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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of several variables on customer satisfaction, word of mouth,
repeat purchase at Indonesia Traveloka, the sample used in this study amounted to 195 people
Traveloka customers in Indonesia, which has met the criteria used in research. In this study
exogenous variables used are ease of use, site design, security, personalization, availability and
fulfillment because these variables are psychological factors that can affect endogenous variables
of consumer satisfaction, word of mouth and repeat purchases. This research uses quantitative
descriptive analysis method by taking sample of questionnaire as main data. Respondents were
selected using non-probability sampling using purposive sampling technique. Analysis using
Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 22 tools.
The results of this study can be summarized as follows: 1) Ease of use has a positive and
significant impact on customer satisfaction. 2) Website design has a positive and significant influence
on customer satisfaction. 3) Assurance has a positive and significant influence on customer
satisfaction. 4) Personalization has a positive and significant influence on customer satisfaction. 5)
Availability has a positive and significant influence on customer satisfaction. 6) Fulfillment has a
positive and significant influence on customer satisfaction. 7) Costumer satisfaction has a positive
and significant influence on word of mouth. 8) Costumer satisfaction has a positive and significant
effect on repurchase intention.
Keywords: Ease of Use, Website Design, Assurance, Personalization, Availability, Fulfillment,
Costumer Satisfaction, Word Of Mouth, Repurchase Intention
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Internet menjadi media elektronik yang sangat berperan dalam dunia komunikasi dan bisnis.
Pada era ini banyak perusahaan bisnis yang mulai beralih ke dunia e-commerce. E-commerce
(perdagangan elektronik) adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik
yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen atau masyarakat dalam bentuk transaksi
elektronik dan pertukaran pelayanan penjualan barang dan informasi secara elektronik (Mcknight,
Choudhury, & Kacmar, 2002).
Dari sekian banyak jenis industri yang digeluti oleh e-commerce lokal, industri travel adalah yang
paling populer di Indonesia. Menurut hasil riset Google yang bekerja sama dengan Taylor Nelson
Sofres (TNS), sebanyak 24 persen pengguna internet memutuskan untuk membeli tiket pesawat,
disusul pakaian jadi sebesar 13 persen, hotel 12 persen, dan ponsel sebanyak 12 persen. Seiring
hal ini, beberapa startup yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam industri travel pun
bermunculan di Indonesia.
Banyaknya e-commerce di indonesia membuat para pelaku bisnis online khususnya e-travel
untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen yang tujuannya untuk memberikan
kepuasan kepada konsumen dalam berbelanja online. Dengan majunya teknologi berpengaruh pula
kepada bisnis transportasi di indonesia khususnya pada bidang transportasi udara. Transportasi
udara memiliki potensi untuk maju dikarenakan indonesia merupakan negara kepulauan yang
membutuhkan transportasi udara sebagai pilihan transportasi yang mudah dan cepat. Bisnis travel
saat ini mengubah bisnisnya menjadi e-travel sehingga pembelian tiket perjalanan udara kini
berpindah dari layanan langsung (melalui tatap muka secara langsung dengan pelanggan) menuju
layanan mandiri (dengan memanfaatkan penggunaan teknologi).
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Bisnis travel telah menorehkan banyak cerita sukses. Mereka yang kebetulan telah menggeluti
bisnis ini sejak lama bahkan telah mengecap betapa manisnya kesuksesan dari ladang jasa di
bidang wisata ini. Meski sejumlah nama para pendirinya tidak terlalu sering muncul ke permukaan,
namun brand-brand ternama dalam bisnis tour & travel di tanah air sangat familiar ditelinga kita.
Sebuat saja Panorama Tours, Dwidaya travel, Smailing tour, Bayu Buana travel, golden rama travel,
avia travel, TX Travel dan visca tour. Sejumlah brand tersebut bahkan telah tumbuh dan bertahan
dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sebagian lagi telah sukses dan berada dilantai bursa
saham. Tidak hanya itu, ditengah boomingnya perkembangan startup di Indonesia, belakangan juga
muncul beberapa startup travel yang sukses mencuat dengan prestasi dan perkembangan yang
sangat mengembirakan. Nama-nama seperti Traveloka, Tiket.com, Valadoo, Agoda, Wego, PegiPegi, Nusatrip, dan Tiket2 mungkin sudah tidak asing ditelinga kita (Azhari, 2015).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan
permasalahan pada penelitian ini yaitu: apakah Ease Of Use, Website Design, Assurance,
Personalization, Availability, Fulfillment, Customer Satisfaction dan Word Of Mouth terhadap
Repurchase Intention mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggan
Traveloka.com. Berdasarkan hal tersebut juga dapat disimpulkan masalah penelitian sebagai
berikut:
(1) Apakah Ease Of Use berpengaruh Positif terhadap Customer Satisfaction? (2) Apakah Website
Design berpengaruh Positif terhadap Customer Satisfaction? (3) Apakah Assurance berpengaruh
Positif terhadap Customer Satisfaction? (4) Apakah Personalization berpengaruh Positif terhadap
Customer Satisfaction? (5) Apakah Availability berpengaruh Positif terhadap Customer Satisfaction?
(6) Apakah Fulfillment berpengaruh Positif terhadap Customer Satisfaction? (7) Apakah Customer
Satisfaction berpengaruh Positif terhadap Word Of Mouth? (8) Apakah Customer Satisfaction
berpengaruh Positif terhadap Reprchase Intention?
BAB II: LANDASAN TEORI
2.1 E-Commerce
E-Commerce ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual
berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan
komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan (Laudon & Laudon, 1998)
2.2 E-Service Quality
E-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai E-ServQual, merupakan versi baru dari
Service Quality (ServQual). E-ServQual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan yang
diberikan pada jaringan Internet. E-Service Quality didefinisikan sebagai perluasan dari kemampuan
suatu situs untuk menfasilitasi kegiatan belanja, pembelian dan distribusi secara efektif dan efisien
(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2006).
2.3 Ease Of Use
Dimensi ease of use (kemudahan pengguna) sudah tentu merupakan elemen penting bagi
pelanggan dalam menggunakan tekhnologi komputer (Ribbink, Riel, Liljander, & Streukens, 2004).
Dimensi ini mencakup hal-hal seperti fungsional, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan
pemesanan dan navigasi (Ribbink et al., 2004).
2.4 Website Design
Website design yang efektif meliputi kemampuan navigasi atau daya tarik visual dari website
(Cyr, 2008). Consumer satisfaction dalam e-commerce berhubungan dengan kualitas website
design (Cho & Park, 2001). Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa website design
berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction secara keseluruhan dan merasakan kualitas
layanan (Lee & Lin, 2005).
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2.5 Assurance
Assurance adalah pengetahuan dan perhatian karyawan serta kemampuan perusahaan dan
karyawannya untuk membangkitkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Dimensi ini biasanya
menjadi sangat penting untuk jasa yang dianggap beresiko tinggi oleh pelanggan atau untuk jasa
yang hasilnya belum tentu bisa mereka nilai, contohnya perbankan, asuransi, broker, medis, dan
jasa hukum (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012).
2.6 Personalization
Personalization atau customization adalah pengguna informasi mengenai para pengguna
tertentu untuk memberikan pengalaman kepada para pengguna tersebut yang dirancang khusus
untuk mereka. Dalam konteks world wide web, customization melibatkan penyesuaian halaman web
secara otomatis untuk mengakomodasi kebutuhan, kepentingan, pengetahuan, tujuan dari para
pengguna. Customization pada situs dijelaskan lebih lanjut sebagai sebuah sistem adaptasi terhadap
susunan situs, prilaku pengguna atau lingkungan pengguna (Kobsa, Koenemann, & Pohl, 2001).
2.7 Availability
Availability adalah ketersediaan fasilitas pelayanan, staf dan barang kepada pelanggan.
Dalam interaksi karyawan dengan pelanggan, ini berarti baik jumlah karyawan dengan rasio
pelanggan dan jumlah waktu setiap karyawan tersedia untuk berinteraksi dengan setiap pelanggan.
Dalam hal ketersediaan barang dan jasa, meliputi ketersediaan kuantitas dan berbagai produk yang
tersedia bagi pelanggan (Johnston, 1995).
2.8 Fulfillment
Dimensi fulfillment merujuk kepada kesuksesan website dalam mengirimkan barang/jasa dan
kesediaan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transaksi (Ho & Lee, 2007).
2.9 Customer Satisfaction
kepuasan adalah sebuah keadaan psikologis yang dihasilkan ketika emosi dengan
membandingkan apa yang dirasakan dengan harapan terhadap perasaan konsumen tentang
pengalaman yang di rasakan (Anderson & Srinivasan, 2003).
2.10 Word Of Mouth
Word Of Mouth mengacu kepada komunikasi antar pribadi mengenai evaluasi barang serta
jasa dan bukan complain formal kepada perusahaan ataupun pegawai perusahaan (Anderson,
Fornell, & Lehmann, 1994).
2.11 Repurchase Intention
Niat membeli (Repurchase intention) didefinisikan niat pembelian kembali mengacu pada
kemungkinan seseorang dalam menggunakan merek yang sama lagi di masa depan atau pada masa
yang akan datang. (Boonlertvanich, 2011).
Ease Of Use Sebagai Pendorong Customer Satisfaction.
Ease of use atau kemudahaan dalam pemakaian adalah salah satu penentu kualitas
pelayanan dan menentukan kepuasan pelanggan (Dabholkar, 1996).
H1: Ease Of Use memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
Website Design Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Pada penelitian terdahulu (Wolfinbarger & Gilly, 2003). Website Design sebagai faktor yang
kuat dalam mempengaruhi kepuasan konsumen, penilaian kualitas dan loyalitas terkait penjualan
online.
H2: Website Design memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
3
E-Service Quality..., Fikrial Andika, Ma.-IBS, 2017

Assurance Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Assurance menjadi salah satu kontributor penting yang berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen. Perusahaan penerbangan di rekomendasikan untuk meningkatkan tingat kredibilitas dan
keamanan sejak variabel ini mempengaruhi kepuasan konsumen. Perusahaan penerbangan harus
mengunggah kebijakan keamanan secara jelas pada website tentang transaksi dan keamanan privasi
untuk meningkatkan kredibilitas dikarenakan ketakutan konsumen terhadap transaksi online (Lau,
Kwek, & Tan, 2011).
H3: Assurance memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
Personalization Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Personalization berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Swaid & Wigand, 2007). Hal ini
di dukung oleh penelitian terdahulu From the airline companies “perspective, it is paramount to
understand passengers”. Perusahaan penerbangan di haruskan fokus dalam menyediakan layanan
kepada konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Konsumen online mungkin enggan
untuk bertukar informasi personal dan layanan.
H4: Personalization memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
Availability Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Availability berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam menyediakan
pelayanan yang cepat, perusahaan penerbangan direkomendasikan untuk menyediakan pelatihan
yang tepat kepada para karyawan dengan pemberian pengetahuan dan kemampuan untuk
menanggapi keinginan konsumen secara cepat dan tepat (Lau et al., 2011).
H5: Availability memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
Fulfillment Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Fulfillment mendominasi kepuasan dan niat pembelian kembali. variabel fulfillment adalah
tantangan terbesar untuk semua non-toko ritel, termasuk ritel online (Dholakia & Zhao, 2010).
H6: Fulfillment memiliki efek positif terhadap Customer Satisfaction.
Customer Satisfaction Sebagai Pendorong Word Of Mouth
Customer satisfaction secara tradisional dianggap sebagai penentu fundamental dari
perilaku pelanggan jangka panjang (Oliver, 1980). Semakin pelanggan merasa puas, semakin besar
perhatian pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan (Anderson & Sullivan, 1993).
H7: Customer Satisfaction memiliki efek positif terhadap Word Of Mouth.
Customer Satisfaction Sebagai Pendorong Repurchase Intention
Kepuasan adalah perasaan individu senang atau kecewa yang dihasilkan dari perbandingan
kinerja yang dirasakan dari transaksi online dengan ekspaktasi yang diharapkan (Kotler, 2000).
Satisfaction secara positif terkait dengan repurchase intention, baik secara langsung melalui
dampaknya pada sikap (Oliver, 1980).
H8: Customer Satisfaction memiliki efek positif terhadap Repurchase Intention.
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah pelanggan Traveloka.com, sehingga sasaran
responden dari penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan dan membeli pada website dan
aplikasi Traveloka.com. Pada tahun 2013. Sebuah penelitian dari Phocuswright menunjukkan, di
tahun tersebut total pendapatan dari pemesanan dalam industri travel di Indonesia mencapai
USD10,5 miliar atau Rp136 triliun (Fuz, 2015). Hal tersebut membuat pendapatan nasional mampu
mencapai USD1 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar enam persen. Dipadukan dengan
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strategi yang tepat, kondisi ini mendorong perkembangan Traveloka menjadi top of mind startup
yang bergerak di industri travel.
3.2 Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Penelitian descriptive adalah jenis penelitian
yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar
(Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang
dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional design). Metode penelitian kuantitatif sendiri
bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk analisis statistik (Malhotra, 2010).
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey cara menyebarkan
kuisioner kepada konsumen yang menggunakan dan membeli pada website maupun aplikasi
Traveloka.com tersebut dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data kuisioner kemudian diolah dengan
menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM).
3.3 Metode Penghimpunan Data
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan
teknik convenience sampling. Non-probability sampling merupakan teknik sampling yang tidak
menggunakan pemilihan peluang dan tergantung pada keputusan personal peneliti, sedangkan
convenience sampling berarti sampel penelitian dipilih berdasarkan penilaian peneliti, yaitu
masyarakat yang membeli dan menggunakan website maupun aplikasi Traveloka.com di Indonesia
(Malhotra, 2010). Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan yang
menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online melalui media online
atau langsung memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). Data yang dikumpulkan oleh pihak lain
dari berbagai sumber, seperti buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan
dengan topik penelitian ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007)
yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain
yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti
mendapat data sekunder melalui metode Literature Review yang berasal dari buku, Jurnal, artikel,
website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian.
3.4 Populasi dan Sampel
Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel tergantung pada
jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai
berikut: Jumlah sampel = Indikator x 5. Jumlah sampel = 39 x 5 = 195. Sampel yang akan diteliti
adalah para pelanggan Traveloka.com. Skala yang dipakai dalam measurement pada penelitian ini
terdiri dari tujuh point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010).
3.5 Operasionalisasi Varibel
Penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi
atau variabel terikat serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel
berikut:

Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Ease Of Use
(EOU)

Definisi

Measurement

Sejauh
mana
seseorang
percaya bahwa
menggunakan
sistem tertentu

(EOU1) It is easy
to get access to
this
company’s web
site.

Alat Ukur

(EOU1) Sangat
mudah bagi saya
untuk mengakses
situs web
Traveloka

Skala
Pengukuran

Likert
Scale
1-7
5
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

akan bebas dari
usaha
(EOU2) This site (EOU2) Menurut
is user friendly.
Saya Situs
(Davis, 2008)
Traveloka adalah
(EOU3)
user friendly.
Navigation
on
this site is easy.
(EOU3) Navigasi
pada situs
(EOU4) It is
Traveloka
easy to find your sangatlah mudah.
way on this site.
(EOU4) Sangat
(Ribbink et al.,
mudah
2004)
menemukan apa
yang Saya
inginkan di situs
Traveloka.

Website Design
(WD)

Aspek kunci
dari sebuah
website,
termasuk
konten, fitur
estetika,
organisasi dan
struktur katalog
online
(Cai & Jun,
2003)

(WD1) The
online bookstore
is visually
appealing.
(WD2) The user
interface of the
online bookstore
has a wellorganized
appearance.

(Ribbink et al.,
2004)
(WD1) Situs
Traveloka
memiliki tampilan
menarik.
(WD2) User
interface dari situs
Traveloka
memiliki tampilan
terorganisir.
(Lee & Lin, 2005)

(Lee & Lin,
2005)
(WD3) The
Website design
of the Internet
retailer was
aesthetically
attractive
(WD4) The
contents in the
Web site were
concise and easy
to understand

(WD3) Desain
situs Traveloka
mempunyai nilai
estetika yang
menarik

Likert
Scale
1-7

(WD4) Informasi
pada situs
Traveloka mudah
dipahami
(Cai & Jun, 2003)
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Assurance
(AS)

Definisi

Measurement

Asuransi adalah
jaminan
terhadap
keamanan dan
privasi yang
dirasakan
konsumen
ketika
menggunakan
layanan dari
supplier.
(Ribbink et al.,
2004)

(Cai & Jun,
2003)
(AS1) I feel
secure about the
electronic
payment system
of this company.
(AS2) This
online company
is trustworthy.
(AS3) I feel
secure when
providing private
information to
this online
company.
(Ribbink et al.,
2004)
(AS4) XYZ
provides
appropriate
financial and tax
information.
(Saurina &
Coenders, 2002)

Personalization personalisasi
(PS)
dirujuk sebagai

presepsi
pelanggan
sejauh mana
sebuah toko
online
menyediakan
layanan yang
berbeda untuk
memenuhi
kebutuhan

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

(AS1) Saya
merasa aman
dengan sistem
pembayaran
elektronik di situs
Traveloka.
(AS2) Situs
Traveloka dapat
dipercaya.
(AS3) Saya
merasa aman
ketika
memberikan
informasi pribadi
untuk situs
Traveloka.

Likert
Scale
1-7

(Ribbink et al.,
2004)
(AS4) Situs
Traveloka
memberikan
informasi tagihan
secara akurat.

(PS1) The
internet retailer
gave me a
personalized or
individualized
attention.

(Saurina &
Coenders, 2002)
(PS1) Situs
Traveloka
memberi
perhatian
individual kepada
pelanggannya.

(PS2) The
website had a
message area for
customer

(PS2) Situs
Traveloka
memiliki area
untuk pertanyaan

Likert
Scale
1-7
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

individu tertentu
atau berbeda
(Parasuraman et
al, (1988) dalam
Yang & Jun,
2002)

Availability
(AV)

Availability
adalah
ketersediaan
fasilitas
pelayanan,
staf
dan
barang
kepada
pelanggan. Dalam
interaksi
karyawan dengan
pelanggan,
ini
berarti
baik

Alat Ukur

pelanggan dan
komentar.
(PS3) Saya
(PS3) I received menerima pesan
a personal “thank "terima kasih"
you” note via e- melalui e-mail
mail or other
atau media lain
media after i
setelah saya
placed an order. memesan pada
situs Traveloka.
(Yang & Jun,
2002)
(Yang & Jun,
2002)
(PS4) This site
does a pretty
(PS4) Situs
good job
Traveloka
guessing what
memiliki
kinds of things I kemampuan untuk
might want and
memberikan saran
making
yang sesuai
suggestions
dengan kebutuhan
pelanggannya
(PS5) This
website stores all (PS5) Situs
Traveloka dapat
my preferences
menyimpan
and offers me
extra services or informasi
preferensi
information
pelanggannya
based on my
preferences
(Wolfinbarger &
Gilly, 2003)
(Wolfinbarger &
Gilly, 2003)
(AV1) This site
(AV1) Situs
is always
Traveloka selalu
available
tersedia untuk
dikunjungi
(AV2) This site
launches and
(AV2) Situs
runs right away
Traveloka
berjalan sesuai
(AV3) This site
yang diinginkan
does not crash

Skala
Pengukuran

questions and
comments.

Likert
Scale
1-7
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

jumlah karyawan
dengan
rasio
pelanggan
dan
jumlah
waktu
setiap karyawan
tersedia
untuk
berinteraksi
dengan
setiap
pelanggan. Dalam
hal ketersediaan
barang dan jasa,
meliputi
ketersediaan
kuantitas
dan
berbagai produk
yang tersedia bagi
pelanggan.

(AV4) Pages on
this site do not
freeze after i
enter my order
information
(Sabiote, Frías,
& Castañeda,
2012)

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

(AV3) Situs
Traveloka
berfungsi dengan
baik
(AV4) Situs
Traveloka jarang
sekali freeze saat
pelanggannya
melakukan
transaksi
(Sabiote et al.,
2012)

(Johnston, 1995)
Fulfillment
(FUL)

fulfillment
merujuk kepada
kesuksesan
website dalam
mengirimkan
barang/jasa dan
kesediaan untuk
memperbaiki
kesalahan yang
terjadi selama
transaksi (Ho &
Lee, 2007)

(FUL1)
Customers are
informed as
transaction is
completed

(FUL1) Pelanggan
situs Traveloka
mendapat
pemberitahuan
apabila transaksi
telah selesai

(FUL2)
Products/services
are delivered by
the time
promised

(FUL2) Situs
Traveloka
mengirimkan
pesanan saya
sesuai dengan
(FUL3) Provides waktu yang
FAQ information dijanjikan

Likert
Scale
1-7

(Ho & Lee,
2007)

(FUL3) Situs
Traveloka
menyediakan
(FUL4) You get infomasi tentang
what you ordered pertanyaan yang
from this site
sering diajukan
(Wolfinbarger &
Gilly, 2003)

(Ho & Lee, 2007)
(FUL4) Pelanggan
situs Traveloka
9
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

mendapatkan
sesuai dengan apa
yang mereka
pesan
(Wolfinbarger &
Gilly, 2003)
Customer
Satisfaction
(CS)

kepuasan adalah
sebuah keadaan
psikologis yang
dihasilkan
ketika emosi
dengan
membandingkan
apa yang
dirasakan
dengan harapan
terhadap
perasaan
konsumen
tentang
pengalaman
yang di rasakan
sebelumnya.
(Anderson
Srinivasan,
2003)

(CS1)
I
am
satisfied with my
decision
to
purchase from
this Website.

(CS1) Saya puas
dengan keputusan
saya
untuk
membeli dari situs
Traveloka.

(CS2) If I had to
purchase again, I
would
feel
differently
aboutbuying
from this Web
site.
(CS3) My choice
to purchase from
this Web site
was a wise one.

(CS2) Saya tidak
menyesal membeli
dari
situs
Traveloka

(CS4) I feel
& badly regarding
my decision to
buy from this
Website.
(Anderson &
Srinivasan,
2003)

Word Of
Mouth
(WOM)

Word Of Mouth
mengacu kepada
komunikasi
antar pribadi
mengenai
evaluasi barang
serta jasa dan
bukan complain
formal kepada

(WOM1) I’ve
told more people
about this service
organization than
I’ve told about
most other
service
Organization

Likert
Scale
1-7

(CS3) Membeli

dari situs
Traveloka adalah
keputusan yang
bijak
(CS4) Membeli
dari situs
traveloka adalah
keputusan yang
tepat
(Anderson &
Srinivasan, 2003)

(WOM1) Saya
memberitahukan
kepada lebih
banyak orang
tentang Traveloka
dibandingkan
dengan competitor
sejenisnya

Likert
Scale
10

E-Service Quality..., Fikrial Andika, Ma.-IBS, 2017

Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

perusahaan
(WOM2) When I
ataupun pegawai tell others about
perusahaan
this service
organization, I
(Anderson, 1998) tend to talk about
the organization
in great detail
(WOM3) Once I
get talking about
this service
organization, it’s
hard for me to
stop
(WOM4) I have
only good things
to say about this
service
organization
(HarrisonWalker, 2001)
(WOM5) I
would
recommend this
hotel to other
people.

(WOM6) I
would tell other
people positive
things about this
hotel

Repurchase
Intention
(RPI)

niat pembelian
kembali
mengacu pada
kemungkinan
seseorang dalam
menggunakan
merek yang
sama lagi di
masa depan atau

Alat Ukur

(WOM2) Ketika
saya mengatakan
kepada orangorang tentang
Traveloka saya
cenderung
memberikan hal
yang positif
(WOM3) Ketika
saya
membicarakan
tentang Traveloka
saya sulit untuk
berhenti
membicarakannya
(WOM4) Saya
hanya mengatakan
hal-hal baik
tentang Taveloka

Skala
Pengukuran

1-7

(Harrison-Walker,
2001)
(WOM5) Saya
akan
merekomendaskan
traveloka kepada
orang lain.

(WOM6) Saya
akan
memberitahukan
hal positif tentang
Traveloka kepada
orang lain.

(Kim, Kim, & (Kim et al., 2009)
Kim, 2009)
(RPI1) I will
(RPI1) Saya pasti
definitely buy
akan membeli
products from
produk dari situs
this site in the
Traveloka dalam
near future.
waktu dekat.
(RPI2) I intend
to purchase
through this site

(RPI2) Saya
berniat untuk
membeli melalui
11
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Tabel 3-1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Measurement

pada masa yang
akan datang.

in the near
future.

(Boonlertvanich, (RPI3) It is
2011)
likely that I will
purchase through
this site in the
near future.
(RPI4) I expect
to purchase
through this site
in the near
future.
(Limbu, Wolf, &
Lunsford, 2012)

Alat Ukur

situs Traveloka
dalam waktu
dekat.

Skala
Pengukuran

Likert
Scale
1-7

(RPI3) Sangat
mungkin bahwa
saya akan
membeli melalui
situs Traveloka
dalam waktu
dekat.
(RPI4) Saya
berharap untuk
membeli melalui
situs Traveloka
kembali dalam
waktu dekat.
(Limbu et al.,
2012)

3.6 Metode Pengolahan Data
SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam penyampaian tentang
ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram lintasan atau path diagram sebagai
sarana komunikasi. Diagram lintasa dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM
dengan lebih jelas dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model
matematik SEM. Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam
perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah
AMOS 22 for windows.
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Traveloka adalah perusahaan Internet yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat
dan hotel secara online dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Traveloka memiliki basis
operasional di Jakarta. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma,
dan Albert. Pada awal konsepnya Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk
membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013
Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat
melakukan pemesanan di situs Traveloka.com. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan
bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel.Pada bulan Juli 2014, jasa
pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Keseluruhan transaksi di traveloka menggunakan
e-payment, baik itu lewat transfer via bank, atau via kartu kredit.
4.2 Profil Responden
Jenis Kelamin Responden.
12
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55,9% responden diantaranya berjenis kelamin pria (109 orang) responden berjenis kelamin
wanita berjumlah 44.1% (86 orang). Hal tersebut menunjukan responden pria lebih mendominasi.
Usia Responden
Mayoritas usia responden adalah 18-27 tahun sebesar 93.8% (183 responden), selanjutnya
terbesar kedua adalah responden dengan usia 28-37 tahun yaitu sebesar 5,6% (11 responden), dan
yang terakhir responden berusia 38-47 tahun sebesar 0.6% (1 responden)
Pendidikan Terakhir
Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebesar 67,2% (131 responden)
responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebesar 29,2% (47 responden) responden yang
memiliki pendidikan terakhir S2 sebesar 5,6% (11 responden) dan yang terakhir responden yang
memiliki pendidikan terakhir D1-D3 sebesar 3% (6 responden).
Pekerjaan
Mayoritas pekerjaan responden adalah pegawai swasta sebesar 43,6% (85 responden)
responden yang memiliki pekerjaan pelajar 27,1% (53 responden) responden yang memiliki
pekerjaan pegawai negeri 18% (35 responden) dan terakhir responden yang memiliki pekerjaan
wiraswasta 11,3% (22 responden).
Penghasilan
Penghasilan responden <5 juta 40,5% (79 responden) 3-5 juta 35,3% (69 responden) <3 juta
24,1% (47 responden)
Berpergian Terakhir Kali
Waktu berpergian terakhir kali <3 bulan 61,5% (120 responden) 3-12 bulan 33,9% (66
responden) >1 tahun 4,6% (9 responden)
Transaksi Terakhir Kali Di Traveloka
Transaksi terakhir kali di Traveloka <3 bulan 58,4% (114 responden) 3-12 bulan 36,4% (71
responden) >1 tahun 5,2% (10 responden)
4.3 Hasil Analisis Data
- Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit)
- Uji Validitas dan Reliabilitas
Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan
kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut
Hair et al (2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor
standarnya (standardized loading factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. Reliabilitas adalah konsistensi
suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi
tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan
digunakan Composite Reliability Measure dan Variance Extracted construct reliability (CR) ≥0.70
dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel 4.6 dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji
validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini

Tabel 4-2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Laten

Indikator

Uji Validitas

Uji Reliabilitas
13
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Ease Of Use

Website
Design

Assurance

Personalization

Availability

Fulfillment

EOU1
EOU2
EOU3
EOU4
WD1
WD2
WD3
WD4
AS1
AS2
AS3
AS4
PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
AV1
AV2
AV3
AV4
FUL1
FUL2
FUL3
FUL4

Factor
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan
Loading
0.739
Valid
0.796
Valid
0.585
0.849
Reliabel
0.782
Valid
0.740
Valid
0.729
Valid
0.736
Valid
0.582
0.847
Reliabel
0.842
Valid
0.738
Valid
0.846
Valid
0.810
Valid
0.624
0.869
Reliabel
0.741
Valid
0.759
Valid
0.757
Valid
0.770
Valid
0.579
Valid
0.541
0.853
Reliabel
0.789
Valid
0.762
Valid
0.824
Valid
0.867
Valid
0.658
0.885
Reliabel
0.812
Valid
0.737
Valid
0.659
Valid
0.720
Valid
0.500
0.798
Reliabel
0.621
Valid
0.814
Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 dan Ms. Excel 2013
Uji Validitas
Variabel
Laten

Customer
Satisfaction

Word Of
Mouth

Repurchase
Intention

Indikator

Factor
Loading

CS1
CS2
CS3
CS4
WOM1
WOM2
WOM3
WOM4
WOM5
WOM6
RPI1
RPI2
RPI3
RPI4

0.785
0.789
0.843
0.855
0.782
0.818
0.579
0.685
0.771
0.773
0.867
0.916
0.920
0.802

Uji Reliabilitas

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Kesimpulan

0.670

0.890

Reliabel

0.770

0.930

Reliabel

0.546

0.877

Reliabel

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang berada ≥ 0.5
yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel mampu mengukur apa
yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari
pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikatorindikator yag dibentuk mampu menjelaskan variabel laten.
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-Uji Keseluruhan (Overall Model Fit)
Pengukuran Goodness od Fit (GOF)
Tabel 4-3 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit
GOF

Tingkat Kecocokan

Hasil Perhitungan

Kriteria

Absolute –Fit Measures
CMIN/DF
(normed
chi-square)

Good

2,928

CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit)

Fit

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)
RMSEA

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)

0,100

Marginal
Fit

0,753

Poor
Fit

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)
Incremental Fit Measure
CFI≥ 0,90 (good fit)
CFI

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)
CFI ≤ 0,80 (poor fit)

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22
Tabel 4.7 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari CMIN/DF,
RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu menunjukkan satu ukuran
dengan kriteria poor fit,dan satu ukuran dengan kriteria marginal fit. Menurut (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010) jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga,
model dalam penelitian ini dinyatakan fit.
Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai hubungan
kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan variabel endogen. Analisis
model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang
menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai
dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui
tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil
positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data.
Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p >
0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model
keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.
Hipotesis

Path

Estimasi

P

1

CS <--- EOU

0,283

***

2

CS <--- WD

0,194

***

3

CS <--- AS

0,202

***

4

CS <--- PS

0,094

0,011

5

CS <--- AV

0,118

0,003

Kesimpulan
Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data
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6

CS <--- FUL

0,286

***

7

WOM <--- CS

0,977

***

8

RPI <--- CS

0,966

***

Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Ease Of Use memiliki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,283 dengan nilai P
***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil
dari 0,05. Maka dari itu, Ease Of Use memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap
costumer satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
2. Website Design memiliki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction
Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,194 dengan nilai
P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih
kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Website Design memiliki hubungan yang positif dan
signifikan terhadap Costumer Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
3. Assurance memiliki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction. Berdasarkan hasil dari
pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,202 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut
menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan
nilai tersebut, Assurance memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Costumer
Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
4. Personalization memiliki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction. Berdasarkan
output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,094 dengan nilai P 0,011. Nilai
estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari
0,05. Hal ini menyatakan, Personalization memiliki hubungan yang positif dan signifikan
terhadap Costumer Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
5. Availability memiliki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction. Berdasarkan hasil dari
pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,118 dengan nilai P 0,003. Nilai estimasi
tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka
dari itu, Availability memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Costumer
Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
6. Fullfilment memilikki pengaruh positif terhadap Costumer Satisfaction. Berdasarkan hasil dari
pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,286 dengan nilai P ***. Nilai estimasi
tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka
dari itu, Fulfillment memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Costumer
Satisfaction dan hipotesis dapat diterima.
7. Costumer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Word Of Mouth. Berdasarkan hasil
dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,977 dengan nilai P ***. Nilai estimasi
tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka
dari itu, Costumer Satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Word
Of Mouth dan hipotesis dapat diterima.
8. Costumer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention.
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,966 dengan nilai P
***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil
dari 0,05. Maka dari itu, Costumer Satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan
terhadap Repurchase Intention dan hipotesis dapat diterima.

4.4 Pembahasan
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Ease Of Use Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan ease of use memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti semakin mudah dalam menggunakan dan
mengakses situs maupun aplikasi traveloka, menimbulkan kepuasan terhadap konsumen
traveloka. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dabholkar, 1996) Ease of use
atau kemudahaan dalam pemakaian adalah salah satu penentu kualitas pelayanan dan
menentukan kepuasan pelanggan. Ease of use merupakan elemen yang sangat penting bagi
pelanggan dalam penggunaan teknologi komputer (Davis, 1989), dan menjadi sangat penting bagi
pengguna baru teknologi komputer (Gefen, Straub, & Boudreau, 2000).
Website Design Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan website design memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti semakin menarik tampilan situs maupun
aplikasi traveloka, menimbulkan kepuasan terhadap konsumen traveloka. Hasil ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh (Wolfinbarger & Gilly, 2003) Website Design sebagai faktor yang kuat
dalam mempengaruhi kepuasan konsumen, penilaian kualitas dan loyalitas terkait penjualan online.
Website design memiliki peran sentral sebagai pengubah pencarian informasi kepada pembeli
online.
Assurance Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan assurance memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti jaminan keamanan akan data dan kemanan
dalam bertransaksi dalam situs mapun aplikasi traveloka, menimbulkan kepuasan terhadap
konsumen traveloka. Jaminan keamanan yang dirasakan oleh konsumen e-commerce diharapkan
akan meningkatkan kepuasan pelanggan (Semeijn, Riel, Birgelen, & Streukens, 2005).
Personalization Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan personalization memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti perhatian individual dan layanan yang
dibedakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan traveloka,
menimbulkan kepuasan terhadap konsumen traveloka. Personalization berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen (Swaid & Wigand, 2007).
Availability Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan availability memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti ketersediaan pegawai online, situs, aplikasi
serta pelayanan yang cepat tanggap kepada pelanggan traveloka, menimbulkan kepuasan terhadap
konsumen traveloka. Availability berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam
menyediakan pelayanan yang cepat, perusahaan penerbangan direkomendasikan untuk
menyediakan pelatihan yang tepat kepada para karyawan dengan pemberian pengetahuan dan
kemampuan untuk menanggapi keinginan konsumen secara cepat dan tepat (Lau et al., 2011).
Fulfillment Sebagai Pendorong Customer Satisfaction
Hasil penelitian menunjukan fulfillment memiliki pengaruh positif terhadap customer
satisfaction pada perusahaan traveloka. Fullfilment adalah sejauh mana janji-janji situs tentang
pengiriman pesanan dan ketersediaan barang untuk konsumen terpenuhi. Dalam e-service, untuk
menginformasikan kepada pelanggan tentang informasi yang benar tentang produk atau
ketersediaan layanan penting ketika membeli (Li & Suomi, 2009).
Customer Satisfaction Sebagai Pendorong Word Of Mouth
Hasil penelitian menunjukan customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap word
of mouth pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti Semakin pelanggan merasa puas, semakin
besar perhatian pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan (Anderson & Sullivan, 1993).
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(Holmes & Lett dalam (Anderson, 1998) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelanggan yang
puas akan ikut serta dalam word of mouth dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas.
Customer Satisfaction Sebagai Pendorong Repurchase Intention
Hasil penelitian menunjukan customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap
repurchase intention pada perusahaan traveloka. Hasil ini berarti semakin pelanggan merasa puas,
semakin besar keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian berulang terhadap layanan yang
diberikan. Repurchase intention didefinisikan niat pembelian kembali mengacu pada kemungkinan
seseorang dalam menggunakan merek yang sama lagi di masa depan atau pada masa yang akan
datang. (Boonlertvanich, 2011).
4.5 Implikasi Manajerial Untuk Traveloka Indonesia
Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Traveloka.com adalah
sebagai berikut. (1) Dalam fulfilment pihak travel online harus dapat memenuhi ketepatan waktu dan
pengiriman yang akurat, deskripsi produk yang akurat, dan berfungsinya situs untuk diakses oleh
konsumen. (2) Ease Of Use mengacu kepada kemudahan dalam menggunakan layanan website
Traveloka.com. Pihak manajemen Traveloka.com harus memberikan layanan yang mempermudah
konsumen untuk mendapatkan keinginannya karena semakin mudah navigasi akan membantu
konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang mereka butuhkan. (3) Assurance mengacu
pada perlindungan informasi atau system dari segala bentuk gangguan. Di sisi lain, keamanan juga
dilihat dari perlindungan berbagai jenis data yang dikumpulkan (dengan atau tanpa sepengetahuan
pengguna). (4) Website Design merupakan faktor utama dalam berbelanja online karena merupakan
gerbang awal bertemunya penjual dan pembeli. Tampilan Website yang menarik akan menimbulkan
rasa senang serta kepercayaan dalam menggunakan layanan yang disediakan. (5) Availability
penting karena menyangkut kemampuan website untuk menginformasikan pelanggan mengenai
informasi stok untuk produk yang ditawarkan secara real-time. (6) Personalization mengacu pada
kemampuan penyedia layanan untuk menyediakan layanan sesuai dengan keinginan konsumen.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Ease Of Use berpengaruh secara
positif terhadap Customer Satisfaction (2) Website Design berpengaruh secara positif terhadap
Customer Satisfaction (3) Assurance berpengaruh secara positif terhadap Customer Satisfaction (3)
Personalization berpengaruh secara positif terhadap Customer Satisfaction (4) Availability
berpengaruh secara positif terhadap Customer Satisfaction (5) Fulfillment berpengaruh secara
positif terhadap Customer Satisfaction (6) Customer Satisfaction berpengaruh secara positif
terhadap Word Of Mouth (7) Customer Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap
Repurchase Intention. Peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk
Traveloka Indonesia dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. (1) Kemudahan
penggunaan website maupun aplikasi Traveloka sudah cukup baik tetapi perusahaan dapat
meningkatkan layanan dengan cara membuat beberapa tambahan seperti : pembelian tiket kereta
+ hotel + layanan rekreasi di kota tujuan. Karena pada website Traveloka hanya ada paket untuk
pembelian tiket pesawat + hotel. (2) Tampilan website maupun aplikasi Traveloka sudah cukup baik
karena informasi yang diberikan pada website maupun aplikasi sangat jelas dan memudahkan
konsumen untuk memilih layanan mana yang mereka butuhkan. Manajemen Traveloka.com dapat
melakukan pengembangan seperti : membuat background website yang lebih berwarna (3)
Traveloka harus meningkatkan keamanan bertransaksi baik di website maupun aplikasi seperti
menambah vendor atau perusahaan yang memberikan sertifikasi keamanan transaksi,
memperbaharui server, melakukan backup data serta menambahkan autentikasi berlapis untuk
memberikan rasa aman kepada konsumen dalam menggunakan layanan yang disediakan
Traveloka.com. (4) Untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan layanan
ekstra, Traveloka dapat memberikan layanan tambahan kepada konsumen seperti: penambahan
jumlah bagasi yang disediakan oleh maskapai, layanan airport transfer dari rumah menuju bandara
maupun dari bandara ke rumah. (5) Availability dalam konteks ini adalah Traveloka dapat
memberikan kepastian mengenai ketersediaan tiket, ketersediaan karyawan untuk membantu
masalah yang dimiliki oleh konsumen melalui customer service yang siap melayani 24 jam sehingga
konsumen mendapatkan jaminan transaksi yang dilakukan dapat berhasil. (6) Fulfillment konteks
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ini adalah manajemen Traveloka harus dapat memenuhi ketepatan waktu dan pengiriman yang
akurat, deskripsi produk yang akurat, dan berfungsinya situs untuk diakses oleh konsumen.
(7) Dalam memenuhi kepuasan konsumen, manajemen Traveloka dianjurkan untuk memberikan
layanan sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, menjaga kualitas layanan
dengan cara memberikan layanan yang tepat waktu, memberikan jaminan keamanan transaksi,
kemudahan menggunakan layanan dan menjaga kemanan data pribadi konsumen. (8) Manajemen
Traveloka harus senantiasa konsisten dalam menjaga layanan kepada konsumen, karena
konsumen yang puas akan merekomendasikan layanan yang didapatkan kepada orang lain sebagai
bentuk kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Pemberian diskon atau voucher kepada
pelanggan yang mampu mengundang kerabat untuk ikut menggunakan layanan Traveloka (9)
Konsumen yang merasa puas tidak hanya akan merekomendasikan produk/jasa yang telah
dibelinya melainkan akan membeli kembali produk/jasa secara berulang. Manajemen
Traveloka.com dapat memberikan tambahan diskon atau poin kepada konsumen yang telah
melakukan transaksi lebih dari 1 kali.
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