (2016) kerangka S-O-R pada
penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu stimulus yang dapat ditunjukan dengan
“kualitas website”, organism yang dapat ditunjukan dengan “perceived flow” dan
response yang dapat ditunjukkan dengan “kepuasan pelanggan dan minat beli”.

Kualitas Website
Kualitas website merupakan konsep penting dalam e-commerce sebagai persepsi

pelanggan dan dianggap sebagai penentu penting dalam operasional dunia online. Dari
penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa situs website yang berkualitas tinggi dapat
menarik lebih banyak pelanggan daripada situs website berkualitas rendah
(Parasuraman, dkk., 2004) dan hal ini dianggap sebagai indikator keberhasilan bisnis
(Lee & Kozar, 2006). Kualitas website secara langsung mendorong minat pembelian
konsumen  (Bai, dkk., 2008). Penelitian oleh Aladwani dan Palvia (2002)
mendefinisikan persepsi pelanggan pada kualitas website sebagai '' Evaluasi pengguna
terhadap fitur website.

Banyak peneliti sebelumnya telah menyajikan metode untuk mengukur kualitas
website dengan cara mengidentifikasi dimensi dari kualitas website. Kegunaan,
keamanan, personalisasi, daya tanggap dan konten informasi adalah dimensi kualitas
website seperti yang diklasifikasikan oleh (Law & Cheung, 2005). Kegunaan telah
menjadi hal penting dalam teknologi informasi (Flavián, dkk., 2006). Kegunaan
berhubungan dengan kemudahan dan kesederhanaan dimana konsumen menggunakan
sistem dan melakukan operasi dasar. Oleh karena itu, tingkat kegunaan situs website
membentuk dasar untuk tangibility bisnis. DeLone dan McLean (2003) mengemukakan
bahwa dimensi kualitas website ini memainkan peran kunci dalam kepuasan pelanggan
online, dan dengan demikian membantu meningkatkan minat pembelian mereka (Bai,
dkk., 2008).

Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa kualitas website yang dirasakan dapat
mempengaruhi keadaan emosional konsumen secara positif seperti kenikmatan dan
kecemasan (Forgas, dkk., 2012). Namun, hanya ada sedikit penelitian yang berfokus
pada hubungan antara kualitas website dan perceived flow. Kemudian Hsu, dkk., (2011)
mengamati hubungan yang signifikan antara berbagai komponen kualitas website yaitu
kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan pengalaman pengguna.
Hubungan antara ketiga komponen kualitas website dan perceived flow juga didukung
oleh penelitian Zhou, dkk., (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Ali, (2016)
menemukan bahwa kualitas website dalam konteks perhotelan 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). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang
digunakan adalah :

H1: Kualitas website memiliki pengaruh positif signifikan pada perceived flow.
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Perceived Flow
Istilah flow pertama kali dimulai pada tahun 1975 oleh Csikszentmihalyi,

(1975). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan paling positif dan
pengalaman paling menyenangkan yang mungkin terjadi dalam kehidupan manusia
sebagai "inti dari eksistensi diri" (Csikszentmihalyi, 1988). Selama keadaan ini dapat
dirasakan oleh individu, maka mereka benar-benar terserap oleh aktivitas yang
dijalankan pada saat itu. Akibatnya waktu terasa lenyap, masalah sehari-hari juga
hilang, dan hanya fokus pada aktivitas yang berlangsung. Dalam hal ini, kehidupan
menjadi momentum kesempatan untuk menyenangkan dan aktualisasi diri. Penelitian
Webster, dkk., (1993) menyatakan bahwa flow adalah semacam pengalaman interaktif
antara manusia dan mesin. Ini memiliki karakteristik dengan ekspresi kebahagiaan dan
eksploratif.  Selama interaksi, orang bisa merasa senang dan terlibat dengan perasaan
subjektif. Konsumen bisa mendapatkan emosi dan kepuasan positif dalam berbagai jenis
belanja online dan menyebabkan eksplorasi pribadi lebih lanjut.

Konsep flow juga telah diterapkan di berbagai lingkungan online seperti game
online, banking online, mobile instant messaging dan agen perjalanan online (Gao dan
Bai, 2014), di mana konsumen terlibat dalam suatu aktivitas untuk mengembangkan
pengalaman yang menyenangkan (Wang dan Hsiao, 2012). Dalam konteks online, para
peneliti telah berteori bahwa pengalaman yang dihasilkan melalui flow dapat menarik
konsumen dan secara positif mempengaruhi perilaku konsumen secara
berkesinambungan (Novak, dkk., 2000). Demikian pula dengan penelitian Hoffman dan
Novak (1996) yang memperluas gagasan dalam mencakup perilaku navigasi konsumen
di lingkungan online seperti world wide web. Mereka mendefinisikan flow sebagai
keadaan yang terjadi selama menavigasi situs website, dimana hal ini dapat ditandai
dengan urutan interaksi respon yang baik saat menavigasi situs website dapat berupa
perasaan menyenangkan, dan disertai dengan hilangnya kesadaran diri.

Sesuai dengan penelitian Gao dan Bai (2014), perhatian telah diberikan untuk
memahami hubungan antara perceived flow dan kepuasan dalam konteks belanja online.
Beberapa peneliti telah melihat hubungan secara tidak langsung antara perceived flow
dan kepuasan pelanggan. Misalnya, perceived flow terbukti meningkatkan persepsi
konsumen terhadap situs website yang mengarah kepada kepuasan konsumen (O'Cass
dan Carlson, 2010). Penelitian Hsu, dkk., (2011), menyatakan bahwa konsumen yang
merasa dirinya terlibat masuk dalam keadaan flow selama penjelajahan website maka
mereka lebih cenderung puas dan mempunyai minat untuk bertransaksi. Kemudian,
individu yang mengalami kondisi flow telah menyatakan bahwa mereka mempunyai
banyak pengalaman subyektif positif dan menunjukkan kemungkinan kepuasan dan
loyalitas yang lebih tinggi (Hoffman dan Novak, 1996). Selain itu hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ali, (2016) menemukan bahwa perceived flow mempunyai pengaruh
positif terhadap kepuasan pelanggan.

Selain perceived flow berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dalam
penelitian Ali (2016) menemukan bahwa perceived flow juga berpengaruh positif
terhadap minat beli. Penelitian tentang perilaku konsumen dalam konteks online pada
awalnya berfokus pada sifat dan konsekuensi dari tayangan website yang menarik. Situs
website menyediakan lingkungan online di mana flow dihasilkan dengan melibatkan
konsumen. Beberapa penelitian berpendapat dimensi flow dan bagaimana pengaruhnya
terhadap perilaku konsumen. Terdapat empat komponen dari flow, yaitu kenikmatan,
konsentrasi, telepresence, dan distorsi waktu. Komponen ini diteliti efeknya terhadap
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sikap dan minat beli konsumen dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh
(Koufaris, (2002) ; Lee dan Chen (2010). Penelitian sebelumnya telah mendukung
bahwa flow mempunyai hubungan positif terhadap minat beli dan minat untuk kembali
dalam menggunakan website (Koufaris, (2002); Moon dan Kim, (2001). Mathwick dan
Rigdon (2004) menyatakan bahwa perceived flow berpengaruh positif terhadap sikap
dan minat konsumen (mengunjungi kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu)
terhadap situs website. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut tersebut maka
dikemukanan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Perceived flow memiliki pengaruh positif signifikan pada kepuasan
…………….pelanggan.

H3: Perceived flow memiliki pengaruh positif signifikan pada minat beli.

Kepuasan Pelanggan
Dalam penelitian ini kepuasan lebih ditekankan kepada kepuasan pelanggan

dalam menggunakan situs website. Penelitian Lightner (2004) mengevaluasi situs
website e-commerce dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan
dalam konteks e-commerce dan website menggambarkan perasaan serta sikap dan
harapan pelanggan yang menganggap bahwa mereka telah menerima layanan yang baik
dalam menggunakan aplikasi e-commerce dan cenderung untuk mengunjungi dan
membeli. Kualitas pengalaman pengguna dan kepuasan pengguna terhadap situs website
telah digunakan dalam penelitian lain sebagai penentu kesuksesan bisnis (Aladwani dan
Prashant, 2002)

Kepuasan pelanggan dalam menggunakan website secara online dapat
digambarkan sebagai kepuasan pelanggan terhadap atribut atau kualitas website online.
Dalam perspektif yang berbeda Oliver (1980) mendefinisikan kepuasan pelanggan
sebagai evaluasi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan harapan
individu dan kinerja yang dirasakan. Banyak peneliti mengatakan unsur kualitas situs
website memiliki dampak yang berbeda terhadap kepuasan pelanggan online. Kegunaan
situs website dapat didefinisikan sebagai sejauh mana memungkinkan pengguna online
untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan saat
melakukan tugas yang diarahkan pada situs website (Jenny, dkk., 2010). Dalam
penelitian Flavian, dkk., (2006) menemukan bahwa kegunaan situs website adalah salah
satu kunci pendahuluan untuk menentukan kualitas situs website.

Dalam penelitian Giese dan Cote (2002) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
dapat diidentifikasi oleh respons (kognitif atau afektif) yang berkaitan dengan fokus
tertentu (yaitu pengalaman membeli dan atau produk terkait) serta terjadi pada waktu
tertentu (misalnya pasca pembelian atau pasca konsumsi). Bukti empiris telah
membuktikan adanya hubungan positif antara kepuasan pelanggan dan minat pembelian
online. Dengan kata lain, pelanggan online yang telah menerima layanan yang
memuaskan cenderung mengungkapkan minat perilaku positif, sehingga dapat
meningkatnya minat pembelian online (Zeithaml, 1996).

Sejalan dengan hal tersebut, hubungan antara minat beli dan kepuasan pelanggan
telah mendapat banyak perhatian dalam berbagai konteks offline yang membahas
tentang literatur perhotelan dan pariwisata termasuk hotel, restoran dan kapal pesiar, dll.
(Ali, dkk., (2015); Ryu, dkk., (2012) dan juga dalam konteks online (Hsu, dkk., (2012);
Kabadayi dan Gupta, (2005); Mathwick dan Rigdon, (2004); Wang, dkk., (2015).
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Banyak peneliti yang telah mendiskusikan bahwa konsumen online yang memiliki
pengalaman memuaskan dalam situs website cenderung meningkatkan minat beli secara
online (Bai, dkk., (2008); Wang, dkk., (2015). Dalam penelitian lain Fiore dkk, (2005)
dan Wen, (2009) menujukkan bahwa kepuasan memiliki dampak signifikan pada minat
beli. Dan secara umum hubungan langsung antara kepuasan, kepercayaan, dan minat
beli adalah dianggap positif; namun efek tidak langsung melalui sikap positif. Sejalan
dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ali, (2016) menemukan bahwa
kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli. Berdasarkan hasil
pembahasan tersebut tersebut maka dikemukanan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan pada minat beli.

Minat Beli
Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap

mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor (1995), minat beli adalah tahap
kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar
dilaksanakan. Dalam perspektif lain Doods, dkk., (1991) mendefinisikan minat beli
sebagai kemungkinan bila pembeli bermaksud untuk membeli produk (suatu produk
dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen apabila produk tersebut telah diputuskan
oleh konsumen untuk dibeli).

Minat beli dalam konteks belanja online juga dipelajari dalam penelitian Park
dan Stoel (2002). Penelitian Park dan Stoel (2002) telah membedakan dua hal dalam
minat beli yaitu kondisi internal (misalnya, keakraban merek, pengalaman berbelanja
sebelumnya) dan eksternal (misalnya, informasi situs website) dapat meningkatkan
minat untuk berbelanja atau membeli kembali di internet, yang umumnya mengarah ke
tahap pengambilan keputusan pembelian. Orang-orang yang sebelumnya memiliki
pengalaman berbelanja di internet memiliki minat lebih tinggi untuk membeli daripada
mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah informasi
produk yang diberikan di situs website dapat mempengaruhi minat beli di belanja
internet. Park dan Stoel, (2002) juga menunjukkan bahwa terdapat minat yang tinggi
dari konsumen untuk membeli dari situs internet yang memiliki jumlah informasi lebih
banyak daripada yang memiliki jumlah informasi lebih rendah. Schiffman dan Kanuk
(2008), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan
produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli
konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya.



Septian Wisnu Saputra | Pengaruh Kualitas Website, Perceived Flow dan Kepuasan Pelanggan
Terhadap Minat Beli Traveloka 7

Model Penelitian

Sumber : Ali (2016)

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang  pernah menggunakan

produk atau layanan di website Traveloka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 232
orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik
pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang
diadaptasi dari instrument penelitian Ali (2016) menggunakan enam skala Likert,
dimana 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju dan 6 menunjukkan Sangat Setuju.

Kuesioner diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan
alat penelitian yang valid dan reliabel. Sebuah indikator dikatakan valid jika mempunyai
nilai corrected item total corellation ≥ 0.30. Kemudian suatu data dianggap dapat
dihandalkan ketika Cronbach alpha menunjukkan nilai α ≥ 0.60, di mana nilai yang
paling dapat diandalkan adalah 1.0 (Sekaran, 2000).

Sementara itu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan menggunakan analisis structural equation modeling (SEM), dan aplikasi
program yang digunakan untuk analisis SEM adalah dengan program aplikasi LISREL
versi 8.80.

Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Indikator
Correted

Item-Total
Correlation

Cronbach
Alpha

Skor
Minimal

Status

Kualitas Website 0.968 0.6 Reliabel
Bahasa yang jelas. 0.882 0.3 Valid
Informasi mudah dimengerti. 0.833 0.3 Valid
Tata letak mudah digunakan. 0.885 0.3 Valid
Informasi terorganisir secara baik. 0.831 0.3 Valid
Grafik sesuai dengan teks. 0.707 0.3 Valid
Navigasi website sederhana. 0.810 0.3 Valid
Informasi pemesanan produk. 0.904 0.3 Valid
Informasi fasilitas produk layanan. 0.878 0.3 Valid
Informasi promosi / penawaran khusus. 0.790 0.3 Valid
Informasi fitur harga pada website. 0.920 0.3 Valid

Kualitas
Website

Kegunaan
Website

Fungsionalitas
Website

Keamanan
dan Privasi

Perceived
Flow

Kepuasan
Pelanggan

Minat
Beli

H1

H2

H3

H4

ResponseOrganismStimulus
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Kebijakan privasi. 0.704 0.3 Valid
Keamanan sistem pembayaran online. 0.781 0.3 Valid
Pengakuan pihak ketiga. 0.819 0.3 Valid
Perceived Flow 0.860 0.6 Reliabel
Terpikat pada saat browsing website. 0.773 0.3 Valid
Waktu berlalu dengan cepat. 0.778 0.3 Valid
Tidak ada masalah pada saat browsing. 0.661 0.3 Valid
Kepuasan pelanggan 0.914 0.6 Reliabel
Puas atas informasi. 0.853 0.3 Valid
Sikap positif terhadap website. 0.767 0.3 Valid
Interaksi dalam mencari produk. 0.865 0.3 Valid
Minat Beli 0.954 0.6 Reliabel
Bertransaksi di masa depan. 0.887 0.3 Valid
Minat untuk menggunakan website. 0.9 06 0.3 Valid
Menggunakan website dimasa depan. 0.916 0.3 Valid

Hasil dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan valid dan
reliabel.

Definisi operasional variabel kualitas website menurut Chang dan Chen (2008)
adalah evaluasi pengguna apakah fitur pada website memenuhi kebutuhan pengguna dan
mencerminkan keunggulan dari keseluruhan website tersebut. Penelitian Ali (2016)
mengidentifikasi kualitas website menjadi tiga dimensi yaitu (1) kegunaan website
didefinisikan sebagai kesederhanaan dalam penggunaan situs website, terutama pada
fase penggunaan awal, dan kemudahan memahami struktur dan navigasinya (Thielsch,
2015), (2) fungsionalitas website sebagai tingat  keefektifan dari suatu konten-konten
website Chung and Law (2003), (3) Keamanan dan privasi website yaitu mekanisme
yang secara langsung atau tidak langsung memberikan jaminan kepada pelanggan
bahwa informasi pribadi mereka akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya oleh situs
website (Lowry, dkk., 2012). Kemudian definisi perceived flow menurut
Csikszentmihalyi (1988 dalam Huang 2011) adalah sensitivitas holistik yang dirasakan
orang  ketika mereka bertindak dengan keterlibatan total. Kepuasan pelanggan
merupakan perasaan baik yang timbul sebagai hasil dari persepsi pelanggan terhadap
kinerja produk atau layanan yang sesuai dengan harapan (Lian dan Zhang, 2012). Minat
beli adalah kesediaan konsumen untuk membeli produk atau layanan dari situs website
tertentu (Yoh, dkk., 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini melibatkan 232 responden dengan karakteristik yang dapat

dijelaskan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 : Deskripsi Responden Penelitian

Kategori
Responden Persentase Kategori

Responden Persentase

Jenis
Kelamin

Laki-laki: 53.0 %
Wanita: 47.0 %

Pengalaman
Responden
mengunjungi
situs
Traveloka

Ya : 92.8%
Tidak: 7.2%

Usia 18-25 tahun: 22.8% Jenis Tiket Penerbangan: 67.7 %
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26-35 tahun: 69.4%
36-45 tahun: 3.9%
46-55 tahun: 3.0%
56-65 tahun: 0.9

Layanan
yang sering
dipesan

Tiket Kereta Api: 20.7 %
Hotel: 9.5 %
Tiket Bioskop: 1.7 %
Pembayaran Listrik PLN: 0%
Pembayaran BPJS Kesehatan: 0.4%
Pembayaran PDAM: 0%
Pembayaran Telkom: 0%

Pendidikan Doktoral: 0.4 %
Pasca Sarjana: 9.9%
Sarjana: 68.6 %
Diploma: 5.6%
SMA: 15.1%
SMP: 0.4%

Intensitas
Responden

3 - 5 kali: 21.6%
6 - 8 kali: 7.8%
Kurang dari 3 kali: 51.7%
lebih dari 9 kali: 19.0%

Pekerjaan Belum bekerja: 1.3%
Pegawai Swasta:32.3%
PNS/TNI/Polri: 23.3%
BUMN/BUMD: 6.5%
Wiraswasta: 20.7%
Mahasiswa: 15.9%

Pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000: 9.9%
Rp 1.000.000-Rp 2.000.000: 11.6%
Rp 2.000.001-Rp 3.000.000: 15.5%
Rp 3.000.001-Rp 4.000.000: 14.7%
Rp 4.000.001-Rp 5.000.000: 10.8%
Rp 5.000.001-Rp 6.000.000: 8.2%
Rp 6.000.001-Rp 7.000.000: 6.9%
Lebih dari  Rp. 7.000.000: 22.4%

Tabel 2. diatas mendeskripsikan responden penelitian yang terdiri dari jenis
kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman dalam mengunjungi situs
Traveloka, jenis layanan yang sering dipesan dalam situs Traveloka dan intensitas
responden dalam mengunjungi situs Traveloka.

Analisis Model Pengukuran
Dalam melakukan analisis persamaan struktural, peneliti pada awalnya

menggunakan model struktural lengkap dengan variabel terobservasi. 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 sesuai yang
direkomendasikan oleh Holmes-Smith dan Row (1994). Pendekatan ini merupakan alat
pereduksi data untuk mencapai jumlah variabel komposit yang dapat dikelola. Sehingga
dapat digunakan dalam analisis model persamaan structural yang berikutnya.

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). Hasil analisis offending estimate ditampilkan pada tabel 3 dibawah ini.
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Setelah memastikan bahwa tidak terdapat offending estimates yang tidak layak dalam
model, uji kelayakan dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya.

Tabel 3. 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.

Uji Validitas dan 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).

Holmes-Smith (2001) menunjukkan bahwa sebagai suatu aturan umum, variabel
akan menjadi reliabel ketika r2 dari indikator-indikatornya melebihi 0,50; reliabilitas
gabungannya (Composite Reliability) lebih besar dari 0,70; dan varian terekstraknya
(Variance Extracted) lebih besar dari 0,50. 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.
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Tabel 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Item Factor
Loading

Eror
Variance

r2 Composite
Reliability

Variance
Extracted

Keterangan

Minat Beli 0.943 0.849 Reliabel
Minat1 0.78 0.13 0.82 Valid
Minat2 0.74 0.15 0.79 Valid
Minat3 0.90 0.07 0.92 Valid

Kepuasan Pelanggan 0.951 0.867 Reliabel
Puas1 0.94 0.07 0.93 Valid
Puas2 0.85 0.19 0.79 Valid
Puas3 0.82 0.09 0.88 Valid

Perceived flow 0.813 0.593 Reliabel
Flow1 0.74 0.30 0.64 Valid
Flow2 0.77 0.49 0.55 Valid
Flow3 0.74 0.37 0.59 Valid

Kualitas Website 0.888 0.671 Reliabel
WebQ4 0.90 0.34 0.75 Valid
WebQ5 0.76 0.19 0.58 Valid
WebQ7 0.82 0.38 0.75 Valid
WebQ13 0.57 0.24 0.57 Valid

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa tiga belas indikator
terobservasi dan empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bersifat
valid dan reliabel.

Penilaian Kesesuaian Model Struktural

Tabel 5. Penilaian Kesesuaian Model Struktural

Parameter Nilai Nilai minimal Keterangan

2 2.28 Diharapkan kecil Baik
RMSEA 0.025 0.00 - 0.08 Baik
ECVI 0.11 0.13 Baik
GFI 0.97 >0.90 Baik
NFI 1 >0.90 Baik
CFI 1 >0.95 Baik

Statistik kesesuaian model struktural diperoleh nilai χ2 sebesar 13.21, sementara
nilai RMSEA, ECVI, GFI, NFI, dan CFI sebesar 0.025, 0.11, 0.97, 1, dan 1. Hasil
statistik tersebut mengindikasikan bahwa kesesuaian model yang baik sehingga output
Lisrel dari model tersebut, sudah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.
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Gambar 1. Model Struktural

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Beta/Gamma t-value Keterangan
H1: Kualitas WebsitePerceived Flow 0.50 10.62 Didukung
H2: Perceived Flow Kepuasan 1.16 13.11 Didukung
H3: Perceived FlowMinat Beli 1.37 2.01 Didukung
H4: KepuasanMinat Beli 0.94 1.83 Tidak Didukung

Catatan : signifikan jika t-value > 1.96 (α = 0.05)

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas website (yaitu kegunaan website,
fungsionalitas website, privasi dan keamanan website) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap perceived flow dan selanjutnya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan
minat beli. Akan tetapi pada variabel kepuasan ditemukan tidak berpengaruh signfikan
terhadap minat beli.

Hasil penelitian ini terbukti secara empiris bahwa kualitas website merupakan
variabel penting 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 yang memudahkan konsumen
dapat menjadi dimensi yang baik 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 suatu 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
website Traveloka terbukti dapat menjadi indikator yang berpengaruh terhadap
perceived flow. Oleh karena itu, dengan 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.

Perceived flow ditemukan mempunyai efek yang sangat kuat dalam
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Secara langsung konsumen tidak menyadari 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

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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perasaan mereka untuk merasa puas atas konten atau menu yang disajikan dalam
website Traveloka.

Perusahaan secara tidak langsung 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 mempengaruhi secara signifikan. Perasaan positif konsumen yang
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 menjadi indikator yang
dapat digunakan untuk menstimulus konsumen dalam memunculkan minat pembelian
produk atau layanan pada website Traveloka. Kemudian, 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 sangat penting diperhatikan.

Kemudian hipotesis ke empat yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli tidak dapat diterima. Hal ini dapat
diartikan bahwa meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas website tidak
cukup untuk meningkatkan minat pembelian dalam website Traveloka. Dalam hal ini
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.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kualitas website dengan dimensi kegunaan
website, fungsionalitas website, keamanan dan privasi website dapat dijadikan alat untuk
mengembangkan perceived flow, sehingga menghasilkan kepuasan dan minat pembelian
produk atau layanan pada website Traveloka.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik

kesimpulan bahwa :
1. Kualitas website mempunyai pengaruh signifikan terhadap perceived flow.
2. Perceived flow mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
3. Perceived flow mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli.
4. Kepuasan pelanggan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli.
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IMPLIKASI TEORITIS DAN MANAJERIAL
Secara teoritis, pada penelitian ini kepuasan ditemukan tidak memiliki pengaruh

signifikan tehadap minat beli. Dengan adanya perbedaan hasil temuan dengan penelitian
sebelumnya membuktikan bahwa perbedaan industri jasa khusunya online travel agent
dan wilayah yang diteliti dapat mengakibatkan hasil yang berbeda. Sehingga model dari
penelitian ini tidak dapat digeneralisir jika digunakan pada produk lain maupun model
bisnis lain.

Implikasi secara manajerial, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di
atas, maka kualitas website menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi perilaku
konsumen terutama kepuasan dan minat beli. Oleh karena itu sangat penting bagi
manager pemasaran atau para pengambil keputusan untuk memperhatikan persepsi
positif konsumen dari dimensi kualitas website (kegunaan website, fungsionalitas
website serta keamanan dan privasi website). Ketiga dimensi tersebut merupakan faktor
yang berpengaruh untuk mengembangkan perceived flow pelanggan, yang pada
akhirnya dapat menghasilkan kepuasan pelanggan dan minat pembelian.

Selain itu, para manager pemasaran khususnya dalam bisnis online travel agent
sangat perlu mengembangkan struktur navigasi website yang lebih baik agar konsumen
lebih  tertarik sehingga dapat menimbulkan pengalaman yang berkesan pada saat
browsing. Kemudian dalam hal fungsionalitas website, hal ini juga memainkan peran
penting di mana pelanggan tidak memiliki akses secara langsung untuk memeriksa
barang secara fisik untuk dijual, oleh sebab itu konsumen lebih bergantung pada detail
dan kejelasan informasi untuk membuat keputusan pembelian. Pengelola website juga
harus mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk memberikan informasi yang
lengkap, akurat, dan up-to-date di situs website agar keterlibatan pelanggan di situs
website semakin meningkat.

SARAN
Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga dimensi untuk mengukur variabel

kualitas website yaitu kegunaan website, fungsionalitas website, privasi dan keamanan
website. Saran untuk penelitian yang akan datang, sangat perlu memperhatikan dimensi-
dimensi lain untuk mengukur variabel kualitas website misalnya tampilan website,
kualitas konten, spesifikasi konten dan personalisasi website.
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