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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. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang pada 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. 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, 
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seperti penjualan online baik produk maupun jasa. Adapun motivasi konsumen dalam 

berbelanja online yaitu sebagai “pemecah masalah” untuk mendapatkan produk 

maupun layanan yang diinginkannya terlepas dari konsekuensi yang akan timbul 

(Monsuwé, Dellaert, & Ruyter, 2004).  

Salah satu usaha dari bisnis online itu sendiri yakni 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. Salah 

satu travel online yang termasuk 5 terbaik dan terpercaya di Indonesia yaitu Nusatrip. 

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 yang banyak dikenal orang. 

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). 

1.2 Rumusan Masalah 

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. 

1.3 Tujuan Masalah 

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. 
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5.  Menguji dan menganalisis pengaruh negatif perceived risk terhadap willingness 

to buy online. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 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). 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.  

2.2 Behavioral Uncertainty  

Ketidakpastian perilaku adalah sebuah kecemasan konsumen akan hal yang 

terjadi terhadap layanan suatu merek online setelah adanya 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 dibutuhkan, hal tersebut akan mempercepat 

konsumen untuk mengambil keputusan atas keinginan pembeliannya. 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.  

2.3 Perceived Dependability 

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. 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). 

2.4 Privacy Policy 

Kebijakan privasi merupakan hal terpenting bagi semua konsumen, karena 

dengan adanya suatu kebijakan yang jelas dari situs online, konsumen dapat 
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memeriksa dan meneliti terlebih dahulu atas perlindungan privasinya sebelum mereka 

terlibat ke dalam bisnis situs online (McDonald & Cranor, 2008). 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 informasi memungkinkan konsumen untuk 

mengakses data mereka serta dapat menggunakan data dari perusahaan tersebut.   

2.5 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. 

2.6 Willingness To Buy 

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. Kesediaan 

membeli secara online adalah niat seorang konsumen untuk melakukan pembelian di 

toko online dengan tingkat kekhawatiran dan tingkat keraguan yang rendah, yang 

secara tidak langsung  konsumen memiliki rasa untuk merekomendasikan toko 

tersebut kepada orang lain (Jahangir, Parvez, & Bhattacharjee, 2009). 

 

2.7 Rerangka Konseptual 

 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. 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 
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konsumen ketika mereka masuk dalam suatu bisnis online. Setelah meninjau literatur 

tersebut, maka peneliti membuat hipotesis berikut : 

 H1 : Branding uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap perceived risk. 

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. Selain itu, 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 

(Yeh, Hsiao, & Yang, 2012). . Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti 

membuat hipotesis berikut : 

 H2 :  Behavioral uncertainty memiliki pengaruh positif terhadap perceived risk. 

Ketergantungan terhadap keandalan mengacu pada kemampuan toko online untuk 

memberikan konsumen dengan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

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). Setelah meninjau literatur 

tersebut, maka peneliti membuat hipotesis berikut : 

 H3 : Perceived dependability memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 

Kerahasiaan merupakan bagian penting dari suksesnya hubungan pemasaran. 

Konsumen memiliki masalah privasi yang lebih rendah saat relationship marketing 

dipraktekkan daripada ketika perusahaan menggunakan informasi pribadi mereka 

untuk tujuan yang tidak seharusnya (Brown & Muchira, 2004). 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). Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti 

membuat hipotesis berikut : 
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 H4 : Privacy policy memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 

Resiko yang dirasakan akan timbul jika terjadinya minim kepercayaan konsumen 

terhadap suatu bisnis online. 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). 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. Setelah meninjau literatur tersebut, maka peneliti membuat 

hipotesis berikut : 

 H5 : Perceived risk memiliki pengaruh negatif terhadap willingness to buy 

online. 

2.8 Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat diilustrasikan 

model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Model Penelitian 

Sumber : Teo & Yu, 2005 
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III. Metodologi Penelitian 

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 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). Desain pada penelitian ini adalah penelitian cross sectional 

design. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 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 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk 

mencapai tujuan penelitian.  

1. Data primer  

 Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner lewat 

media internet menggunakan aplikasi google docs. Penelitian ini menggunakan skala 

likert yang bisa memungkinkan peneliti melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap 

data yang dikumpulkan dari responden. Skala jawaban responden adalah 1 (Sangat 

Tidak Setuju) sampai 7 (Sangat Setuju). 

2. Populasi dan Sampel 

 Populasi 
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Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang biasa menggunakan travel 

online dalam pemesanan tiket pesawat maupun reservasi hotel. 

 Sampel 

Dalam penelitian penentuan sampel dilakukan oleh responden yang belum 

pernah melakukan transaksi pemesanan pada travel online Nusatrip tetapi pernah 

mengunjungi situsnya. Metode pengambilan sampling adalah non-probabilitas dengan 

pengambilan sampel mudah (convenience sampling). 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. 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. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 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 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 
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Tabel 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 
yang baik setelah 
terjadinya penjualan.(purna 
jual) 
 
(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 

 

 

 

 

 

 

 

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



10 
 

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

(Diallo, 2012) 

Likert 1-7 
 

 

IV.Analisis dan Pembahasan 

4.1 Profil Responden 

Seluruh responden yang berjumlah 126 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis 

kelamin pria berjumlah 49 orang dan yang berjenis kelamin wanita berjumlah 76 orang. 

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 21-25 tahun 

yang berjumlah 80 orang dari total responden. Tingkat pendidikan S1 menempati 

peringkat pertama sebagai mayoritas pendidikan terakhir responden sebanyak 67 
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orang. Selanjutnya, kebanyakan pekerjaan responden adalah pelajar/mahasiswa 

sejumlah 56 orang dari total responden. 

4.2 Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi 

kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,70; Construct Realibility ≥ 0,70; Variance 

Extracted ≥ 0,50. Hasil pengolahan data output regression weights yang menunjukkan 

apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat nilai p-value ≥ 

0,05. Terdapat 4 hipotesis yang terbukti yaitu H2, H3, H4, dan H5. Sedangkan 

hipotesis yang menghasilkan pengaruh tetapi tidak sesuai dengan hipotesis terdapat 

pada H1. 

4.3 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 kepada pihak Nusatrip maupun bisnis 

lainnya yang menyediakan fasilitas travel online.  

1. 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. 

2. 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 
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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 mereka 

sebelum menggunakannya yaitu bahwa Nusatrip memiliki layanan yang 

berbeda dengan situs travel online lainnya dan Nusatrip memiliki sistem 

pemesanan yang dapa diandalkan. 

3.  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. 

 

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. 
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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.  

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 

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. 

 

 

 

 

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



14 
 

Daftar Pustaka 

Al-Karkhi, A., Al-Yasiri, A., & Linge, N. (2012). Privacy, Trust and Identity in Pervasive 
Computing: A Review of Technical Challenges and Future Research Directions. 
International Journal of Distributed and Parallel Systems, 3(3), 197–218.  

Awad, N. F., & Krishnan, M. S. (2006). the Personalization Privacy Paradox: an Empirical 
Evaluation of Information Transparency and the Willingness To Be Profiled Online for 
Personalization. MIS Quarterly, 30(1), 13–28. doi:10.2307/25148715 

Bandyopadhyay, S. (2011). Online Privacy Concerns Of Indian Consumers. International 
Business &amp; Economics, 10(2), 93–101. Retrieved from 
http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER/article/viewArticle/1797 

Baxter, G., Arief, B., Smith, S., & Monk, A. (2005). Structuring dependable on-line services: A 
case study using internet grocery shopping. Proceeding of the Fifth Annual DIRC 
Research Conference. 

Belanche, D., Casalo, L. V, & Guinalıu, M. (2012). Website usability , consumer satisfaction and 
the intention to use a website : The moderating effect of perceived risk, 19, 124–132.  

Brown, M., & Muchira, R. (2004). Investigating the Relationship between Internet Privacy 
Concerns and Online Purchase Behavior . Journal of Electronic Commerce Research, 5, 
62–70. 

Chen, S., & Li, J. (2010). Examining consumers’ willingness to buy in chinese online market. 
Journal of Computers, 5(5), 815–824.  

Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity: a 
meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. The 
Journal of Applied Psychology, 92(4), 909–927.  

Cooper, Donald R. & Schindler, Pamela S., 2011. “Bussines Research Methods”, 11th edition. 
McGraw-Hill International Edition. 

Corbitt, B. J., Thanasankit, T., & Yi, H. (2003). Trust and e-commerce: A study of consumer 
perceptions. Electronic Commerce Research and Applications, 2, 203–215. 

Coventry, L., Jeske, D., & Briggs, P. (2014). Perceptions and actions: Combining privacy and 
risk perceptions to better understand user behaviour. Symposium on Usable Privacy and 
Security.  

Cunningham, L. F., Gerlach, J., & Harper, M. D. (2004). a Ssessing R Isk of H Abitat L Oss, 
9(1), 1–62. 

DelVecchio, D. (2005). Brand-Extension Price Premiums: The Effects of Perceived Fit and 
Extension Product Category Risk. Journal of the Academy of Marketing Science, 33, 184–
196. 

Diallo, M. F. (2012). Effects of store image and store brand price-image on store brand 
purchase intention : Application to an emerging market. Journal of Retailing and Consumer 
Services, 19(3), 360–367. 

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



15 
 

Eid, M. I. (2011). Determinants of e-commerce customer satisfaction, trust, and loyalty in Saudi 
Arabia. Journal of Electronic Commerce Research, 12, 78–93. 

Erdem, T., Swait, J., & Valenzuela, A. (2006). Brands as Signals: A Cross-Country Validation 
Study. Journal of Marketing, 70(January), 34–49. doi:10.1509/jmkg.2006.70.1.34 

Featherman, M. S., Miyazaki, A. D., & Sprott, D. E. (2010). Reducing online privacy risk to 
facilitate e-service adoption: the influence of perceived ease of use and corporate 
credibility. Journal of Services Marketing, 24(April 2008), 219–229.  

Featherman, M. S., & Pavlou, P. a. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk 
facets perspective. International Journal of Human Computer Studies, 59, 451–474.  

Ghosh, A. K., Chakraborty, G., & Ghosh, D. B. (1995). Improving brand performance by altering 
consumers’ brand uncertainty. Journal of Product & Brand Management, 4(5), 14–20. 

Gozukara, E., Oyzer, Y., & Kocoglu, I. (2014). The Moderating Effects Of Perceived Use and 
Perceived Risk in Online, 67–81. 

Griffin, M., Babin, B. J., Carr, J. C., & Fuller-jacobsen, B. (2012). Business Research Method. 
Cengage Learning. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. 

Huang, W., Schrank, H., & Dubinsky, A. J. (2004). Effect of brand name on consumers’ risk 
perceptions of online shopping. Journal of Consumer Behaviour, 4, 40–50.  

Jahangir, N., Parvez, N., & Bhattacharjee, D. (2009). Determinants of Customers ’ Willingness 
To Buy : an Empirical Investigation, 29(3), 29–37. 

Kaniche, M., Kanoun, K., & Martinello, M. (2003). A user-perceived availability evaluation of a 
web based travel agency. Proceedings of the 2003 International Conference on 
Dependable Systems and Networks., 00(c).  

Ko, H., Jung, J., Kim, J. Y., & Shim, S. W. (2004). Cross-Cultural Differences in Perceived Risk 
of Online Shopping. Spring, 4(2), 20–29. 

Korda, A. P., & Snoj, B. (2010). Development , Validity and Reliability of Perceived Service 
Quality in Retail Banking and its Relationship With Perceived Value and Customer 
Satisfaction. Managing Global Transition, 8, 187–205. 

Kotler, P., & Armstrong, G.(2008). Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Kotler, P., & Amstrong,G.(2013). The Principal Of Marketing. Jakarta : Erlangga. 
Kuncoro, Mudrajat.(2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. 

Laroche, M., McDougall, G. H. G., Bergeron, J., & Yang, Z. (2004). Exploring How Intangibility 
Affects Perceived Risk. Journal of Service Research, 6(4), 373–389.  

Li, N., & Zhang, P. (2002). C Onsumer O Nline S Hopping a Ttitudes and B Ehavior : a N a 
Ssessment of R Esearch. Information Systems Journal, 85, 508–517.  

Ling, C. K., Daud, Piew, T. H., Keoy, K. H., & Hassan, P. (2011). Perceived Risk, Perceived 
Technology, Online Trust for the Online Purchase Intention in Malaysia. Perceived Risk, 

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



16 
 

Perceived Technology, Online Trust Fot the Online Purchase Intention in Malaysia, 6(6), 
167–182.  

Malhotra, N. K. (2005). Riset pemasaran pendekatan terapan. Jakarta: PT indeks kelompok 
gramedia. 

Masitah, S., & Anuar, K. (2013). Shopping Motivation On Online Purchase : A Measuring Based 
On Reliability VLUE, 3(1), 70–73. 

McDonald, a M., & Cranor, L. F. (2008). The Cost of Reading Privacy Policies. A Journal of Law 
and Policy for the Information Society, 4, 1–22.  

Monsuwé, T. P. Y., Dellaert, B. G. C., & Ruyter, K. De. (2004). What drives consumers to shop 
online? A literature review. What Drives Consumers to Shop Online? A Literature Review, 
15, 102–121.  

Naiyi, Y. E. (2004). Dimensions of Consumer’s Perceived Risk in Online Shopping. Journal of 
Electronic Science and Technology of China, 2(3). 

Nehf, J. P. (2005). Shopping for Privacy Online : Consumer Decision-Making Strategies and the 
Emerging Market for Information Privacy. Policy, 1936(104), 1–54. 

Niesten, E., & Jolink, A. (2011). Incentives, opportunism and behavioral uncertainty in electricity 
industries. Journal of Business Research, 65, 1031–1039.  

Priyanto, Dwi.,(2008).”Mandiri belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk 
analisis data dan uji statistik”. PT. Buku Kita. Jakarta. 

Río, a. B. Del, Vázquez, R., & Iglesias, V. (2001). The effects of brand associations on 
consumer response. Journal of Consumer Marketing, 18(5), 410–425. 

Samadi, M., & Nejadi, Y. (2009). A survey of the effect of consumers’ perceived risk on 
purchase intention in E-Shopping. Business Intelligence Journal, 2, 261–275. 

Shergill, G. S., & Chen, Z. (2005). Web-Based Shopping : Consumers ’ Attitudes Towards 
Online Shopping in New Zealand. Journal of Electronic Commerce Research, 6(2), 79–94. 

Summey, J. H., & Thakur, R. (2007). E-Trust : Empirical Insights Into Influential Antecedents. 

Teo, T. S. H., Wang, P., & Leong, C. H. (2004). Understanding Online Shopping Behaviour 
Using a Transaction Cost Economics Approach Pien Wang and Chang Hong Leong. 
Understanding Online Shopping Behavior Using Transaction Cost Economics Approach, 
1(1), 62–84. 

Teo, T. S. H., & Yu, Y. (2005). Online buying behavior: A transaction cost economics 
perspective. Omega, 33, 451–465.  

Tsai, Y. C., & Yeh, J. C. (2010). Perceived risk of information security and privacy in online 
shopping: A study of environmentally sustainable products. African Journal of Business 
Management, 4(18), 4057–4066. 

Wijaya, B. S. (2013). Dimensions of Brand Image : A Conceptual Review from the Perspective 
of Brand Communication, 5(31), 55–65. 

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



17 
 

Wijanto, Setyo Hari. (2008). Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8. Yogyakarta: 
Graha Ilmu 

Wu, K. W., Huang, S. Y., Yen, D. C., & Popova, I. (2012). The effect of online privacy policy on 
consumer privacy concern and trust. Computers in Human Behavior, 28(3), 889–897.  

Yeh, J.-C., Hsiao, K.-L., & Yang, W.-N. (2012). A study of purchasing behavior in Taiwan’s 
online auction websites: Effects of uncertainty and gender differences. Internet Research, 
22(1), 98–115.  

http://www.pozmo.com/2014/02/tiket-pesawat-online.html.(Diakses: 12 Maret 2015, pukul 
20:30) 

https://is.wikipedia.org/wiki/Nusatrip.com.(Diakses: 8 Maret 2015, pukul 22:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



18 
 

Lampiran 

 

Tabel 1: 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 

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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Tabel 2:  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 
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