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ABSTRACT 

 

Internet users is growing rapidly. This causes a lot of entrepreneurs who 
founded his business with online-based method, one of these is the online travel 
business. Market demand for very large presence online travel because it can 
ease their way to where they are heading. The purpose of this study is to 
determine the effect of uncertainty, perceived dependability, privacy policy, to the 
perceived risk and its influence on willingness to buy online. 

The object of this research is an online travel Nusatrip. The data in this 
study were collected by distributing questionnaires to consumers who have visited 
Nusatrip but has never made the purchase on this site. This research is 
descriptive quantitative research with 126 respondents were collected by 
convenience sampling method. 

Results of this study indicate there are four variables that proved 
significant and supported by data, 1) behavioral uncertainty positive effect to 
perceived risk, 2) perceived dependability negative effect to perceived risk, 
privacy policy negative affect to perceived risk and perceived risk negative affect 
to willingness to buy. Then, there is one variable is not significant and is not 
supported by the data, that is branding uncertainty to the perceived risk. 

 

Keywords: Uncertainty, Perceived Risk, Willingness To Buy, Online, Travel.
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan manusia yang diikuti oleh perkembangan teknologi telah 

memberikan banyak perubahan terhadap pola perilaku dalam kehidupan sehari-

hari.  Perubahan zaman ini membawa manusia untuk hidup lebih dipermudah oleh 

kecanggihan teknologi yang kian hari dapat diandalkan untuk manusia itu sendiri 

dalam menyelesaikan semua tugas yang mereka miliki. Salah satu kemudahan itu 

adalah dengan menggunakan internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang 

dapat menjangkau secara luas yang dapat menghubungkan komputer satu dengan 

lainnya di berbagai negara. Internet sendiri memiliki berbagai informasi baik 

melaui tex, gambar, video, maupun audio. Perkembangan komputer yang diiringi 

oleh tingginya pengguna internet telah memberikan keuntungan sendiri bagi 

penggunanya. Jaringan komputer ini awalnya dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat  pada tahun 1969 melalui proyek ARPA atau 

ARPANET (Advanced Reasearch Project Agency Network), sedangkan 

penggunaan internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dan mulai banyak 

dipakai oleh akademisi, pemerintahan serta para peneliti industri, setelah itu 

internet berkembang pesat sampai era modern ini. Banyak penggunanya 

mengaplikasikan internet untuk berbagai hal seperti chatting, web cam, video 

streaming, dan juga transaksi online.  
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Era globalisasi ini secara langsung telah memaksa manusia untuk berpikir 

kreatif agar dapat membuat suatu terobosan baru yang unik dan juga 

mempermudah kehidupan manusia itu sendiri serta untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan agar dapat memenuhi akan kebutuhan pelanggan. Banyaknya 

kegunaan internet memicu banyak orang maupun pengusaha untuk berlomba 

mendirikan usaha yang berbasis online dalam hal mencari apa yang konsumen 

inginkan. Kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi membawa 

perubahan dalam dunia bisnis online, seperti penjualan online produk dan jasa. 

Tetapi tidak hanya itu saja yang dapat diperjual-belikan, dengan kecanggihan ini 

segala produk offline pun dapat dijual secara online. Sebuah perusahaan harus 

memanfaatkan teknologi informasi agar dapat bersaing dengan pasar karena 

semakin hari perkembangan teknologi informasi sangat memiliki dampak besar 

terhadap sektor kegiatan bisnis. Dalam hal ini perdagangan elektronik atau e-

commerce merupakan sebuah pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun 

jasa secara online melalui jaringan internet. Dengan internet pembisnis maupun 

perusahaan dapat melakukan pemasaran secara online (e-marketing), melakukan 

proses transaksi secara online, dan juga pertukaran data secara online. Dalam 

berbisnis online perusahaan harus mampu dalam menyediakan informasi yang 

banyak dan akurat. Selain itu perusahan dapat membuat desain yang menarik 

perhatian konsumen. Keuntungan dengan adanya perdagangan online ini tidak 

hanya menguntungkan para pembisnis tetapi juga memberikan keuntungkan untuk 

konsumen yang membutuhkannya. Motivasi konsumen dalam berbelanja online 

yaitu sebagai “pemecah masalah” untuk mendapatkan produk maupun layanan 
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yang diinginkannya terlepas dari konsekuensi yang akan timbul (Monsuwé, 

Dellaert, & Ruyter, 2004).  

Beberapa penerapan terhadap e-commerce sudah banyak dilakukan oleh 

situs-situs belanja online baik produk maupun jasa, salah satunya yaitu adanya e-

ticket. E-ticket merupakan sebuah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan 

untuk penerbangan, hotel, pertunjukan, dan juga bioskop. E-ticket dalam bidang 

transportasi merupakan hal yang banyak digunakan oleh konsumen seperti e-tikcet 

trans jakarta, kereta api, dan juga pesawat. Kemajuan pada bidang transportasi ini 

menyebabkan orang-orang membutuhkan akomodasi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Salah satu usaha e-ticket yang sedang berkembang pesat dan 

dibutuhkan banyak orang yaitu pada bidang travel atau biro perjalanan, baik 

domestik maupun internasional. Perkembangan usaha perjalanan dimulai pada 

abad 19 dengan mengenal sistem pengaturan perjalanan yang disebut travel agent. 

Pada bidang transportasi khususnya pesawat, e-ticket berisi rincian perjalanan 

yang akan ditempuh oleh penumpang, waktu penerbangan, nomor penerbangan, 

kelas tiket, dan harga tiket. Pembelian tiket tersebut dapat direservasi secara 

online. Pada awalnya konsumen jika ingin membeli tiket pesawat harus 

melakukannya secara offline yaitu konsumen harus mendatangi tempat travel 

agent tersebut baru dapat membelinya, setelah itu konsumen akan diberikan kertas 

yang berisikan pesanannya. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi dan 

berjalannya waktu hal tersebut sudah mulai memudar bahkan perlahan sudah 

ditinggalkan.  
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Beberapa pembisnis yang mendirikan atau membuat situs ticketing 

memilki konsep hanya sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket 

pesawat dari berbagai situs. Tetapi dengan berjalannya waktu mulailah bangkit 

para pembuat situs untuk melakukan reservasi tiket secara online. Perusahaan 

travel agent online ini tidak hanya melayani pemesanan tiket pesawat tetapi juga 

melayani pemesanan kamar hotel secara online. Travel agent online tersebut 

memilki peran sebagai media yang dapat memudahkan dalam pemesanan tiket 

pesawat maupun hotel dengan meminimalisirkan waktu, cukup dengan membuka 

salah satu situs travel agent online konsumen langsung dapat mencari tujuan yang 

diinginkannya, setelah itu semua informasi akan disediakan secara rinci begitu 

juga dengan harga dan metode pembayaran yang dapat dilakukan. Tidak hanya 

itu, setelah pemesanan dan pembayaran dilakukan, tiket pesawat atau hotel 

tersebut akan dikirimkan via email maupun sms, hal ini mengundang banyak 

konsumen untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adapun penelitian yang 

memberikan gambaran bahwa mayoritas konsumen saat ini menggunakan travel 

online adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 : Top 5 Teratas Keinginan Membeli Produk atau Jasa secara Online

 

Sumber : Nielson Global Survey of E-Commerce, Q1 2014 

Pada gambar persentase diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang 

menggunakan jasa pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online memiliki 

persentase yang sangat besar. Dapat dipastikan konsumen merasa dimudahkan 

dengan adanya layanan online yang akan melayani reservasi tiket pesawat dan 

hotel dengan menggunakan layanan internet, hal ini sangat dimanfaatkan bagi 

pembisnis maupun konsumen. Sistem pembelian dan penjualan tiket pesawat dan 

hotel ini dapat menampilkan berbagai informasi sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen didalam pemesanannya, selain itu juga memberikan kemudahan dalam 

proses reservasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh masyarakat 

Indonesia karena konsumen Indonesia sangat membutuhkan kemudahan itu. 

Sehingga dengan adanya sistem tersebut kinerja sebuah travel akan lebih efektif 

dan efisien dalam mengolah usahanya.  
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Banyak situs yang digunakan konsumen dalam mencari tiket pesawat 

ataupun reservasi  hotel dengan harga yang lebih murah dari penjualan langsung 

yang dilakukan makapai penerbangan maupun hotel. Beberapa diantaranya ada 5 

daftar situs travel agent terbaik di Indonesia pada akhir tahun 2014 yaitu pada 

situs traveloka.com, tiket.com, pegipegi.com, tiket2.com, dan nusatrip.com, ke-5 

situs tersebut merupakan travel agent terpercaya untuk melakukan pemesanan 

secara online (http://www.poztmo.com,2014). Konsumen tidak hanya 

membutuhkan kenyamanan saat melakukan pencarian maupun reservasi, tetapi 

juga kepercayaan yang diberikan situs tersebut sangat memepengaruhi frekuensi 

pembelian. Kepercayaan pelanggan adalah sebuah keyakinan yang dimiliki 

konsumen dalam melakukan pembelian online agar terhindar dari konsekuensi 

dan memiliki keterkaitan dengan loyalitas (Eid, 2011). Keterkaitan antara 

keyakinan kosumen terhadap sesuatu hal yang menurutnya asing merupakan hal 

terpenting bagi suatu perusahaan untuk membuat dirinya lebih dikenal oleh 

konsumen secara luas. Persepsi konsumen sangat mempengaruhi kesediaannya 

untuk mengenal lebih jauh suatu produk atau jasa, bahkan persepsi dapat 

membawa konsumen ke tingkat atau tahap pembelian. Dalam hal ini Traveloka 

merupakan situs tempat pemesanan tiket maupun reservasi hotel yang sangat 

dikenali oleh banyak konsumen dan menjadi situs travel agent online nomor 1 di 

Indonesia.  

Traveloka memiliki posisi teratas dibandingkan dengan travel online yang 

telah disebutkan, salah satunya adalah Nusatrip. Ttravel online Nusatrip termasuk 

dalam 5 besar situs travel agent online terbaik di Indonesia dengan posisi pada 
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peringkat ke-5. Nusatrip merupakan industri travel online yang didirikan pada 

April 2013 dengan jenis perusahaan Perseroan Terbatas. Travel online ini 

menyediakan dan melayani pemesanan tiket pesawat dan juga reservasi hotel. 

Rute pesawat yang dilayani yaitu mencangkup domestik dan internasional. 

Nusatrip merupakan satu-satunya travel agent online  yang terakreditasi IATA 

(International Air Transport Association) dan tergabung dalam anggota ASITA 

(Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) yang berbasis di 

Jakarta.  Nusatrip melayani pemesanan tiket pesawat lebih dari 460 maskapai 

penerbangan domestik dan internasional dan juga melayani reservasi 100.000 

hotel di 10.000 destinasi baik itu di Indonesia maupun destinasi di seluruh dunia, 

(wikipedia.com). Jika dilihat, travel online Nusatrip ini sangatlah besar dan 

memadai, tetapi walaupun Nusatrip termasuk dalam travel yang terbaik tidak 

banyak orang yang mengenal dan mengetahuinya dibandingkan dengan situs 

Traveloka. Keengganan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian online 

dikarenakan adanya kekhawatiran resiko yang dirasakan dan hal tersebut menjadi 

penghalangnya untuk melakukan transaksi online (Featherman & Pavlou, 2003). 

Konsumen merasa asing dengan Nusatrip dan itu menjadi pemicu adanya resiko 

dan ketakutan konsumen untuk menggunakan travel agent online baru tersebut. 

Konsumen sangat selektif untuk memilih atau mengambil keputusan untuk dirinya 

dalam menggunakan suatu travel online. Menurut Taylor (1974) dalam (Ling, 

Daud, Piew, Keoy, & Hassan, 2011), mengatakan bahwa resiko yang dirasakan 

terjadi dikarenakan konsumen menganggap adanya suatu ketidakpastian dan 

konsekuensi jika suatu keputusan yang diambil tidak cocok. Hal ini menjadi 
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sebuah usaha untuk mencari cara agar lebih dikenal sehingga konsumen tidak 

merasa asing terhadap Nusatrip. Salah satu caranya yaitu meminimalisirkan ke-7 

resiko seperti resiko kinerja, resiko finansia, resiko waktu, resiko psikologis, 

resiko sosial, resiko kebijakan, dan semua resiko (Featherman & Pavlou, 2003). 

Jika ke-7 resiko tersebut dapat diminimalisir, besar kemungkinannya Nusatrip 

akan naik ke posisi pertama dalam travel agent online terbaik di Indonesia.  

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi pada telaah terhadap willingness to buy online. 

Adapun variabel batasan ini karena banyaknya online travel yang ada di 

Indonesia. Banyaknya pilihan travel online akan menjadikan konsumen berhati-

hati dalam memakai jasa travel online tersebut dan kurangnya perhatian 

konsumen terhadap travel online baru menjadi hal yang menarik untuk di analisis. 

Kesediaan konsumen untuk membeli menjadi hal yang penting bagi individu dan 

organisasi karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan bisnis online (Chen & Li, 2010). Dalam hal ini, peneliti akan fokus 

terhadap jawaban yang menjadi pertimbangan atau timbulnya ketersediaan 

konsumen untuk membeli tiket pesawat maupun hotel pada salah satu travel 

online. Maka dari itu, willingness to buy online diangkat menjadi salah satu 

variabel yang akan dikaji dan menjadi batasan penelitian ini.  

 Adapun beberapa faktor yang memiliki keterkaitan terhadap willingness to 

buy online adalah variabel uncertainty. Ketidakpastian adalah hal dimana 

konsumen merasa tidak pasti terhadap sesuatu yang  baru diketahuinya. 
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Berdirinya travel online baru menjadikan timbulnya ketidakpastian yang melekat 

dibenak atau persepsi konsumen. Ketidapastian mengacu kepada biaya yang 

terkait dengan hasil tak terduga dan pada umumnya menyiratkan bahwa biaya 

transaksi akan lebih tinggi dan akan menghabiskan banyak waktu dalam 

memantau proses transaksi (Teo, Wang, & Leong, 2004). Penelitian pada sebuah 

objek travel online ini dibagi menjadi beberapa variabel terkaitnya yaitu branding 

uncertainty, behavioral uncertainty, perceived dependability,dan privacy policy 

yang mempengaruhi perceived risk. Pada konteks  ini peneliti akan meneliti 

adanya keterkaitan uncertainty yang dapat mempengaruhi sebuah perceived risk 

pada konsumen. 

 Pada pembahasan kali ini peneliti akan membatasi objek penelitiannya 

terhadap travel online Nusatrip dan dikhususkan bagi konsumen yang belum 

pernah membeli tetapi pernah mengunjungi situs tersebut. Dipilihnya travel online 

tersebut karena Nusatrip merupakan tempat pemesanan tiket pesawat dan hotel 

yang baru berdiri pada tahun 2013. Hal ini menjadikan sesuatu yang menarik 

karena kurangnya konsumen yang mengetahui adanya Nusatrip sebagai travel 

online. Peneliti akan mengkaji variabel uncertainty yang berhubungan dengan 

perceived risk dan mempengaruhi willingness to buy online pada situs Nusatrip 

sebagai pendatang baru  dalam hal reservasi tiket yang berbasis online ini.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

  Travel online yang terdapat di Indonesia telah memberikan kemudahan 

bagi konsumen yang membutuhkannya. Dengan adanya travel online konsumen 
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dapat melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara mudah dan murah. 

Berbagai pilihan travel online telah tersedia di Indonesia, salah satunya Nusatrip. 

Berangkat dari fenomena Nusatrip yang  masih tergolong baru pada travel online 

dalam melayani pemesanan e-ticket pesawat dan hotel  masih memerlukan upaya 

peningkatan kinerja bagi perusahaan sehingga konsumen aware terhadap adanya 

Nusatrip. Secara garis besar penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam aspek 

uncertainty dan perceived risk yang dapat meningkatkan willingness to buy pada 

travel online Nusatrip. Terkait dengan hal tersebut dapat diuraikan perumusan 

masalah  sebagai berikut : 

1. Apakah branding uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived risk. 

2. Apakah behavioral uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived risk. 

3. Apakah perceived dependability memiliki pengaruh negatif terhadap 

perceived risk. 

4. Apakah privacy policy memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 

5. Apakah perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap willingness to 

buy online. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah dan ruang lingkup yang akan diteliti yaitu 

keterkaitan antara uncertainty dan perceived risk terhadap willingness to buy 

online, maka peneliti memiliki tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1.  Menguji dan menganalisis pengaruh positif branding uncertainty terhadap 

perceived risk. 

2.  Menguji dan menganalisis pengaruh positif behavioral uncertainty terhadap 

perceived risk.  

3.  Menguji dan menganalisis pengaruh negatif perceived dependability 

terhadap perceived risk. 

4.  Menguji dan menganalisis pengaruh negatif privacy policy terhadap 

perceived risk. 

5.  Menguji dan menganalisis pengaruh negatif perceived risk terhadap 

willingness to buy online. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Maksud dari diadakannya penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana 

suatu perasaan ketidakpastian dan kepercayaan berdampak pada kesediaan 

konsumen untuk ingin lebih mengetahui dan membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini memiliki dua manfaat 

yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. 

Dilihat dari segi manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi dan hasanah disiplin ilmu pemasaran khususnya pada 

konteks e-ticketing melalui pembuktian secara empiris akan faktor-faktor 

pendorong willingness to buy online. Sedangkan dari segi manfaat praktis, 

penelitian ini agar dapat memberikan saran-saran manajerial yang ditujukan 

kepada perusahaan yang memiliki usaha berbasis online agar lebih mengetahui 
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strategi-strategi dalam dunia bisnis online terkait dengan upaya meningkatkan 

pencapaian target pemasaran pada konteks layanan e-ticketing. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan 

dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, 

pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, 

teknik pengujian data, dan teknik hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang menguraikan akhir 

penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis data, serta memberikan 

saran dan masukan mengenai hal-hal yang dapat berguna demi kemajuan 

penelitian dan perusahaan untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Branding Uncertainty 

Ketidakpastian sebuah merek adalah perasaan yang dirasakan konsumen 

terhadap suatu  merek yang mereka belum ketahui sebelumnya, sehingga mereka 

merasakan merek tersebut asing dan memiliki resiko yang tinggi baginya (Ghosh, 

Chakraborty, & Ghosh, 1995). Ketidakpastian dapat dianggap sebagai kurangnya 

informasi yang memadai terhadap suatu hal yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen. Terlepas dari konteks pembelian, ketidakpastian merek merupakan hal 

mengenai pilihan konsumen terhadap produk (merek) dan tujuan pembelian serta 

konsekuensi jika terjadi ketidakcocokan (Huang, Schrank, & Dubinsky, 2004). 

Dengan kata lain konsumen akan berhati-hati terhadap suatu merek baru yang 

mengelilinginya karena ia tidak tahu akan konsekuensi yang bisa saja terjadi jika 

tidak cocok terhadap merek tersebut. Konsumen selalu mengandalkan merek yang 

sering didengarnya untuk mengevaluasi produk yang mereka akan beli. 

 Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari 

barang atau jasa dari satu penjual dan dapat berpotensi dalam pengambilan 

keputusan konsumen disaat banyak pilihan (Erdem, Swait, & Valenzuela, 2006). 

Suatu merek barang atau jasa mendasari banyaknya  efek ketidakpastian pada 

konsumen tentang manfaat yang akan diterimanya. Sebuah perusahaan dapat 

mengambil keuntungan dari sebuah ketidakpastian merek, yaitu pertama 
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perusahaan bisa merancang strategi yang lebih efektif karena terdapat akurasi 

yang lebih besar dari struktur pasar yang dapat diperkirakan. Kedua, pengetahuan 

tentang ketidakpastian merek akan memberikan pemahaman yang lebih banyak 

dari perilaku pasar. Ketiga, manajer bisa memanfaatkan informasi tambahan untuk 

meningkatkan luasnya rencana strategis seperti, strategi pemasaran dapat dibuat 

untuk meningkatkan kinerja merek melalui reposisi merek atau pengurangan 

ketidakpastian konsumen tentang hal ini. Proses perbaikan monitoring kinerja 

merek dengan memanipulasi tingkat ketidakpastian merek akan relatif sederhana 

dan dapat diandalkan (Ghosh et al., 1995).  

Indikator dalam variabel Branding Uncertainty menurut (Teo & Yu, 2005), yaitu: 

1. Menawarkan informasi yang memadai tentang pilihan yang tersedia. 

2. Memberikan informasi yang cukup tentang layanan yang tersedia. 

3. Mudah untuk dihubungi. 

4. Memiliki reputasi yang baik. 

5. Telah ada dalam waktu yang lama. 

 

2.1.2 Behavioral Uncertainty 

 Ho dan Wu (1999) pada (Li & Zhang, 2002), menemukan bahwa ada 

hubungan yang positif antara perilaku belanja online dan lima kategori faktor 

yaitu dukungan logistik toko online, karakteristik produk, karakteristik teknologi 

websites, karakteristik informasi, dan presentasi homepage pada toko online 

tersebut. Ketidakpastian perilaku ini sendiri adalah sebuah kecemasan konsumen 

akan hal yang terjadi terhadap layanan suatu merek online setelah adanya 
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penjualan (purna jual), (Teo & Yu, 2005). Dalam menanggapi keinginan 

konsumen sebuah perusahaan online harus dapat merancang suatu sistem yang 

efisien untuk memungkinkan konsumen agar mudah menemukan apa yang 

dibutuhkannya, hal tersebut akan mempercepat konsumen untuk mengambil 

keputusan atas keinginan pembeliannya (Shergill & Chen, 2005). Sebuah 

perusahaan berbasis online harus dapat menciptakan kepercayaan agar konsumen 

memiliki jaminan (garansi) bahwa jika terjadi kesalahan atau kerusakan baik 

produk maupun jasa pihak perusahaan tersebut tidak lepas tangan dan 

membiarkannya begitu saja, maka dari itu perusahaan online dituntut agar dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen dan menekan adanya ketidakpastian 

perilaku yang ditakutkan konsumen.  

Ketidakpastian pada perilaku menjadi hal yang dimaklumkan karena 

konsumen tidak mendapatkan informasi yang lengkap atas sebuah situs online. 

Semakin tinggi ketidakpastian perilaku yang dirasakan konsumen maka akan 

semakin tinggi ketidakpercayaan konsumen akan situs tersebut. Jika terjadi 

ketidakpastian maka hal ini berkaitan dengan kepercayan konsumen akan perilaku 

sebuah situs online. Perusahaan online harus memiliki dasar-dasar kunci 

kepercayaan yang jelas agar dapat menarik konsumen, dimulai dari prosedur 

keamanan dan kemudahan teknologi pendukung serta perilaku dari e-business 

tersebut sehingga konsumen yakin bahwa mereka dapat merasa tenang (Summey 

& Thakur, 2007).  Singkatnya, kepastian perilaku situs online akan mendorong 

aktivitas e-business dengan mendirikan salah satu dasar kepercayaan terhadap 

konsumen. 
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Indikator dalam variabel Behavioral Uncertainty menurut (Teo & Yu, 2005), 

yaitu: 

1. Melakukan pembelian kembali secara online. 

2. Dapat menukarkan produk yang cacat. 

3. Mendapatkan layanan purna jual. 

 

2.1.3 Perceived Dependability 

 Keandalan yang dirasakan adalah perasaan atau persepsi yang dirasakan 

konsumen terhadap keandalan (ketanggapan) suatu layanan yang telah disediakan 

oleh suatu objek sebelum konsumen tersebut menggunakannya (Korda & Snoj, 

2010). Keandalan merupakan suatu atau sebuah sistem yang memiliki kinerja 

sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat 

merasakan hal positif terhadap suatu layanan dan secara tidak langsung akan 

meningkatkan kepercayaan konsumen jika ia menggunakannya. Perasaan yang 

dirasakan konsumen ini penting bagi perusahaan berbasis online karena jika 

konsumen tidak dapat membayangkan keandalan suatu sistem online apalagi jika 

sistem itu baru, maka konsumen akan enggan untuk melakukan e-transaction.  

Selain itu, keandalan yang dirasakan merupakan hal yang dikaitkan dengan sejauh 

mana toko online dapat memberikan layanan yang dijanjikan dan memenuhi 

permintaan konsumen dalam waktu yang telah dijanjikan. Hal ini dapat 

menggambarkan sejauh mana kepentingan bisnis online dan secara tulus dapat 

menunjukkan pemecahan masalah dan permintaan konsumen.  
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 Perusahaan layanan online khususnya layanan perjalanan harus meyajikan 

dengan baik terkait hal-hal yang akan berdampak kepada keandalan yang 

dirasakan oleh konsumen seperti profil pada website, arsitektur atau desain agen 

perjalanan, dan semua yang mencakup kebutuhan konsumen pada suatu website. 

Penyedia layanan e-business harus dapat mengembangkan dan menganalisis 

sebuah desain arsitektur seperti  hardware, software, dan juga mengantisipasi 

kegagalan kinerja terkait infrastruktur pendukung layanan agar dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang akan dirasakan oleh konsumen (Kaniche, 

Kanoun, & Martinello, 2003). Perusahaan harus dapat menghindari terjadinya 

kegagalan pelayanan, karena kebanyakan konsumen dapat terpengaruh oleh 

layanan yang dirasakan walaupun mereka belum menggunakan layanan tersebut 

(Baxter, Arief, Smith, & Monk, 2005). 

Indikator dalam variabel Perceived Dependability menurut (Teo & Yu, 2005), 

yaitu: 

1. Toko online tidak dapat diandalkan. 

2. Toko online dapat dipercaya. 

3. Toko online sering membuat klaim palsu . 

 

2.1.4 Privacy Policy  

 Kebijakan privasi adalah pernyataan tertulis, biasanya diposting di situs 

Web perusahaan, dan disajikan saat registrasi pengguna, tulisan tersebut akan  

menjelaskan praktek-praktek informasi mengenai pengumpulan dan penggunaan 

informasi (Awad & Krishnan, 2006). Hal tersebut dilakukan agar keterbukaan 
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informasi memungkinkan konsumen untuk mengakses data mereka serta dapat 

menggunakan data dari perusahaan tersebut. Kebijakan privasi merupakan hal 

terpenting bagi semua konsumen, karena dengan adanya suatu kebijakan yang 

jelas dari situs online, konsumen dapat memeriksa dan meneliti terlebih dahulu 

atas perlindungan privasinya sebelum mereka terlibat ke dalam bisnis situs online 

(McDonald & Cranor, 2008). Hampir semua perusahaan yang berbasis online 

sekarang memiliki kebijakan privasi terhadap konsumen, sehingga citra 

perusahaan tersebut bernilai positif di mata konsumen. Kebijakan privasi ini hal 

yang standar dalam strategi pemasaran, dengan strategi ini secara tidak langsung 

memberikan kesan bahwa perusahaan online tersebut akan menjaga informasi 

pribadi atas konsumennya. Hal ini relevan dalam kasus pengguna internet yang 

memiliki kontrol lebih besar atas komunikasi dan proses pembelian. Mengatasi 

masalah privasi mungkin menjadi langkah yang benar dalam menciptakan 

hubungan yang baik dengan konsumen. Dalam pengaturan e-commerce, tingkat 

tinggi perlindungan privasi yang dirasakan oleh konsumen dapat menangkal efek 

negatif dari tingkat yang relatif tinggi pada kepastian transaksi (Teo & Yu, 2005). 

Dengan kata lain, kebijakan privasi yang terperinci dapat mengurangi 

ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan,  pada akhirnya akan mengurangi 

biaya transaksi yang dirasakan konsumen.  

 Kebijakan privasi sendiri memiliki definisi yaitu cara sebuah organisasi 

untuk menyampaikan atau mengemukakan niat mereka terhadap konsumen yang 

akan memakai jasanya, karena perlindungan terhadap suatu privasi akan 

menjauhkan rasa negatif dari konsumen (Teo & Yu, 2005). Ketika konsumen 
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merasa aman akan perlindungan privasinya maka ia akan berani untuk 

menggunakan dan bekerja sama dengan baik pada e-business tersebut. Untuk 

melindungi privasi pengguna, perusahaan online lebih baik memberikan hak 

kepada pengguna untuk memilih apakah mereka ingin mendistribusikan dan 

bertukar data pribadi mereka atau tidak (Al-Karkhi, Al-Yasiri, & Linge, 2012). 

Dengan adanya kebijakan privasi mencerminkan bahwa perusahaan fokus dan 

peka terhadap praktik penipuan yang kerap terjadi pada bisnis online (Nehf, 

2005). Dalam hal ini jika konsumen menyadari bahwa masalah privasi ini penting 

baginya, maka mereka akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan 

dirinya serta menjauh dari bisnis online yang dapat mebahayakannya dan mereka 

akan mengujungi bisnis online yang dianggapnya akan melindungi privasi 

mereka. Terdapat faktor utama yang telah diidentifikasi dalam literatur sebagai 

pembawa pengaruh utama masalah privasi online, yaitu konsumen beranggapan 

bahwa kerentanan dianggap pertemuan tidak sah dan penyalahgunaan informasi 

pribadi dan hal dirasakan konsumen merupakan kemampuan untuk 

mengendalikan di mana informasi pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan 

untuk apa (Bandyopadhyay, 2011). Kerentanan tersebut seperti potensi 

terungkapnya informasi pribadi baik karena disengaja, adanya akses tidak sah, 

ataupun pencurian. Beberapa faktor tersebut berkontribusi kepada konsumen 

dalam merasakan semakin rentannya terhadap resiko penyalahgunaan informasi 

pribadi mereka di internet. 

Indikator dalam variabel Privacy Policy menurut (Teo & Yu, 2005), yaitu: 

1. Terdapat pernyataan kebijakan tidak menjual informasi pribadi. 
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2. Informasi pribadi pernyataan kebijakan mengatakan tidak akan 

      dirilis tanpa persetujuan. 

3. Pernyataan kebijakan yang menunjukkan informasi akan dirahasiakan. 

 

2.1.5 Perceived Risk 

 Resiko yang dirasakan adalah keyakinan subjektif individu tentang 

kemungkinan adanya dampak negatif dari keputusan yang diambil olehnya karena 

konsumen merasakan tidak yakin atas kualitas produk, metode pembayaran baru, 

pemilihan pengiriman, dan informasi yang ada pada suatu website tersebut 

(Samadi & Nejadi, 2009) . Resiko yang dirasakan merupakan parameter relevan, 

terutama pada tahap awal dari pelanggan pembelian produk dan jasa secara 

online. Pengaruh khas yang ditujukan pada tahap awal dari proses pembelian 

konsumen digambarkan sebagai proses linear lima tahap yaitu, pengakuan 

kebutuhan, informasi pencarian, alternatif evaluasi, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian (Cunningham, Gerlach, & Harper, 2004). Dengan 

demikian hal tersebut memiliki efek penting bagi konsumen untuk mengambil 

keputusan. Selain itu resiko yang dirasakan merupakan hal yang menjelaskan 

perilaku konsumen karena mereka sering termotivasi untuk meminimalkan 

potensi kegagalan daripada mengejar kesuksesan dalam pembelian. Ketika 

pembeli berencana untuk membeli produk atau jasa secara online, mereka sering 

ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena mereka tidak bisa memastikan bahwa 

semua tujuan akan tercapai atau tidak, dengan kata lain pembeli menjadikan 

tingkat tertentu risiko dalam keputusan pembelian yang akan dilakukannya (Ko, 
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Jung, Kim, & Shim, 2004). Resiko telah dianggap konstruk penting dalam 

memperkenalkan gagasan bahwa perilaku konsumen dianggap sebagai sebuah 

contoh dari pengambilan risiko dan perilaku yang mengurangi risiko serta 

menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap resiko menjadi hal yang harus 

di telaah oleh perusahaan berbasis online (Laroche, McDougall, Bergeron, & 

Yang, 2004). Terdapat beberapa resiko menurut (Ko et al., 2004) yang dirasakan 

e-commerce, seperti : 

1. Resiko sosial yaitu mengacu pada persepsi bahwa produk yang dibeli tidak 

dapat diterima karena tidak sesuai dengan keinginan (tidak sesuai dengan 

apa yang dipesan). 

2. Resiko keuangan yaitu persepsi bahwa sejumlah uang tertentu bisa saja 

hilang saat melakukan transaksi online. 

3. Resiko kinerja yaitu persepsi konsumen terhadap kinerja sebuah situs 

online yang tidak memadai. 

4. Resiko waktu yaitu persepsi konsumen terhadap situs online yang akan 

memakan waktu lama dalam proses e-transaction yang akan berlangsung. 

5. Resiko psikologis yaitu persepsi konsumen terhadap pemesanan yang 

dilakukan akan berbeda dengan yang seharusnya.  

 (Samadi & Nejadi, 2009), mengungkapkan bahwasanya ada sejumlah 

alasan mengapa resiko merupakan tempat yang tepat untuk melihat cara dimana 

teori tradisional dan proposisi pemasar tahan di area internet, yaitu : 
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1. Teori resiko memberikan penjelasan yang komprehensif tentang mengapa 

konsumen sering termotivasi untuk menghindari aspek negatif daripada 

mencari aspek positif pada sebuah pembelian. 

2. Teori resiko dianggap diperluas untuk semua jenis produk dan jasa 

konsumen. 

3. Analisis resiko dianggap meningkatkan efisiensi pemasaran, karena studi 

resiko fokus terhadap pengurangan resiko yang lebih disukai konsumen 

serta studi ini melakukan pengembangan image, targeting, positioning, 

dan segmentation. 

4. Studi resiko dianggap membuat konsumen untuk melakukan pengambilan 

keputusan yang lebih efektif. 

Indikator dalam variabel Perceived Risk menurut (Belanche, Casalo, & 

Guinalıu, 2012), yaitu: 

1. Menggunakan website ini menyebabkan Saya untuk peduli dengan 

pengalaman beberapa kerugian di masa depan. 

2. Saya rentan terhadap tindakan yang dilakukan oleh situs ini. 

3. Tindakan yang dilakukan oleh website ini dapat menyebabkan masalah 

dan konsekuensi yang tidak pasti bagi saya. 

 

2.1.6 Willingness to Buy Online 

 Kesediaan membeli secara online adalah niat seorang konsumen untuk 

melakukan pembelian di toko online dengan tingkat kekhawatiran dan tingkat 
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keraguan yang rendah, yang secara tidak langsung  konsumen memiliki rasa untuk 

merekomendasikan toko tersebut kepada orang lain (Jahangir, Parvez, & 

Bhattacharjee, 2009). Kesediaan untuk membeli merupakan suatu keinginan 

konsumen terhadap sesuatu yang disukainya. Sebelumnya konsumen akan 

mencari informasi tentang situs online yang bersangkutan agar ia yakin terhadap 

situs tersebut, keyakinan itu akan menciptakan ketertarikan yang menimbulkan 

kesediannya untuk membeli. Ketertarikan itu sendiri dapat tercipta ketika suatu 

situs atau website memberikan dan menyampaikan produk atau jasa secara detail 

sehingga konsumen memiliki rasa percaya untuk membeli. Kesediaan membeli 

secara online didasari oleh kepercayaan konsumen terhadap situs tersebut. 

Kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara orang- 

dan lembaga yang dapat dipercaya (Colquitt, Scott, & LePine, 2007). Adapun 

proses terjadinya pembelian menurut (Philip Kotler & Gary Amstrong, 2013) 

yaitu : 

Gambar 2.1 : Proses Terjadinya Pembelian 

 

 

Sumber : Buku Principal Of Marketing 

 

Indikator dalam variabel Willingness To Buy menurut (Diallo, 2012), yaitu: 

1. Probabilitas bahwa Saya akan mempertimbangkan untuk membeli tinggi. 

2. Saya akan membeli pada waktu berikutnya. 

Need 

Recognition 

Search 
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Evaluation of 
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Purchase 
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3. Saya akan mempertimbangkan dalam membeli . 

4. Ada kemungkinan kuat bahwa saya akan membeli. 

2.1.7 Marketing  
Pemasaran (Marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, 

dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & 

Armstrong, 2008). Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa konsep inti 

pemasaran adalah needs, wants, demand, product, service, value, satisfaction, 

quality, exchange, transaction, relationship and markets. 

 Kotler & Armstrong (2008) menyatakan bahwa ada empat konsep 

pemasaran yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, terutama, agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif 

dibandingkan dengan pesaing dalam hal menciptakan, mengantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada target pasar yang telah dipilihnya. 

Strategi dalam pemasaran dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, 

dikarenakan dengan strategi perusahaan akan mampu bersaing dengan pasar yang 

ada. Strategi pemasaran itu sendiri terdiri dari STP, yaitu segmenting, targeting 

dan positioning. 

a) Segmenting 

Segmentasi merupakan tahapan awal pada strategi pemasaran. 

Segmentasi pasar atausegmenting, adalah suatu proses untuk membagi-

bagi pasar ke dalam kelompok tertentu yang berbeda, dimana dalam setiap 

kelompok memiliki karakter, kebutuhan dan keinginan yang hampir sama, 
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dimana membuat mereka memilki perilaku yang mungkin sama terhadap 

produk yang ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 2008). Segementasi dapat 

dilakukan dengan mengkelompokan konsumen berdasarkan geografi, 

demografi, psikografi, perilaku dan lain-lain. Dalam memisahkan pasar 

tersebut perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Profil dan 

karakteristik yang ada dalam masing-masing segmen kemudian 

dikembangkan guna mencari informasi untuk mengetahui daya tarik 

konsumen. Menurut Pemasar berada pada posisi yang lebih baik dalam 

menentukan dan membandingkan peluang pemasaran. 

b) Targeting 

Menurut Kotler & Armstrong (2008) targeting merupakan kegiatan 

untuk menentukan pasar yangdisasar, yaitu merupakan tindakan memilih 

satu atau beberapa segmen untuk dilayani. Untukitu diperlukan suatu 

analisis atas daya tarik segmen dan kekuatan bisnis untuk pemanfaatan 

suatu peluang yang ada. Adapun analisis target pasar adalah kegiatan 

untuk melakukan evaluasi daya tarik masing-masing segmen dan 

kemudian memilih segmen-segmen sasaran yang dituju. 

c) Positioning 

Positioning merupakan langkah selanjutnya setelah menetapkan 

sasaran pasar yang dipilih oleh perusahaan. Tujuan positioning adalah 

untuk menanamkan persepsi ke dalam benak konsumen akan posisi suatu 

produk. Menurut Kotler & Armstrong (2008) positioning merupakan suatu 

penawaran perusahaan atas suatu keunikan dan citra yang dimilikinya 
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sehingga dapat menonjolkan keunggulannya dan memperoleh tempat di 

hati konsumen. 

 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Branding uncertainty terhadap perceived risk 

  Ketidakpastian adalah hal yang timbul pada konsumen disebabkan 

kesulitan dalam memprediksi tindakan pihak lain dalam transaksi, karena 

oportunisme dan rasionalitas yang dibatasi (Teo & Yu, 2005). Citra merek 

(brand) merupakan hal yang penting dalam mengembangkan reputasi dan 

kredibilitas yang akan menciptakan kepercayaan bagi konsumen untuk mencoba 

atau menggunakan produk maupun jasa yang disediakan situs online tanpa rasa 

ragu terhadap sebuah merek. Ketidakpastian dari sebuah brand akan dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk kesediaannya dalam melakukan 

pembelian. Adapun keterkaitan antara ketidakpastian merek dengan citra merek 

karena jika citra sebuah merek itu tinggi maka ketidakpastian terhadap merek 

akan rendah. Citra merek adalah representasi dari persepsi keseluruhan yang 

terbentuk dari informasi dan pengetahuan konsumen tentan merek (Wijaya, 2013).  

 Merek adalah sebuah identitas, jika identitas itu asing bagi konsumen 

maka hal tersebut meningkatkan resiko yang dirasakan pada konsumen untuk 

menggunakan merek tersebut. Kredibilitas dari sebuah merek didefinisikan 

sebagai kepercayaan dari informasi posisi produk yang terdapat pada merek, dan 

tergantung pada kemauan serta kemampuan perusahaan untuk memberikan apa 
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yang mereka janjikan (Erdem et al., 2006). Sebuah merek yang kuat dapat 

menawarkan konsistensi dan kepastian yang berkualitas kepada konsumen. Fakta, 

bahwa konsumen dapat mengidentifikasi diri dengan beberapa merek dan 

mengembangkan perasaannya terhadap merek tersebut. Pengaruh merek, teori 

dasar mengacu pada kesesuaian antara perilaku konsumen, citra diri dan citra 

produk, teori ini didasarkan pada gagasan bahwa individu dapat memperkaya self-

image  melalui gambaran merek yang mereka beli dan merk menjadi pengaruh 

besar untuk meningkatkan niat membelinya (Río, Vázquez, & Iglesias, 2001). 

 Secara tradisional, timbulnya resiko karena tindakan konsumen yang 

dihadapkan  dengan konsekuensi yang tidak dapat meramalkan sebuah merek 

secara akurat. Ketika menghadapi situasi pembelian, konsumen akan merasakan 

tingkat risiko yang terlibat dalam pilihan merek tertentu dan resiko dianggap 

penelitian sebagai perilaku konsumen untuk menjelaskan fenomena seperti 

mencari informasi, loyalitas merek, pemimpin opini, kelompok referensi dan 

pertimbangan pra-pembelian (Naiyi, 2004). Oleh karena itu, ketidakpastian dari 

sebuah merek toko online mengacu pada ketidakmampuan konsumen dalam 

memastikan merek itu sendiri dan hal ini memacu perasaan atas resiko yang akan 

diterima konsumen ketika mereka masuk dalam suatu bisnis online. Nama merek 

berfungsi sebagai kendaraan untuk mengurangi resiko yang dirasakan, merek 

tersebut berfungsi sebagai bentuk jaminan untuk produk baru dan diasumsikan 

konsumen sebagai alasan agar perusahaan tidak akan membahayakan mereka 

(DelVecchio, 2005). Dalam hal pembelian secara online, merek yang kuat dari 

toko online lebih menarik bagi konsumen karena cenderung dapat memberikan 
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informasi yang dipercaya dan tak perlu untuk mencobanya terlebih dahulu dan hal 

tersebut akan mengurangi biaya transaksi yang dirasakan oleh konsumen. 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut yaitu semakin tinggi branding uncertainty 

yang dirasakan oleh konsumen maka semakin tinggi pula perceived risk yang 

dirasakan oleh konsumen tersebut. Contohnya, semakin seorang konsumen 

merasa asing terhadap merek online maka resiko yang ia rasakan akan semakin 

tinggi. Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti membuat hipotesis 

berikut : 

H1 : Branding uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap perceived risk. 

 

2.2.2 Behavioral uncertainty terhadap perceived risk  

 Ketidakpastian perilaku adalah sebuah ketidakyakinan akan timbulnya hal-

hal negatif dari pihak penjual online jika terdapat masalah yang merugikan pihak 

pembeli online (Niesten & Jolink, 2011). Salah satu masalah ketidakpastian 

adalah kinerja yang yang ambiguitas bagi konsumen terhadap ketanggapan suatu 

produk maupun  jasa. Ketidakpastian perilaku toko online mengacu pada kesulitan 

dalam memastikan kinerja aktual toko online atau ketaatan toko online atas 

perjanjian kontrak yang ada. Ketidakpastian yang dirasakan mengacu pada sejauh 

mana hasil suatu transaksi tidak dapat diprediksi secara akurat oleh pembeli 

karena faktor yang berhubungan dengan penjual  produk pada situs online. Selain 

itu, ketidakpastian dari informasi yang tidak lengkap terhadap perilaku penjual 

online akan mencegah pembeli dalam memprediksi konsistensi sebuah situs 
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online, dan hal tersebut akan mempengaruhi niat pembelian konsumen karena 

meningkatnya resiko yang dirasakan (Yeh, Hsiao, & Yang, 2012). 

  Layanan purna jual menjadi suatu perhatian yang tepat dan perhatian 

besar bagi perusahaan untuk  konsumen, agar suatu perusahaan yang berbasis 

online tersebut dapat melindungi kepentingannya sebelum maupun sesudah 

adanya pembelian, dan secara tidak langsung perusahaan dapat meminimalisir 

resiko yang dirasakan terhadap konsumen. Dalam kasus pembelian online 

konsumen memiliki rasa takut terhadap resiko yang akan terjadi setelah layanan 

purna jual yang buruk sehingga dapat meningkatkan biaya transaksi. Resiko 

dianggap sebagai konsep fundamental dalam perilaku konsumen menyiratkan 

bahwa konsumen mengalami ketidakpastian perilaku dengan tingkat kerugian atas 

perilaku yang berakibat dengan pembelian dan penggunaan suatu produk maupun 

jasa (Naiyi, 2004). Singkatnya, pembeli yang merasakan tingginya ketidakpastian 

pada perilaku toko online akan mengurangi prediktabilitas dalam transaksinya dan 

kemungkinan besar akan kurang berpartisipasi dalam penjualan online, akhirnya 

mereka dapat mengakhiri keputusan kesediaannya dalam hal membeli secara 

online pada suatu situs yang baru khususnya. Kesimpulan dari pernyataan tersebut 

yaitu semakin tinggi behavioral uncertainty yang dirasakan oleh konsumen maka 

semakin tinggi pula perceived risk yang dirasakan oleh konsumen tersebut. 

Contohnya, semakin seorang konsumen merasa bahwa perilaku dari sebuah situs 

online itu tidak baik atau ia cemas akan terjadi hal buruk jika ia menggunakannya 

maka secara tidak langsung resiko yang konsumen rasakan akan semakin tinggi 
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karena konsumen khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah meninjau 

literatur tersebut, maka peneliti membuat hipotesis berikut : 

H2 :  Behavioral uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap perceived risk. 

 

2.2.3 Perceived dependability terhadap perceived risk 

 Ketergantungan terhadap keandalan mengacu pada kemampuan toko 

online untuk memberikan konsumen dengan hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkannya. Dalam konteks beli online, konsumen mengandalkan toko online 

untuk melakukan banyak kegiatan dalam proses transaksi seperti memeriksa 

kualitas produk dan menyediakan sebuah layanan purna jual. Jika konsumen 

merasa bahwa toko online kurang bisa diandalkan atau tidak dapat dipercaya 

maka mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha dalam memantau 

pesanan mereka sehingga biaya transaksi yang mereka rasakan akan meningkat. 

Keandalan yang dirasakan adalah sesuatu hal yang dirasakan oleh konsumen atas 

ketanggapan layanan yang telah disediakan oleh situs online (Korda & Snoj, 

2010). Hal tersebut menjadi aspek langsung yang berpengaruh besar terhadap 

resiko yang dirasakan konsumen atas situs online tersebut.  

 Keandalan yang dirasakan telah diidentifikasi sebagai salah satu elemen 

penting dalam memberikan motivasi untuk menekan resiko yang dirasakan 

konsumen. Adapun aspek yang terkonsentrasi pada keandalan seperti adanya 

kepercayaan, pemecahan masalah (seperti, perhatian terhadap masalah konsumen, 

informasi web, dll), dan layanan yang telah dijanjikan, serta kualitas layanan pada 
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konsumen (seperti, pada waktu pengiriman), (Masitah & Anuar, 2013) . Jika 

seorang konsumen dapat mengandalkan suatu situs online dan jika penjual online 

tersebut dapat bekerja dengan baik, maka biaya transaksi akan terasa lebih rendah 

dan secara tidak langsung resiko yang dirasakanpun akan rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap risiko adalah pusat untuk 

mereka evaluasi keandalan saat pembelian (Laroche et al., 2004). Kesimpulan dari 

pernyataan tersebut yaitu semakin tinggi perceived dependability  yang dirasakan 

oleh konsumen maka semakin rendah pula perceived risk yang dirasakan oleh 

konsumen tersebut. Contohnya, jika seorang konsumen merasa toko online 

tersebut akan dapat diandalkan maka resiko yang konsumen rasakan akan semakin 

rendah. Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti membuat hipotesis 

berikut : 

H3 : Perceived dependability memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 

 

2.2.4 Privacy policy terhadap perceived risk 

 Kebijakan privasi mengacu pada kondisi di mana perusahaan online 

mengungkapkan niat mereka tentang bagaimana mereka akan menggunakan 

informasi konsumennya. Kerahasiaan merupakan bagian penting dari suksesnya 

hubungan pemasaran. Ketika konsumen mempercayai sebuah perusahaan, mereka 

percaya bahwa privasi mereka dilindungi dan digunakan oleh perusahaan untuk 

hal yang tidak menyalahkan kode etik. Konsumen memiliki masalah privasi yang 

lebih rendah saat relationship marketing dipraktekkan daripada ketika perusahaan 
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menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan yang tidak seharusnya 

(Brown & Muchira, 2004). Hubungan pemasaran yang sukses sangat tergantung 

pada persepsi konsumen terhadap perusahaan. Ketika perusahaan perdagangan 

yang berbasis internet mengubah, memanipulasi, atau menyalahgunakan 

informasi yang mereka miliki tentang konsumen, hal tersebut dapat 

membahayakan hubungan terhadap konsumen tersebut. Menurut Korgaonkar dan 

Wolin, 1999 dalam (Brown & Muchira, 2004) , mengatakan bahwa penelitian 

telah menunjukkan pada kegiatan seperti mengirim e-mail yang tidak diminta 

kepada konsumen juga merupakan alasan bagi konsumen untuk memiliki privasi 

pada situs online. Dengan demikian, perusahaan yang berdagang melalui internet 

harus mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari konsumen 

online.  

 Privasi tidak dapat dipisahkan dari resiko yang dirasakan konsumen, 

karena privasi tersebut akan mempengaruhi konsumen dalam perilaku 

penggunaan pada sebuah situs online (Coventry, Jeske, & Briggs, 2014). 

Peningkatan kekhawatiran konsumen tentang kebijkan privasi secara online 

berkemungkinan besar akan mempengaruhi peningkatatan resiko yang dirasakan 

oleh konsumen pada semua kegiatan berbasis internet. Perusahaan berusaha untuk 

mengatasi kekhawatiran resiko yang dirasakan konsumen tentang profil online 

dengan memposting kebijakan privasi mereka secara online. Kehawatiran atas 

resiko yang dirasakan konsumen terhadap situs online dalam menjaga rahasia 

mereka sangat mempengaruhi perilaku belanja mereka. Pada sebuah penelitian 

diakui resiko terhadap privasi merupakan resiko yang berhubungan dengan 
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penyalahgunaan informasi konsumen dan pencurian identitas konsumen 

(Featherman, Miyazaki, & Sprott, 2010). Ketika konsumen merasakan bahwa 

konsekuensi terhadap kebijakan privasi itu negatif dan masalah privasi menjadi 

tinggi, maka akan mengakibatkan konsumen mengurangi bahkan menghilangkan 

niatnya untuk melakukan e-transaction, hal itu terjadi  karena hampir semua 

transaksi tersebut memerlukan pengungkapan informasi pribadi yang sensitif 

baginya (Bandyopadhyay, 2011). Bagi konsumen, akan lebih mudah untuk masuk 

ke dalam bisnis online ketika kebijakan privasi yang dirasakan kepadanya  jelas 

secara terperinci. Hal ini yang menyebabkan konsumen melakukan penelitian 

terhadap kebijakan privasi terlebih dahulu kepada suatu bisnis online sebelum 

mereka terlibat didalamnya agar dapat menurunkan tingkat resiko yang mereka 

rasakan.  

 Oleh karena itu, konsumen yang menghargai kebijakan privasi perusahaan 

cenderung lebih peduli tentang keterbukaan informasi. Sebuah perusahaan harus 

mencoba menggunakan cara yang berbeda untuk membangun kepercayaan 

konsumen di situs Web seperti memberikan bukti keamanan data situs dan 

kebijakan privasi online, karena kesuksesan yang terjadi dalam bisnis online 

tergantung pada tingkat kepercayaan pembeli terhadap situs online (Wu, Huang, 

Yen, & Popova, 2012). Dengan ini resiko yang dirasakan terhadap privasi 

merupakan penilaian konsumen terhadap kerugian yang mungkin akan terjadi di 

masa yang akan datang. Dalam membangun sebuah kepercayaan terhadap 

konsumen, kebijakan privasi harus informatif dan meyakinkan. Kesimpulan dari 

pernyataan tersebut yaitu semakin tinggi privacy policy yang dirasakan oleh 

Uncertainty, Dependability..., Raissa Afiandita, Ma.-IBS, 2015



 
  

35 
 

konsumen maka semakin rendah perceived risk yang dirasakan oleh konsumen 

tersebut. Contohnya, jika seorang konsumen merasa toko online tersebut telah 

memiliki kebijakan yang sesuai dengan harapannya dan konsumen percaya akan 

kebijakan tersebut maka resiko yang konsumen rasakan akan rendah bahkan 

resiko itu akan hilang.  Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti membuat 

hipotesis berikut : 

H4 : Privacy policy memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 

 

2.2.5 Perceived risk terhadap willingness to buy online 

 Resiko yang dirasakan akan timbul jika terjadinya minim kepercayaan 

konsumen terhadap suatu bisnis online. Kepercayaan memiliki pengaruh penting 

pada konsumen kepercayaan merupakan persepsi dari sebuah keberhasilan e-

commerce. Secara tidak langsung perusahaan yang berbasis online harus 

bertanggung jawab dalam menciptakan kepercayaan konsumen. Kepercayaan 

adalah kemauan dari calon pelanggan untuk berbelanja dan hal ini merupakan 

faktor penting dalam menjalin hubungan pada bisnis online (Corbitt, Thanasankit, 

& Yi, 2003). Informasi produk yang baik serta reputasi sebuah website (situs 

online) yang baik akan menekan tingkat resiko yang dirasakan lebih rendah dan 

hal ini dapat membantu konsumen untuk mengambil keputusan atas kesediannya 

membeli secara online pada website tersebut (Tsai & Yeh, 2010). Resiko 

merupakan hal sangat dijauhkan oleh konsumen, sedikit sekali konsumen yang 

ingin meletakkan dirinya pada resiko saat melakukan pembelian di toko online, 
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maka dari itu setiap konsumen selalu mempertimbangkan antara apa yang mereka 

akan keluarkan dengan apa yang akan mereka dapatkan setelah terjadinya 

pembelian.  Resiko yang dirasakan konsumen memiliki peran dalam mengurangi 

kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan online dan  meningkatkan rasa 

takut yang memuncak dikarenakan hilangnya persepsi konsumen pada suatu situs, 

hal tersebut mempengaruhi kesediaan konsumen untuk membeli dengan 

menciptakan kesadaran bahaya mengenai kemungkinan yang akan terjadi 

(Gozukara, Oyzer, & Kocoglu, 2014). Resiko yang dirasakan ini akan mengubah 

niat pembelian konsumen jika mereka merasa dirinya terancap oleh hal-hal yang 

tidak diinginkannya, dengan hal tersebut ini merupakan tugas perusahaan yang 

memiliki bisnis online agar dapat meminimalisirkan perasaan atau persepsi resiko 

yang ada dibenak konsumen sebelum mereka membeli. Adapun faktor –faktor 

berkurangnya niat pembelian yang terjadi, dikarenakan : 

1. Meningkatkannya ketidakpastian terkait selama proses belanja.  

2. Mengurangnya penilaian kualitas pelayanan yang dirasakan. 

3. Penurunan kemampuan konsumen untuk mengontrol tindakan vendor 

online. 

4. Adanya keraguan konsumen terhadap hasil dan konsekuensi yang tidak 

menguntungkan. 

 Ketika konsumen melihat risiko saat mengevaluasi produk atau jasa online 

dalam proses pengambilan keputusan, ketakutan yang dihadapi tentang media 

online tersebut dapat mencegah mereka untuk enggan melakukan online. 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut yaitu semakin tinggi perceived risk yang 
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dirasakan oleh konsumen maka semakin rendah willingness to buy yang dirasakan 

oleh konsumen tersebut. Contohnya, jika seorang konsumen merasakan resiko 

dari sebuah toko online itu rendah, secara tidak langsung hal tersebut akan 

membuat konsumen bersedia membeli dengan rasa percaya yang tinggi dan tidak 

ada perasaan takut untuk membeli di toko online tersebut. Setelah meninjau 

literatur tersebut, maka peneliti membuat hipotesis berikut : 

H5 : Perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap willingness to buy online. 

2.3 Model Penelitian 

 Model penelitian ini diadopsi dari (Teo & Yu, 2005), dimana masalah 

yang ditekankan pada penelitian ini yaitu kesediaan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada online shop (willingness to buy online). Dibawah ini merupakan 

model penelitian yang digunakan peneliti : 

Gambar 2.2 : Model Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENENLITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah travel agent yang berbasis online yaitu 

Nusatrip. Pada penelitian ini akan ditekankan kepada konsumen yang belum 

pernah menggunakan jasa Nusatrip. Adapun alasan memilih objek tersebut 

dikarenakan Nusatrip merupakan salah satu travel online terbaik di Indonesia, 

tetapi banyaknya konsumen yang tidak sadar dengan adanya travel online tersebut 

menjadi hal yang menarik untuk ditelaah. Penelitian ini akan dilakukan pada 

tahun 2015, dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara beberapa variable 

yaitu branding uncertainty, behavioral uncertainty, perceived dependability, 

privacy policy, perceived risk, dan willingness to buy.  

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu  penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan atau menguraikan sesuatu, baik 

itu karakteristik maupun fungsi (Malhotra, 2005). Tujuan lain dari penelitian 

deskriptif ini adalah : 

1. Menguraikan karakteristik kelompok yang relevan. 

2. Membuat perkiraan presentasi unit dalam populasi khusus yang 

memberikan perilaku tertentu. 
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3. Menentukan persepsi karakteristik produk. 

4. Menentukan sejauh mana sejumlah variabel saling berkaitan. 

5. Membuat perkiraan yang spesifik. 

Desain pada penelitian ini adalah penelitian cross sectional design yaitu 

rancangan riset yang meliputi pengumpulan data mengenai sampel yang telah 

ditentukan dari elemen populasi hanya satu kali (Malhotra, 2005). Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  yaitu yang bertujuan untuk 

mengukur atau mengkuantifikasi suatu data dalam bentuk analisis statistik tertentu 

(Malhotra, 2005). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode survey yang artinya penyebaran kuesioner terstruktur yang diberikan ke 

responden dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang spesifik. Kuesioner 

ini diberikan kepada responden yang belum pernah menggunakan jasa travel 

online Nusatrip. Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah oleh peneliti 

dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural Equation Model 

(SEM) dengan software AMOS 21. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer tersebut didapatkan 

melalui survey dengan penyebaran kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Setiap 

pertanyaan diperoleh dari referensi dan kuesionernya menggunakan skala Likert 7 

poin (Malhotra, 2005).   
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1. Data primer 

Menurut (Malhotra, 2005), Data primer adalah data yang dibuat oleh 

peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah riset. Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer 

yang dilakukan dengan metode survey ini dapat berupa pendapat baik secara 

individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan skala likert yaitu skala 

yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai derajat 

persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing dari serangkaian 

pertanyaan mengenai suatu objek (Malhotra, 2005). 

2. Data sekunder 

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan maksud selain untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Malhotra, 2005). Data sekunder 

didapat dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti 

informasi dari buku literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan 

masalah penelitian.  

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut (Malhotra, 2005), populasi adalah seluruh elemen, yang memiliki 

serangkaian karateristik serupa yang mencangkup semua kepentingan atas 

masalah riset pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 
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biasa menggunakan travel online dalam pemesanan tiket pesawat maupun 

reservasi hotel. 

3.4.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok dari elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi kasus maupun peristiwa (Malhotra, 2005). Dalam 

penelitian penentuan sampel dilakukan oleh responden yang belum pernah 

melakukan transaksi pemesanan pada travel online Nusatrip tetapi pernah 

mengunjungi situsnya. Menurut Kuncoro (2003), sampel adalah suatu himpunan 

bagian (subset) dari unit populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak 

memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk 

sebuah perwakilan populasi. Metode pengambilan sampling adalah non-

probabilitas dengan pengambilan sampel mudah (convenience sampling) yang 

merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan 

dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih tindakan yang terbaik dalam 

situasi tertentu. 

Jumlah sampel dikali 6, sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), menyatakan bahwa pedoman ukuran 

sampel tergantung dari jumlah indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah 

indikator dalam penelitian ini ada 21 item, dikali 6 menjadi 126 responden yang 

belum pernah menggunakan travel online Nusatrip. 
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Dengan jumlah sampel sebanyak 126 orang maka penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Structural equation modeling) dengan estimasi 

Maximum likelihood estimation (MLE) dimana sampel dibawah 300. 

3.5 Operasional Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner 

yang diadopsi berdasarkan kuesioner peneliti-peneliti sebelumnya yaitu dalam 

bentuk skala likert. 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Branding 
Uncertainty 
(BU) 

Perasaan yang dirasakan 
oleh konsumen terhadap 
suatu  merek yang mereka 
belum kenal dengan baik 
sebelumnya ,sehingga 
mereka merasakan merek 
tersebut asing dan 
memiliki resiko yang 
tinggi baginya.  
(Ghosh et al., 1995) 

(BU1) Nusa Trip 
menyediakan informasi 
yang memadai tentang 
pilihan-pilihan yang 
tersedia. 
(BU2) Nusatrip memiliki 
informasi yang cukup 
mengenai layanan yang 
ada. 
(BU3) Nusatrip mudah 
untuk dihubungi. 
(BU4) Nusatrip memiliki 
reputasi yang baik. 
(BU5) Nusatrip sudah 
berdiri sejak lama. 
(Teo & Yu, 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
Likert 1-7 

 

 

 

 

 

 

Uncertainty, Dependability..., Raissa Afiandita, Ma.-IBS, 2015



 
  

43 
 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Behavioral 
Uncertainty 
(BVU) 

Sebuah kecemasan 
konsumen akan hal yang 
mungkin terjadi terhadap 
layanan suatu merek 
online di masa depan 
setelah terjadi transaksi. 
(Teo & Yu, 2005) 

(BVU1) Nusatrip dapat 
melakukan refund ticket. 
(BVU2) Nusatrip 
menerima perubahan 
jadwal pemesanan atau 
reservasi. 
(BVU3) Nusatrip 
memberikan pelayanan 
purna jual yang baik. 
(Teo & Yu, 2005) 

 

 
 
 
 
Likert 1-7 

Perceived 
Dependability 
(PD) 

Perasaan atau persepsi 
yang dirasakan konsumen 
terhadap keandalan suatu 
layanan yang telah 
disediakan oleh suatu 
objek sebelum konsumen 
tersebut menggunakannya. 
(Korda & Snoj, 2010) 

(PD1) Menurut Saya 
Nusatrip memiliki sistem 
reservasi yang handal. 
(PD2) Nusatrip dapat 
dipercaya. 
(PD3) Saya jarang 
menemukan keluhan 
terhadap pelanggan 
Nusatrip. 
 

(Teo & Yu, 2005) 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 

Privacy 
Policy 
(PP) 

Cara sebuah organisasi 
untuk mengemukakan niat 
mereka terhadap 
kunsumen yang akan 
memakai jasanya, karena 
perlindungan terhadap 
suatu privasi akan 
menjauhkan rasa negatif 
dari konsumen. 
(Teo & Yu, 2005) 

(PP1) Saya percaya 
Nusatrip tidak akan 
menjual informasi 
pribadi kepada orang 
lain. 
(PP2) Saya percaya 
Nusatrip tidak akan 
memberikan informasi 
pribadi tanpa persetujuan 
yang ada. 
(PP3) Saya percaya 
Nusatrip akan menjaga 
kerahasiaan informasi 
pribadi. 
 

(Teo & Yu, 2005) 

 
 
 
 
 
Likert 1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Perceived 

Risk 

(PR) 

Resiko yang dirasakan 
adalah keyakinan subjektif 
individu tentang 
kemungkinan adanya 
dampak negatif dari 
keputusan yang diambil 
olehnya karena konsumen 
merasakan tidak yakin atas 
kualitas produk, metode 
pembayaran baru, 
pemilihan pengiriman, dan 
informasi yang ada pada 
suatu website tersebut. 
(Samadi & Nejadi, 2009) 
 

(PR1) Saya khawatir 
terjadi kerugian dimasa 
depan jika menggunakan 
situs Nusatrip. 
(PR2) Saya merasa tidak 
terlindungi atas 
kemungkinan kerugian 
jika bertransaksi di 
Nusatrip. 
(PR3) Saya merasa 
Nusatrip memberi 
konsekuensi yang tidak 
pasti. 

(Belanche et al., 2012) 

Likert 1-7 

Willingness 
to Buy 
Online 
(WTB) 
 

Kesediaan membeli secara 
online adalah niat seorang 
konsumen untuk 
melakukan pembelian di 
toko online dengan tingkat 
kekhawatiran dan tingkat 
keraguan yang rendah, 
yang secara tiak langsung  
konsumen memiliki rasa 
untuk merekomendasikan 
toko tersebut kepada orang 
lain. (Pada pembelian e-
ticket).  
(Jahangir et al., 2009). 

(WTB1) kemungkinan 
besar Saya akan 
mempertimbangkan 
untuk memesan tiket di 
Nusatrip. 
(WTB2) Dimasa 
mendatang Saya akan 
memesan tiket melalui 
Nusatrip 
(WTB3) Saya akan 
mempertimbangkan 
membeli melalui 
Nusatrip. 
(WTB4) Ada 
kemungkinan besar saya 
akan membeli melalui 
Nusatrip. 
 

(Diallo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 
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3.6 Pengolahan Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM. 

Peneliti memilih metode SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak 

teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu 

aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for windows. Di dalam model SEM 

variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan 

variabel endogen (dependen). 

SEM merupakan kombinasi teknik multivariat antara factor analysis dan 

multiple regression yang menguji hubungan antar dependen antara variabel 

pengukuran dan variabel laten (Hair et al., 2010). Ada beberapa tahapan pokok 

yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian (Wijanto, 

2008), yaitu: 

1. Spesifikasi Model (model spesification) 

2. Indentifikasi (identification) 

3. Estimasi (esetimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

 

3.6.1 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model merupakan tahap yang berkaitan dengan pembentukkan 

model awal persamaan struktural, sebelum dilakukannya estimasi. Model awal ini 

diformulasikan berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya. Spesifikasi 
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model penelitian ini mempresentasikan permasalahn yang diteliti dan ini 

merupakan hal penting dalam SEM.  

Dalam penelitian ini terdapat peran variabel eksogen yaitu branding 

unceratinty, behavioral uncertainty, perceived dependability, dan privacy policy, 

sedangkan variabel endogen yaitu willingness to buy , dan dalam penelitian ini 

terdapat variabel intervening yaitu merupakan variabel yang terdapat diantara 

variabel independen dan variabel dependen. Setiap variabel laten baik eksogen 

dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa 

indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu dalam mencerminkan variabel 

laten.  

Di dalam penelitian ini terdapat 21 variabel teramati yang merupakan 

indikator pertanyaan. Hubungan antar variabel laten dijelaskan dengan branding 

uncertainty, behavioral uncertainty, perceived dependability, dan privacy policy 

mempengaruhi perceived risk. Sedangkan perceived risk sendiri akan 

mempengaruhi variabel willingnes to buy online. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 : Path Diagram 

Sumber : Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 21 
 

Keterangan : 
BU : Branding Uncertainty 
BVU : Behavioral Uncertainty 
PD : Perceived Dependability 
PP : Privacy Policy 
PR : Perceived Risk 
WTB : Willingness To Buy 
 

  

3.6.2 Identifikasi 

Identifikasi merupakan tahap yang berkaitan dengan pengkajian tentang 

kemungkinan diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di 

dalam model dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. 

Identifikasi ini dilakukan sebelum melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi 
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dari persamaan simultan yang mewakili model yang spesifikasikan, terlebih 

dahulu kita perlu memeriksa identifikasi daripersamaan simultan tersebut. 

Menurut (Wijanto,2008) dalam hal ini terdapat 3 kategori identifikai dalam 

persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). 

2. Just Identified 

Model dengan jumlah parameter yang sama dengan data yang 

dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori just identified adalah 

nol (0) atau saturated. Karena model sudah teridentifikasi maka 

estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over Identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang dikumpulan. Degree of freedom 

dalam kategori over indentified adalah positf (+), sehingga diperlukan 

estimasi dan penilaian model. 

 

3.6.3 Estimasi 

Setelah kita mengetahuo bahwa idenntifikasi dari model adalah over-

identiified, maka tahap beriikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh 

nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. Dalam penelitian ini dala 

Uncertainty, Dependability..., Raissa Afiandita, Ma.-IBS, 2015



 
  

49 
 

SEM yang digunaka adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini 

secara interatif akan meminimisasikan fungsi F(S, ∑( Ө)) sebagai berikut : 

FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑ˉ¹ ( Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑( Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen,1989) 

dalam Wijanto, 2008. Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model. 

 

3.6.4 Uji kecocokan  

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari 

parameter-parameter yang diestimasi.  Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008). 

Menurut (Hair et al., 1998) dalam Wijanto, 2008 evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of 

Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM 

secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti 

pada teknik multivariat yang lain (multiple regression, 

discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain). 
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Peniliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap 

ini. Uji kecocokan yang akan dilakukan yaitu : 

- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matrik korelasi dan kovarian. 

RMSEA banyak digunakan untuk menampilkan 

seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut :  

RMSEA =√
𝑭𝟎

𝒅𝒇
 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 

0.05< RMSEA ≤ 0.08 menunjukkan good fit. 

- Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI meruppakan peningkatan fit index dari NFI, dalam 

index ini menjelakan perbandingan model yang 

diusulkan dengan model dasar. Nilai CFI berada dalam 

rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 

mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian 

yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai 

karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya 

sampel dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. 

Tolak ukur agar model tersebut llayak adalah CFI> 0.90 

dan marginal fit berada pada rentang 0.80≤CFI≤0.90. 
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- CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. 

Rumus perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:   

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai 

CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit. 

b. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel 

laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara 

terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, 

& Anderson, 2010). Menurut (Hair et al) dalam Cooper & 

Schindler (2011) tingkat validitas dapat diukur menggunakan 

faktor loading. Faktor loading yang di syaratkannya untuk dapat 

dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model 

pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 
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konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted 

measure(ukuran ekstrak varian) (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah 

measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai 

berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati 

dari model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 
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(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya 

(variance extracted) ≥ 0,50. 

3.7 Uji Validitas dan Realibitas (pre-test) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan 

sebagai alat ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji 

instrumen antara 15-30 responden (Malhotra, 2005). Pre-test 

menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya 

ingin kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur ( Cooper & Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel Branding Uncertainty, Behavioral Uncertainty, Perceived 

Dependability , Privacy Policy, Perceived Risk, dan Willingness To 

Buy. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices 

(MSA), Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks korelasi 
adalah matriks identitas yang 
mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau 
unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 
uji, jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 
matrix menunjukkan measure of sampling 
adequacy dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok 
atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya di dalam 
faktor tersebut  

4. 
Component matrix, nilai factor loading 
dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

Sumber : Variance explained and Factor Loading of Component Matrix (Hair et  
al., 2010)  

 

2. Uji reliabilitas  Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas 

berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian 

pada masalah konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah 

ketepatan. Bebebrapa metode pengujian reliabilitas diantaranya 

menggunakan cronboach’s alpha dimana uji signifikansi dilakukan 

taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya maka item-item 
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yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam 

uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Nusatrip merupakan industri online travel yang didirikan pada April 2013 

berdomisili di Jakarta, dengan jenis perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan 

oleh mantan staf di Cilicon Valley dan pernah kerja di Singapura. Travel online 

ini berada di bawah naungan PT. Tunas Sukses Mandiri yang merupakan grup 

dari Gema Lintas Benua (GLB). Gema Lintas Benua telah memiliki bisnis 

diberbagai industri berkembang di Indonesia seperti Bisnis Online, 

Telekomunikasi, Energy, Engineering Procurment Construction (EPC), dan juga 

Property. 

Online travel Nusatrip menyediakan dan melayani pemesanan tiket 

pesawat dan juga reservasi hotel. Rute pesawat yang dilayani yaitu mencangkup 

domestik dan internasional. Nusatrip merupakan satu-satunya travel agent online  

yang terakreditasi IATA (International Air Transport Association) dan tergabung 

dalam anggota ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) 

yang berbasis di Jakarta. Nusatrip melayani pemesanan tiket pesawat lebih dari 

460 maskapai penerbangan domestik dan internasional dan juga melayani 

reservasi 100.000 hotel di 10.000 destinasi baik itu di Indonesia maupun destinasi 

di seluruh dunia, (wikipedia.com). Travel online Nusatrip sendiri menduduki 

urutan ke-5 dari  5 besar travel online yang terpercaya di Indonesia. 
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Harga-harga pada situs Nusatrip ini  menggunakan mata uang Indonesia 

atau Rupiah, traveler bisa memesan tiket pesawat atau hotel ke seluruh dunia 

menggunakan metode pembayaran dengan Rupiah dengan berbagai metode 

pembayaran seperti melalui ATM Bersama, Online Banking, dan dengan kartu 

kredit. Nusatrip telah didukung lebih dari 77 bank yang termasuk dalam jaringan 

ATM Bersama. Tersedia juga layanan BCA Klikpay dan Mandiri, website ini juga 

menerima kartu kredit Visa dan Mastercard Indonesia yang semuanya dilengkapi 

sistem pengamanan tambahan dari Verified by Visa dan Mastercard Securecode.  

 

4.2 Wording Test 

Wording test merupakan hal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

indikator-indikator yang memiliki makna kurang dimengerti oleh responden.  

Wording test ini diberikan kepada 5 orang responden. Tujuan dilakukan wording 

test ini agar setiap indikator-indikator yang ada mudah dipahami oleh responden. 

Hal tersebut harus dikelola dengan menggunakan wawancara pribadi untuk 

mendapatkan jawaban yang lebih baik pada kalimat ambigu dan yang tidak dapat 

dipahami oleh responden. Setelah itu wording test ini akan menghasilkan jawaban 

maupun saran untuk dapat dipertimbangkan oleh peneliti sehingga responden 

dapat memahami dan mengisi kuesioner yang disusun dan sesuai dengan harapan 

peneliti. Adapun hasil dari wording test yang telah dilakukan yaitu, sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 Wording Test Kuesioner 

No. Variabel Alat Ukur 
(Sebelumnya) 

Alat Ukur 
(Perbaikan) 

1. 

 

 
Branding 
Uncertainty 
 

 
3. Nusatrip mudah 
untuk dihubungi. 
 

 
3.Nusatrip mudah 
untuk dihubungi 
sekiranya ada 
keluhan (melalui 
sarana email atau 
telfon). 

 

2. 

 
1. Behavioral 
Uncertainty 
 
 
 
 
 
 
2. Perceived Risk 

 
8.Nusatrip 
memberikan 
pelayanan purna jual 
yang baik. 
 
 
 
 
17. Saya merasa 
Nusatrip memberi 
konsekuensi yang 
tidak pasti 
 

 

 
8.Nusatrip 
memberikan 
pelayanan yang baik 
setelah terjadinya 
penjualan.(purna 
jual) 
 

17. Ada 
kemungkinan terjadi 
akibat negatif jika 
saya bertransaksi 
dengan Nusatrip. 

Sumber : Hasil wawancara dengan 5 orang responden 

 

 Setelah dilakukannya wording test oleh peneliti, maka terdapat beberapa 

indikator yang  memiliki kalimat ambigu. Dengan itu peneliti memperbaiki 

beberapa indikator yang telah dianggap ambigu tersebut. Maka dibuatlah 

perbaikan dari operasional variabel sebelumnya, sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel  

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Branding 
Uncertainty 
(BU) 

Perasaan yang dirasakan 
oleh konsumen terhadap 
suatu  merek yang mereka 
belum kenal dengan baik 
sebelumnya ,sehingga 
mereka merasakan merek 
tersebut asing dan 
memiliki resiko yang 
tinggi baginya.  
(Ghosh et al., 1995) 

(BU1) Nusa Trip 
menyediakan informasi 
yang memadai tentang 
pilihan-pilihan yang 
tersedia. 
(BU2) Nusatrip memiliki 
informasi yang cukup 
mengenai layanan yang 
ada. 
(BU3) Nusatrip mudah 
untuk dihubungi 
sekiranya ada keluhan 
(melalui sarana email 
atau telfon). 
(BU4) Nusatrip memiliki 
reputasi yang baik. 
(BU5) Nusatrip sudah 
berdiri sejak lama. 
(Teo & Yu, 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
Likert 1-7 

Behavioral 
Uncertainty 
(BVU) 
 
 

Sebuah kecemasan 
konsumen akan hal yang 
mungkin terjadi terhadap 
layanan suatu merek 
online di masa depan 
setelah terjadi transaksi. 
(Teo & Yu, 2005) 

(BVU1) Nusatrip dapat 
melakukan refund ticket. 
(BVU2) Nusatrip 
menerima perubahan 
jadwal pemesanan atau 
reservasi. 
(BVU3) Nusatrip 
memberikan pelayanan 
yang baik setelah 
terjadinya 
penjualan.(purna jual) 
 
(Teo & Yu, 2005) 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Perceived 
Dependability 
(PD) 

Perasaan atau persepsi 
yang dirasakan konsumen 
terhadap keandalan suatu 
layanan yang telah 
disediakan oleh suatu 
objek sebelum konsumen 
tersebut menggunakannya. 
(Korda & Snoj, 2010) 

(PD1) Menurut Saya 
Nusatrip memiliki sistem 
reservasi yang handal. 
(PD2) Nusatrip dapat 
dipercaya. 
(PD3) Saya jarang 
menemukan keluhan 
terhadap pelanggan 
Nusatrip. 

(Teo & Yu, 2005) 
 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 

Privacy 
Policy 
(PP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara sebuah organisasi 
untuk mengemukakan niat 
mereka terhadap 
kunsumen yang akan 
memakai jasanya, karena 
perlindungan terhadap 
suatu privasi akan 
menjauhkan rasa negatif 
dari konsumen. 
(Teo & Yu, 2005) 

(PP1) Saya percaya 
Nusatrip tidak akan 
menjual informasi 
pribadi kepada orang 
lain. 
(PP2) Saya percaya 
Nusatrip tidak akan 
memberikan informasi 
pribadi tanpa persetujuan 
yang ada. 
(PP3) Saya percaya 
Nusatrip akan menjaga 
kerahasiaan informasi 
pribadi. 

(Teo & Yu, 2005) 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Perceived 
Risk 
(PR) 

Resiko yang dirasakan 
adalah keyakinan subjektif 
individu tentang 
kemungkinan adanya 
dampak negatif dari 
keputusan yang diambil 
olehnya karena konsumen 
merasakan tidak yakin atas 
kualitas produk, metode 
pembayaran baru, 
pemilihan pengiriman, dan 
informasi yang ada pada 
suatu website tersebut. 
(Samadi & Nejadi, 2009) 

(PR1) Saya khawatir 
terjadi kerugian dimasa 
depan jika menggunakan 
situs Nusatrip. 
(PR2) Saya merasa tidak 
terlindungi atas 
kemungkinan kerugian 
jika bertransaksi di 
Nusatrip. 
(PR3) Ada kemungkinan 
terjadi akibat negatif jika 
saya bertransaksi dengan 

Nusatrip. 
 

(Belanche et al., 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 

Willingness 
to Buy Online 
(WTB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesediaan membeli secara 
online adalah niat seorang 
konsumen untuk 
melakukan pembelian di 
toko online dengan tingkat 
kekhawatiran dan tingkat 
keraguan yang rendah, 
yang secara tiak langsung  
konsumen memiliki rasa 
untuk merekomendasikan 
toko tersebut kepada orang 
lain. (Pada pembelian e-
ticket).  
(Jahangir et al., 2009) 

(WTB1) kemungkinan 
besar Saya akan 
mempertimbangkan 
untuk memesan tiket di 
Nusatrip. 
(WTB2) Dimasa 
mendatang Saya akan 
memesan tiket melalui 
Nusatrip 
(WTB3) Saya akan 
mempertimbangkan 
membeli melalui 
Nusatrip. 

(Diallo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Willingness 
to Buy Online 
(WTB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesediaan membeli secara 
online adalah niat seorang 
konsumen untuk 
melakukan pembelian di 
toko online dengan tingkat 
kekhawatiran dan tingkat 
keraguan yang rendah, 
yang secara tiak langsung  
konsumen memiliki rasa 
untuk merekomendasikan 
toko tersebut kepada orang 
lain. (Pada pembelian e-
ticket).  
(Jahangir et al., 2009) 
 
 
 

(WTB4) Ada 
kemungkinan besar saya 
akan membeli melalui 
Nusatrip. 
 

(Diallo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA) 

dan factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.0
5 

>0.5 ≥0.5 
Valid 

Branding 
Uncertainty 
 
 
 
 
 
 
 

1.Nusa Trip 
menyediakan 
informasi yang 
memadai tentang 
pilihan-pilihan yang 
tersedia. 
 
2. Nusatrip memiliki 
informasi yang 
cukup mengenai 
layanan yang ada. 
 

0.803 
 

0.000 
 

0.743 0.875 Valid 

 
0.874 

 
0.850 

 
Valid 

3. Nusatrip mudah 
untuk dihubungi. 0.734 0.914 Valid 

4. Nusatrip memiliki 
reputasi yang baik. 
 

0.882 0.784 Valid 

5. Nusatrip sudah 
berdiri sejak lama. 
 

0.882 0.637 Valid 

Behavioral 
Uncertainty 

1. Nusatrip dapat 

melakukan refund 

ticket. 

0.632 0.001 

0.769 0.689 Valid 

2.Nusatrip menerima 
perubahan jadwal  
pemesanan atau 
reservasi. 

0.604 0.837 Valid 

3.Nusatrip 
memberikan 
pelayanan purna jual 
yang baik. 

0.600 0.844 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test)(Lanjutan) 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.0
5 

>0.5 ≥0.5 
Valid 

Perceived  
Dependability 

1.Menurut Saya 

Nusatrip memiliki 

sistem reservasi 

yang handal. 

 
 
 
 
 
 
 
0.615 

 
 
 
 
 
 
 
0.000 

0.602 0.864 Valid 

2. Nusatrip dapat 

dipercaya. 0.573 0.920 Valid 

3.Saya jarang 
menemukan keluhan 
terhadap pelanggan 
Nusatrip 

0.737 0.743 Valid 

Privacy 
Policy 

1.Saya percaya 

Nusatrip tidak akan 

menjual informasi 

pribadi kepada orang 

lain. 

0.665 0.000 

0.871 0.786 Valid 

2. Saya percaya 

Nusatrip tidak akan 

memberikan 

informasi pribadi 

tanpa persetujuan 

yang ada. 

 

0.613 0.926 Valid 

3. Saya percaya 

Nusatrip akan 

menjaga kerahasiaan 

informasi pribadi. 

0.625 0.913 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test)(Lanjutan) 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.0
5 

>0.5 ≥0.5 
Valid 

Perceived 
Risk 

 
1.Saya khawatir 
terjadi kerugian 
dimasa depan jika 
menggunakan situs 
Nusatrip. 

0.683 0.000 

 
0.757 

 
0.820 

 
Valid 

2. Saya merasa tidak 
terlindungi atas 
kemungkinan 
kerugian jika 
bertransaksi di 
Nusatrip. 

0.689 0.858 Valid 

3. Saya merasa 
Nusatrip memberi 
konsekuensi yang 
tidak pasti. 

0.631 0.908 Valid 

Willingness 
To Buy 

1.Kemungkinan 
besar Saya akan 
mempertimbangkan 
untuk memesan tiket 
di Nusatrip. 

0.683 0.000 

0.686 0.687 Valid 

2. Dimasa 
mendatang Saya 
akan memesan tiket 
melalui Nusatrip 
 

0.744 0.864 Valid 

3. Saya akan 
mempertimbangkan 
membeli melalui 
Nusatrip. 
 

0.706 0.905 Valid 

4. Ada kemungkinan 
besar saya akan 
membeli melalui 
Nusatrip. 

0.765 0.816 Valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

 

Uncertainty, Dependability..., Raissa Afiandita, Ma.-IBS, 2015



 
  

66 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) 

dalam kuesioner dari enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa 

yang ingin diukur dalam penelitian ini.  Dalam tabel 4.1 menunjukkan 

seluruh indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi 

nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada 

item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator 

dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.3.2 Hasil Uji Reliable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan 

reliabilitas indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner 

terhadap variabelnya. Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 

maka, indikator pernyataan dalam kuisioner dinyatakan reliable, 

konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini 

adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s 
Alpha Kriteria 

Branding 
Uncertainty 0.871 Reliable 
Behavioral 
Unceratinty 0.704 Reliable 
Perveived 
Dependability 0.791 Reliable 
Privacy Policy 0.827 Reliable 
Perceived Risk 0.826 Reliable 
Willingness to Buy 0.827 Reliable 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu branding uncertainty, behavioral uncertainty, 

perceived dependability, privacy policy, perceived risk, dan willingness to 

buy memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item 

indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama 

dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

4.4 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil 

responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

dan tingkat pendidikan terakhir. 

4.4.1 Jenis kelamin Responden 

 
 

Gambar 4.1 Jenis kelamin responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 
 

Pada gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden 

yang berjumlah 126, didapati sebanyak 49 responden berjenis kelamin 
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laki-laki dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 

orang. Jika di total keseluruhan responden sebanyak 126 responden. 

 

4.4.2 Usia Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan usiaresponden, hasilnya akan disajikan 

dalam bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil 

responden seperti sebelumnya. 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 

Pada gambar 4.2 diatas, dapat dilihat, bahwa mayoritas responden 

di penelitian ini adalah responden yang berusia 16 tahun hingga 20 tahun 

jumlahnya sebanyak 12 responden, lalu yang berusia 21 tahun hingga 25 

tahun jumlahnya sebanyak 80 responden, selanjutnya yang berusia 26 

tahun hingga 30 tahun jumlahnya sebanyak 30 responden dan yang 

terakhir usis 31 tahun hingga 35 tahun jumlahnya sebanyak 4 responden. 
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4.4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan tingkat pendidikan terakhir pada 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai 

hasil prosentase seperti pada profil responden seperti sebelumnya. 

 
 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden  
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 
 

Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden 

dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan SD/SMP 

yaitu sejumlah 5 orang, lalu tingkat pendidikan  SMA/Sederajat dengan 

jumlah 52 orang. Selanjutnya pada jenjang S1 adalah sebanyak 67 orang, 

kemudia pada tingkat S2/S3 sejumlah 2 orang. Dapat dilihat tingkat 

pendidikan S1 merupakan responden yang terbanyak dalam penelitian ini.  
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4.4.4 Pekerjaan Responden  

Pada sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil berupa 

prosentase seperti pada profil responden sebelumnya. 

 
 

Gambar 4.4 Pekerjaan Responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 
 

Responden dalam penelitian ini sebagian besar ialah orang yang 

masih berstatus pelajar/mahasiswa dengan jumlah sebanyak 56 orang dan 

ini menjadi responden yang terbanyak dalam penelitian ini, lalu responden 

yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 42 orang, wiraswasta sebanyak 

27 orang dan responden lainnya hanya berjumlah 1 orang. 

 

4.5 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat 
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pendukung analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 

dipilih karena lbih mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil 

olah data melalui model grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di 

model struktural yang menguji kecocokan model dengan data yang ada. 

Selain AMOS 21, software pendukung lainnya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SPSS 21. 

 

4.5.1 Spesifikasi Model  

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model 

struktural (structural model) dan model pengukuran (measurement model). 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel 

laten, atau dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis 

yang dibentuk. Model pengukuran tidak jauh berbeda dengan 

penggambaran model struktural, perbedaannya terletak antar variabel 

teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. Kedua 

model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

 

4.5.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, 

just-identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data 

tersebut berada dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree 

of freedom yang positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model 
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pengukuran (measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori 

data tersebut, yang diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut: 

 

Tabel 4.5 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct  

sample moments 

231 

Number of distinct  

parameters to be estimated 

57 

Degrees of freedom (300- 63) 174 

               Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan 

model termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, model dalam kategori over-identified 

perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum dilakukan 

estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih 

dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji 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 
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faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 

0,70. 

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan 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 Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik jika nilai construct reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted 

(EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten  Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Branding 

Uncertainty 

BU1 0.812 Valid 

0.841 0.963 Reliable 
BU2 0.876 Valid 

BU3 0.973 Valid 

BU4 0.876 Valid 

BU5 0.812 Valid 

Behavioral 

Uncertainty 

BVU1 0.872 Valid 

0.767 0.908 Reliable BVU2 0.920 Valid 

BVU3 0.833 Valid 

Perceived 

Dependability 

PD1 0.959 Valid 

0.814 0.929 Reliable PD2 0.955 Valid 

PD3 0.782 Valid 

Privacy Policy 
PP1 0.948 Valid 

0.939 0.979 Reliable PP2 0.982 Valid 

PP3 0.976 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 

 

Pada tabel 4.5 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 4.5 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari 

pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian 

diketahui bahwa indikator-indikator yag dibentuk mampu menjelaskan 

variabel laten. 

 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan 

menggunakan data yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator 

Variabel Laten  Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Perceived Risk 
PR1 0.787 Valid 

0.805 0.925 Reliable PR2 0.927 Valid 

PR3 0.967 Valid 

Willingness to Buy 

WTB1 0.670 Valid 

0.681 0.894 Reliable 
WTB2 0.900 Valid 

WTB3 0.764 Valid 

WTB4 0.939 Valid 
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yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 24 indikator maka sesuai 

dengan ketentuan dari Hair et al. (2010) jumlah indikator dikalikan 6. 

Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 144 data. 

Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 

 

 

4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

 

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit  

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 3,00 (good 
fit) 7,184 Poor Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good 
fit) 0,08 ≤ RMSEA ≤ 

0,10 (marginal fit)   
RMSEA ≥ 0,10 (poor 

fit) 

 
0,222 

 
Poor Fit 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 
 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

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

 
0,703 

 
Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

terdiri dari Statistic Chisquare, CMIN/df, dan RMSEA menunjukkan satu ukuran 

dengan kriteria poor fit. Lalu CFI menunjukkan ukuran dengan kriteria marginal 

fit. Menurut Hait et al (2010) menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih 
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parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Maka kesimpulan dari model 

ini adalah tidak fit. 

 

4.4.5.2 Hasil Penugujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural 

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: 
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Tabel 4.8 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 PR              BU -0,188 -0.063 Tidak Didukung Data 

2 PR              BVU 0,388 *** Didukung Data 

3 PR              PD  -0,679 *** Didukung Data 

4 PR              PP -0,245 *** Didukung Data 

5 WTB           PR  -0,457 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 4 hipotesis yang terbukti yaitu H2, 

H3, H4, dan H5. Sedangkan hipotesis yang menghasilkan pengaruh tetapi tidak 

sesuai dengan hipotesis terdapat pada H1. 

 

4.5 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, tiga 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan empat hipotesis lainnya tidak 

terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 
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4.5.1 Hasil Uji Branding Uncertainty terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan penelitian ini didapati bahwa Branding Uncertainty  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Perceived Risk. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi Branding Uncertainty maka semakin tinggi pula Perceived Risk. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian (Naiyi, 2004), bahwa ketika menghadapi situasi 

pembelian, konsumen akan merasakan tingkat risiko yang terlibat dalam pilihan 

merek tertentu dan resiko dianggap penelitian sebagai perilaku konsumen untuk 

menjelaskan fenomena seperti mencari informasi, loyalitas merek, pemimpin 

opini, kelompok referensi dan pertimbangan pra-pembelian. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata ketidakpastian sebuah 

merek tidak memiliki pengaruh terhadap resiko yang dirasakan konsumen. Sesuai 

dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan ternyata 

ketidakpastian sebuah merek tidak membuat orang merasakan resiko yang tinggi 

akan hal tersebut. Dapat dilihat bahwa mayoritas orang tidak memperdulikan 

sebuah merek, selama merek itu membuatnya nyaman maka dia akan menekan 

rendah resiko yang dirasakannya. Kesimpulan dari hasil peneltian pengaruh 

positif antara Branding Uncertainty dengan Perceived Risk tidak didukung oleh 

data yang ada. 
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4.5.2 Hasil Uji Behavioral Uncertainty terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Behavioral Uncertainty 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived Risk. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Yeh et al., 2012) yang menyatakan ketidakpastian dari informasi yang 

tidak lengkap terhadap perilaku penjual online akan mencegah pembeli dalam 

memprediksi konsistensi sebuah situs online, dan hal tersebut akan mempengaruhi 

niat pembelian konsumen karena meningkatnya resiko yang dirasakan. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa konsumen akan lebih memperhatikan perilaku dari 

sebuah situs online agar dapat terhindar dari akibat negatif (resiko) jika mereka 

menggunakan sebuah situs online. 

 Ketidakpastian perilaku ini sendiri merupakan sebuah kecemasan 

konsumen akan hal yang terjadi terhadap layanan suatu merek online setelah 

adanya penjualan (purna jual), (Teo & Yu, 2005). Semakin tinggi ketidakpastian 

perilaku online makan akan tinggi pula persepsi resiko yang dirasakan oleh 

konsumen. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh negatif Behavioral 

Uncertainty terhadap Perceived Risk terbukti berhubungan postif dan didukung 

oleh data yang ada. 

 

4.5.3 Hasil Uji Perceived Dependability terhadap Perceived Risk 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Perceived Dependability 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived Risk. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Korda & Snoj, 2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
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keandalan yang dirasakan maka semakin rendah resiko yang akan dirasakan. 

Keandalan yang dirasakan adalah perasaan atau persepsi yang dirasakan 

konsumen terhadap keandalan (ketanggapan) suatu layanan yang telah disediakan 

oleh suatu objek sebelum konsumen tersebut terlibat didalamnya.  

 Hal tersebut menjelaskan bahwa pembeli terpengaruh dengan persepsi 

keandalan suatu layanan pada travel online Nusatrip, dan secara tidak langsung 

dapat dilihat bahwa keandalan yang dirasakan akan mengurangi bahkan 

menghilangkan resiko yang dirasakan pengguna Nusatrip.  

 

4.5.4 Hasil Uji Privacy Policy terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Privacy Policy memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Perceived Risk. Semakin jelas sebuah perusahaan travel online 

terhadap kebijakan privasi yang ada maka semakin rendah resiko yang dirasakan 

oleh konsumen. Seperti yang dikemukakan oleh (McDonald & Cranor, 2008) 

yaitu kebijakan privasi merupakan hal terpenting bagi semua konsumen, karena 

dengan adanya suatu kebijakan yang jelas dari situs online, konsumen dapat 

memeriksa dan meneliti terlebih dahulu atas perlindungan privasinya sebelum 

mereka terlibat ke dalam bisnis situs online. 

 Dalam penelitian ini dapat disimpulkan konsumen beranggapan bahwa 

kebijakan privasi sebagai hal yang penting karena dengan adanya kebijakan yang 

jelas pada situs online maka situs yang bersangkutan dapat dipercaya dan tidak 

menimbulkan efek negatif jika mereka menggunakan Nusatrip. 
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4.5.5 Hasil Uji Perceived Risk terhadap Willingness To Buy  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived Risk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Willingness To Buy. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh (Gozukara et al., 2014) bahwa resiko yang dirasakan konsumen 

memiliki peran dalam mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penyedia 

layanan online dan meningkatkan rasa takut yang memuncak dikarenakan 

hilangnya  persepsi konsumen pada suatu situs, hal tersebut mempengaruhi 

kesediaan konsumen untuk membeli dengan menciptakan kesadaran bahaya 

mengenai kemungkinan yang akan terjadi. Maka dari itu Perceived Risk 

berhubungan negatif terhadap Willingness To Buy online, semakin tinggi 

Perceived Risk yang dirasakan konsumen makan semakin rendah Willingness To 

Buy seseorang pada Nusatrip. Kesimpulan dari penelitian kedua variabel ini yaitu 

hubungan keduanya didukung oleh data yang ada. 

 

4.6  Implikasi Manajerial  

Penelitian ini dilakukan  mengetahui seberapa besar efektifitas dari pengaruh 

Uncertainty, Perceived Dependability, Privacy Policy sebagai pembentuk 

Perceived Risk dan implikasinya terhadap Willingness To Buy Online. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan sejumlah variabel 

yang ada, dapat dilihat bahwa Perceived Risk dibentuk oleh 3 aspek yaitu 

Behavioral Uncertainty, Perceived Dependability, dan Privacy Policy. Terkait 

dengan hasil tersebut maka peneliti mengajukan beberapa implikasi manajerial 
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kepada pihak Nusatrip maupun bisnis lainnya yang menyediakan fasilitas travel 

online.  

Pertama untuk variabel Behavioral Uncertainty, Nusatrip  dapat memberikan 

perilaku berupa pelayanan yang dapat menarik konsumennya yaitu memberikan 

sistem upgrade class dalam pemesanan tiket pesawat. Yang dimaksud dengan hal 

tersebut yaitu, secara tidak langsung Nusatrip harus memiliki history pemesanan 

tiket yang dilakukan seseorang dengan nama yang sama, lalu dari history tersebut 

jika seseorang melakukan pemesanan tiket pesawat selama 12 kali dalam kurun 

waktu 3 bulan konsumen tersebut akan mendapatkan free upgrade class dari 

economy class ke bussiness class. Upgrade class  tersebut harus dilakukan secara 

otomatis, hal itu akan menarik perhatian konsumen. 

Kedua untuk variabel Perceived Dependability, Nusatrip dapat memberikan 

pelayanan yang lebih terhadap konsumen yaitu dengan menambahkan layanan 

penjemputan dan pengantaran bagi konsumen yang membeli voucher melalui 

Nusatrip. Nusatrip dapat bekerjasama dengan seluruh pihak hotel yang terlibat 

didalamnya. Jika konsumen secara online melakukan booking hotel pada Nusatrip 

maka dapat ditambahkan bahwa konsumen tersebut akan mendapatkan pelayanan 

tambahan yaitu layanan jemput dan antar di bandara oleh Nusatrip melalui hotel 

yang bersangkutan. Hal itu tentunya akan memberikan efek positif bagi konsumen 

yang menggunakan layanan jasa travel online Nusatrip dan dapat membuat 

konsumen percaya bahwa Nusatrip merupakan situs yang handal. Konsumen akan 

merasakan keandalan yang diberikan travel online Nusatrip karena persepsi 
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mereka sebelum menggunakannya yaitu bahwa Nusatrip memiliki layanan yang 

berbeda dengan situs travel online lainnya dan Nusatrip memiliki sistem 

pemesanan yang dapa diandalkan. 

 Ketiga untuk variabel Privacy Policy, sebelum konsumen Nusatrip terlibat 

didalamnya, maka diwajibkan konsumen mengisi ‘Setuju’ atau ‘Tidak Setuju’ 

dalam melakukan pembelian melalui Nusatrip yaitu dengan menampilkan secara 

otomatis garis besar kebijakan privasi yang diperuntukkan bagi konsumen yang 

masuk dan akan membeli melalui Nusatrip sehingga dapat menarik dan 

memudahkan konsumen untuk membacanya. Dengan adanya pelayanan dan 

kebijakan yang seperti itu maka Perceived Risk (resiko yang dirasakan) konsumen 

saat ingin menggunakan travel online Nusatrip akan hilang dan ini akan 

meningkatkan Willingness To Buy Online konsumen pada Nusatrip. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Branding Uncertainty, 

Behavioral Uncertainty, Perceived Dependability, Privacy Policy, dan Perceived 

Risk terhadap Willingness To Buy Online pada pengguna travel online Nusatrip. 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa terdapat satu hipotesis yang tidak terbukti memiliki 

pengaruh signifikan yaitu antara Branding Uncertainty terhadap Perceived Risk. 

Tetapi selebihya hipotesis tersebut memiliki pengaruh yang signifikan yang 

sesuai dan didukung oleh data yang ada. Dengan menggunakan studi penelitian 

tersebut terhadap konsumen yang mengetahui Nusatrip tetapi belum pernah 

membelinya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Branding Uncertainty tidak berpengaruh secara positif terhadap Perceived 

Risk. 

2. Behavioral Uncertaity berpengaruh secara positif terhadap Perceived Risk. 

3. Perceived Dependability berpengaruh secara negatif  terhadap Perceived 

Risk. 

4. Privacy Policy berpengaruh secara negatif terhadap Perceived Risk. 

5. Perceived Risk berpengaruh secara negatif terhadap Willingness To Buy 

Online.  
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5.2 Saran 

 

Hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan pada travel online 

Nusatrip memberikan hasil yang hampir seluruhnya didukung oleh data yang ada 

tetapi terdapat satu hipotesis yang tidak didukung oleh data. Hal tersebut tentunya 

menggambarkan bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan diperlukan 

penyempurnaan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan beberapa saran bagi perusahaan yang bersangkutan dengan 

penelitian ini dan juga saran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai hal yang sama. Saran tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan Nusatrip 

a) Memberikan free upgrade class terhadap konsumen yang telah membeli 

12 kali selama kurun waktu 3 bulan. 

b) Memberikan pelayanan tambahan yaitu bagi yang melakukan pemesanan 

tiket pesawat dan voucher hotel akan mendapat pelayanan jemput dan 

antar di bandara menuju hotel tersebut dan berlaku juga sebaliknya. 

c) Menampilkan secara otomatis garis besar kebijakan privasi yang 

diperuntukkan bagi konsumen Nusatrip. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian yang serupa dengan penambahan maupun perubahan 

variabel yang berbeda sebagai contoh mengubah Perceived Risk ataupun 

menambahkan variabel Transaction Cost seperti model awal dari penelitian 
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sebelumnya yang memiliki pengaruh terhadap variabel eksogen yang akan 

memberikan hasil berbeda terhadap Willingness To Buy Online.  Hal ini dapat 

dilakukan agar terdapat perbandingan yang berbeda dengan penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya. 
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LAMPIRAN  

LAMPIRAN I  

Kuesioner 

Saya adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang melakukan 

penelitian mengenai Uncertainty, Dependability, dan Privacy Policy  sebagai 

pembentuk Perceived Risk dan implikasinya terhadap Willingness To Buy Online 

(Studi Kasus : Nusatrip Online Travel). Terkait dengan hal tersebut, Saya 

memohon kesediaan rekan-rekan untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah 

pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. Atas perhatian dan partisipasinya 

Saya ucapkan banyak terima kasih. 

Screening Question 

Jawablah pertanyaan dibawah ini sebelum melanjutkan kepertanyaan selanjutnya. 

1. Apakah Anda pernah mengunjungi situs travel online Nusatrip.com ? 

o Ya (lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 

o Tidak (berhenti sampai disini) 

 

2. Apakah Anda sudah pernah membeli melalui situs travel online 

Nusatrip.com ? 

o Ya (berhenti sampai disini) 

o Tidak (lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 

 

A. PROFIL RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin 

o Pria 

o Wanita 

 

2.  Umur (dalam tahun) 
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3. Pekerjaan 

o Pelajar / Mahasiswa 

o Karyawan 

o Wiraswata 

o Yang lain :  

 

4.  Pendidikan terakhir 

o SD – SMP 

o SMA atau Sederajat 

o S1 

o S2 - S3 

o Yang lain :  
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LAMPIRAN II 

Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

 

A. BRAND UNCERTAINTY 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 80,251 

Df 10 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 BU1 BU2 BU3 BU4 BU5 

Anti-image Covariance 

BU1 ,239 -,041 -,162 -,020 ,040 

BU2 -,041 ,427 -,055 -,180 -,088 

BU3 -,162 -,055 ,201 -,047 -,098 

BU4 -,020 -,180 -,047 ,529 -,018 

BU5 ,040 -,088 -,098 -,018 ,717 

Anti-image Correlation 

 

 

 

BU1 

 

 

 

,743a 

 

 

 

-,128 

 

 

 

-,740 

 

 

 

-,055 

 

 

 

,096 

BU2 -,128 ,874a -,186 -,377 -,158 

BU3 -,740 -,186 ,734a -,145 -,258 

BU4 -,055 -,377 -,145 ,882a -,030 

BU5 ,096 -,158 -,258 -,030 ,882a 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BU1 ,875 

BU2 ,850 

BU3 ,914 

BU4 ,784 

BU5 ,637 
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B. BEHAVIORAL UNCERTAINTY 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,632 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 16,552 

Df 3 

Sig. ,001 
 

 
Anti-image Matrices 

 BVU1 BVU2 BVU3 

Anti-image Covariance 

BVU1 ,833 -,132 -,155 

BVU2 -,132 ,631 -,330 

BVU3 -,155 -,330 ,623 

Anti-image Correlation 

 

 

BVU1 

 

 

,769a 

 

 

-,182 

 

 

-,215 

BVU2 -,182 ,604a -,527 

BVU3 -,215 -,527 ,600a 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BVU1 ,689 

BVU2 ,837 

BVU3 ,844 
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C. PERCEIVED DEPENDABILITY 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,615 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 32,146 

Df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 PD1 PD2 PD3 

Anti-image Covariance 

PD1 ,437 -,276 ,008 

PD2 -,276 ,366 -,205 

PD3 ,008 -,205 ,700 

Anti-image Correlation 

 

 

PD1 

 

 

,602a 

 

 

-,691 

 

 

,014 

PD2 -,691 ,573a -,405 

PD3 ,014 -,405 ,737a 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PD1 ,864 

PD2 ,920 

PD3 ,743 
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D. PERCEIVED PRIVACY 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,665 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 43,470 

Df 3 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 PP1 PP2 PP3 

Anti-image Covariance 

PP1 ,655 -,118 -,060 

PP2 -,118 ,285 -,222 

PP3 -,060 -,222 ,303 

Anti-image Correlation 

 

 

PP1 

 

 

,871a 

 

 

-,272 

 

 

-,135 

PP2 -,272 ,613a -,756 

PP3 -,135 -,756 ,625a 

 

Component Matrixa 
 Component 

1 

PP1 ,786 

PP2 ,926 

PP3 ,913 
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E. PERCEIVED RISK 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,683 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 32,670 

Df 3 

Sig. ,000 

 

 
Anti-image Matrices 

 PR1 PR2 PR3 

Anti-image Covariance 

PR1 ,594 -,068 -,217 

PR2 -,068 ,498 -,257 

PR3 -,217 -,257 ,407 

Anti-image Correlation 

 

 

PR1 

 

 

,757a 

 

 

-,126 

 

 

-,442 

PR2 -,126 ,689a -,570 

PR3 -,442 -,570 ,631a 

 

 
Component Matrix

a 

 Component 

1 

PR1 ,820 

PR2 ,858 

PR3 ,908 
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F. WILLINGNESS TO BUY 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,727 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 51,683 

Df 6 

Sig. ,000 

 

 
Anti-image Matrices 

 WTB1 WTB2 WTB3 WTB4 

Anti-image Covariance 

WTB1 ,598 ,013 -,243 ,047 

WTB2 ,013 ,398 -,150 -,204 

WTB3 -,243 -,150 ,340 -,108 

WTB4 ,047 -,204 -,108 ,470 

Anti-image Correlation 

 

 

WTB1 

 

 

,686a 

 

 

,027 

 

 

-,538 

 

 

,088 

WTB2 ,027 ,744a -,407 -,471 

WTB3 -,538 -,407 ,706a -,269 

WTB4 ,088 -,471 -,269 ,765a 

 

 
Component Matrix

a 

 Component 

1 

WTB1 ,687 

WTB2 ,864 

WTB3 ,905 

WTB4 ,816 
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LAMPIRAN III 
Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 

 
A. BRAND UNCERTAINTY 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,871 ,872 5 

 

 
B. BEHAVIORAL UNCERTAINTY 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,704 ,701 3 

 
 

C. PERCEIVED DEPENDABILITY 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,791 ,797 3 
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D. PERCEIVED PRIVACY 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,827 ,848 3 

 

 

E. PERCEIVED RISK 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,826 ,827 3 

 

 

F. WILLINGNESS TO BUY 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,827 ,836 4 
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LAMPIRAN IV  

Path Diagram Measurement Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uncertainty, Dependability..., Raissa Afiandita, Ma.-IBS, 2015



 
  

106 
 

LAMPIRAN V  
 Path Diagram Overall Model Fit 
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LAMPIRAN VII- 
Model Fit Summary (Dalam Struktural Model) 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 47 1321,767 184 ,000 7,184 

Saturated model 231 ,000 0 
  

Independence model 21 4041,780 210 ,000 19,247 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,673 ,627 ,705 ,661 ,703 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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RMSEA 
 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,222 ,211 ,234 ,000 

Independence model ,382 ,372 ,392 ,000 
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LAMPIRAN VIII  
Estimates- Regression Weight (Dalam Struktural Model) 
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LAMPIRAN IX  
 

Pertanyaan kepada 5 orang (wording test)  

 
 
 

No.  Jenis Kelamin Komentar Indikator Measurement 

1. Pria 

 
1. No. 12 dan No. 14 memiliki 
makna yang sama. 
 
2.    No, 18, 20, dan 21 memiliki 
makna yang sama. 

12. Saya percaya Nusatrip 
tidak akan menjual informasi 
pribadi kepada orang lain. 
 
14. Saya percaya Nusatrip 
akan menjaga kerahasiaan 
informasi pribadi. 
 
18. Kemungkinan besar Saya 
akan mempertimbangkan 
untuk memesan tiket di 
Nusatrip. 
 
20. Saya akan 
mempertimbangkan membeli 
melalui Nusatrip. 
 
21. Ada kemungkinan besar 
saya akan membeli melalui 
Nusatrip.12. Saya percaya 
Nusatrip tidak akan menjual 
informasi pribadi kepada 
orang lain. 
 

12. a policy statement 
not to sell personal 
information. 
 
 
14. a policy statement 
indicating information 
will be kept confidential. 
 
18. The probability that I 
would consider buying 
SBs is high. 
 
20. I would consider 
buying SBs. 
 
 
21. There is a strong 
likelihood that i will buy 
SBs. 
 

2. Wanita 

No. 15, 16, dan 17 seakan harus 
diberikan jawaban  ‘setuju atau tidak 
setuju’ dan membingungkan karena kata-
kata bersifat negatif . 

15. Saya khawatir terjadi 
kerugian dimasa depan jika 
menggunakan situs Nusatrip. 
 
 
16. Saya merasa tidak 
terlindungi atas kemungkinan 
kerugian jika bertransaksi di 
Nusatrip. 
 
17. Saya merasa Nusatrip 
memberi konsekuensi yang 
tidak pasti. 

15. Using this website 
causes me to be 
concerned  with 
experiencing some kind 
of loss in the future. 
 
16. I am vulnerable to 
the actions conducted by 
this  website. 
 
 
17. The actions 
conducted  by this 
website may cause  
problems and uncertain 
consequences for me. 
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Pertanyaan kepada 5 orang (wording test) (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Jenis Kelamin Komentar Indikator Measurement 

3. Wanita 

 
 
Memiliki kata-kata yang sama artinya 
seperti  ‘memiliki informasi dengan  
menyediakan infomasi’. 

1.Nusa Trip menyediakan 
informasi yang memadai 
tentang pilihan-pilihan yang 
tersedia. 
 
2. Nusatrip memiliki 
informasi yang cukup 
mengenai layanan yang ada. 

1. Offer adequate 
information about 
choices available. 
 
 
2. Provide sufficient 
information about 
services available. 

4. 

Wanita 
 
 
 
 
 

1. Apa yang dimaksud  
dengan ‘mudah untuk dihubungi ‘? 
Saat pemesanan atau klaim? 
 
 
2.Apa yang dimaksud  
Dengan berdiri sejak lama? 
 

3. Nusatrip mudah untuk 
dihubungi. 
 
 
 
5. Nusatrip sudah berdiri 
sejak lama. 
 
 
 

3. Are easy to contact. 
 
 
 
 
5. Have been around for 
a long time. 
 
 

5. Pria 

1.Arti purna jual apa? 
 
 
 
2.Konsekuensi yang tidak 
 pasti maksudnya apa? 
 

8. Nusatrip memberikan 
pelayanan purna jual yang 
baik. 
 
17. Saya merasa Nusatrip 
memberi konsekuensi yang 
tidak pasti. 
 

8. Get after sale service. 
 
 
 
17. The actions 
conducted by this 
website may cause  
problems and uncertain 
consequences for me. 
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LAMPIRAN X 

Daftar Wawancara 

Apakah brand baru dari bisnis travel online meningkatkan rasa  resiko yang 
dirasakan sebelum menggunakannya ?  

 

No Nama Jenis Kelamin Keterangan 
Ya Tidak 

1. Muhammad L  √ 
2. Afira P  √ 
3. Haikal L √  
4. Hafif L  √ 
5. Fuad L  √ 
6. Aisyah P  √ 
7. Shafeeyah P  √ 
8. Karim L  √ 
9. Listy P  √ 
10. Puput P √  
11. Balgis P  √ 
12. Abi L √  
13. Fikri L  √ 
14. Sari P  √ 
15. Susan P  √ 
16. Nadir L √  
17. Hasan L  √ 
18. Sinta P  √ 
19 Devi P  √ 
20. Putri P  √ 
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