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ABSTRACT
The growth of Internet creates idea to gain profit called e-business or e-commerce. Seller can
offer products by online from basic needs, household appliances, business equipments, holiday package,
and transport. An example on transport e-commerce is airline. E-service quality or online ticket booking
is a website application that can help tourism industry and travel to make reservation via Internet. PT.
Garuda Indonesia is one of many airline that has implement online ticket back in 2006. Focus of this
research is to know how much the influence of e-service quality and customer satisfaction as frame to
become customer loyalty.
This research was using questionnaire distributed to customers that know and had been using
garudaindonesia.com in DKI Jakarta. Research sample are men and women with age from 19 to 45 years
old. The research using convenient sampling with 125 respondent and analysis result provided by SEM.
The result of this research shows that website design, assurance personalization, and
responsiveness have positive influence toward customer satisfaction. Then customer satisfaction has
positive influence with customer loyalty, but ease of use has no direct influence to customer satisfaction.
Keywords: E- service quality, e-commerce, ease of use, website design, assurance personalization, and
responsiveness customer satisfaction, customer loyalty.
1.
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Semakin berkembangnya zaman telah memberikan implikasi terhadap perubahan
manusia. Sebagaimana yang terlihat bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahanperubahan. Perubahan tersebut yang pada awalnya masyarakat masih tradisional berubah menjadi
masyarakat yang lebih modern, hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan, berkembangnya
system transportasi serta perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini merupakan
dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara
didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut.
Hal ini sangat beralasan dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap
aspek kehidupan manusia. Implementasi dari perkembangan-perkembangan tersebut antara lain
adalah penggunaan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari.
Dimana perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim
disebut dunia maya. Di dunia maya ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk
berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Sehingga
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globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan
seluruh komunitas digital. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran
internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan
teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh.
Dengan pesatnya pertumbuhan internet di masyarakat, timbul berbagai ide untuk
memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, maka dari itu terciptalah
e-bussiness atau e-commerce, yang digunakan pengusaha untuk menawarkan produk secara
online mulai dari barang kebutuhan pokok, alat rumah tangga, perlatan bisnis, paket liburan
hingga transportasi (Janal, 2005). Salah satu contoh perkembangan e-commerce dibidang
transportasi adalah e-service quality pada perusahaan penerbangan. E- service quality atau
pelayanan booking pemesanan secara online adalah sebuah aplikasi website yang digunakan
untuk membantu industri pariwisata dan perjalanan dalam melakukan reservasi melalui internet.
E- service quality digunakan sebagai senjata untuk meluaskan jaringan dari maskapai
penerbangan tersebut (Turban, Lee, King, McKay, & Marshall, 2008).
Sistem e-service quality membantu konsumen terutama bagi masyrakat dengan mobilitas
yang semakin tinggi dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk membeli tiket secara langsung.
Proses sistem e-service quality dirasakan lebih cepat, menghemat waktu, dan fleksibel karena
konsumen tidak perlu bertemu secara langsung dan sistem e-service quality dapat diakses dimana
saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Penelitian ini mengambil maskapai
penerbangan Garuda Indonesia sebagai obyek penelitian, karena Garuda Indonesia merupakan
salah satu perusahaan penerbangan yang mempunyai website dengan sistem e-service quality
terbaik dan sedikit berbeda dengan website dari masakapai penerbangan lain. (www.garudaindonesia.com/id/id/news-and-events).
Untuk menjaga kualitas pelayanan ini, sebulan sekali dilakukan evaluasi dan kontrol
sesuai dengan unit masing-masing. Dari beberapa usaha tersebut maka kepuasan konsumen
dalam menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia sudah dapat diciptakan, sehingga
konsumen pun sudah mempunyai gambaran bahwa jika menggunakan maskapai Garuda akan
mendapatkan kepuasan yang diharapkan, terbukti di dalam ketatnya persaingan jasa penerbangan
tetap menjadi maskapai yang terbaik dengan diraihnya penghargaan di bidang kepuasan
konsumen dalam Indonesia Best Brand Award (IBBA) namun dengan nilai yang sangat ketat
dengan dengan kompetitor lainnya seperti Lion Air dan Sriwijaya Air pada tahun 2008.
(https://www.garuda-indonesia.com).
Ketatnya perolehan nilai yang didapat oleh garuda Indonesia tersebut juga membuktikan
masih terdapat kekurangan dalam hal kepuasan pelanggan. Hal ini didukung dengan masih
adanya keluhan yang dilayangkan oleh konsumen kepada pihak Garuda Indonesia. Beberapa
keluhan dari konsumen kepada pihak Garuda yang bersumber dari media masa atau internet
antara lain tentang daya tanggap call center terhadap komplain yang ditanggapi secara sepele,
kemudian tentang prosedur pemesanan tiket yang harus menunggu berjam-jam meskipun sudah
memesan via telfon, perhatian yang terkadang kurang terhadap konsumen, serta Jadwal kru
pesawat yang kacau, jadwal pilot yang bertabrakan, sampai-sampai ada pilot yang sedang sakit
mendapat jadwal menerbangkan pesawat. Dari berbagai keluhan tentang kualitas pelayanan
diatas tentunya Garuda Indonesia masih merupakan maskapai dengan pelayanan terbaik di
Indonesia. Maka dari latar belakang di atas penulis ingin mengutahui seberapa besar kualitas
pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen Garuda Indonesia dengan judul “E-service quality
dan customer satisfaction sebagai pembentuk customer loyalty, dengan studi pada para pelanggan
Garuda Indonesia Online Service”.
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2.
2.1

Landasan Teori
Konsep Pemasaran
Menurut Kotler & Armstrong (2012) pemasaran adalah “The process by which companies
create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from
customers in return”. Yang artinya “Proses perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan
membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan
sebagai imbalan”. Pengertian lain dari konsep pemasaran adalah kegiatan, mengatur lembaga,
dan memproses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang
memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya (The American
Marketing Association) dalam Kotler & Armstrong (2012).
Pemasaran mengandung pengertian yang luas dari sekedar penjualan dan
periklanan, (Triandewi & Tjiptono, 2013) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial
dan manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan
orang atau kelompok lain. Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana stategi yang
diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh
keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran
perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan
tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang
kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan,
harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk
memperoleh laba.
Dari definisi konsep pemasaran tersebut maka penggunaan konsep pemasaran bagi
perusahaan menjadi sangat penting untuk dilakukan dan dapat dijadikan arah dalam pencapaian
kesuksesan perusahaan. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran
organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam
menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih (Kotler
& Armstrong, 2012).

2.2

E-Marketing
E- Marketing adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses menciptakan,
berkomunikasi dan memberikan nilai kepada konsumen serta mengelola hubungan konsumen
dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder (Judy Straus, 2003). Tipe
pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori
pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet, membuat bidang
pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, menampilkan
iklan spanduk dan digital luar.

2.3

Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang tunjukkan oleh konsumen dalam hal
mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan
memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain perilaku ditunjukkan, yakni bagaimana konsumen
mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan
/ menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkannya. Analisis tentang berbagai faktor yang
berdampak pada perilaku konsumen menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran.
3
E-Service Quality..., Vikaria Salsabila, Ma.-IBS, 2016

Untuk itu pemasar wajib memahami konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan
bagaimana konsumen mengambil keputusan Menurut Mowen (2002) bahwa, “perilaku konsumen
(consumer behaviour) didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan
proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan pembuangan barang, jasa,
pengalaman serta ide-ide”.
2.4

E-commerce
Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013), Electronic Commerce adalah penjualan atau
pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah dan
masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media
jaringan. Barang-barang jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan
pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan di akhir atau offline. Dapat disimpulkan bahwa ecommerce merupakan bagian dari e-business, tetapi e-business tidak terbatas pada pengadaan
dan kegiatan penjualan. Berbeda dengan e-business, e-commerce berkaitan dengan transaksi
dimana pemesanan dilakukan secara elektronik, pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan
offline dan online.

2.5

Kepuasan Pelanggan (Customer satisfaction)

Menurut (Kotler & Armstrong, 2012), customer satisfaction (kepuasan pelanggan)
merupakan respon pelanggan terhadap sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah produk
atau jasa dalam suatu perusahaan sepadan dengan harapan pelanggan. E-satisfaction menurut
(Anderson & Srinivasan, 2003) didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan yang ditunjukan
dengan rasa hormat terhadap pengalaman pembelian sebelumnya di masa lalu yang diberikan
oleh perusahaan e-commerce. Sehingga tujuan semua usaha pemasaran haruslah untuk
memaksimumkan kepuasan pelanggan.
2.6

Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty)

Loyalitas konsumen merupakan suatu komitmen untuk membeli kembali suatu barang
atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang. (Wu, 2011) menyatakan bahwa loyalitas
adalah suatu kesediaan pelanggan untuk melanjutkan pembelian pada sebuah perusahaan dalam
jangka waktu yang panjang dan mempergunakan produk atau pelayanan secara berulang, serta
merekomendasikannya kepada teman-teman dan perusahaan lain secara sukarela. Loyalitas
dalam konteks online didefinisikan sebagai sikap pelanggan yang baik terhadap bisnis ecommerce yang menghasilkan perilaku membeli kembali (Anderson & Srinivasan, 2003).
Sebagian besar literatur awal menekankan perilaku dimensi loyalitas, seperti perilaku
pembelian ulang, berkonsentrasi pada pengembangan model yang dirancang untuk memprediksi
membeli kembali tarif. Kemudian, hal ini dianggap tidak cukup, karena tidak membedakan antara
loyalitas pelanggan yang benar dan palsu loyalitas pelanggan, mungkin akibat kurangnya
alternatif. Jadi, baru-baru ini, loyalitas pelanggan telah dianggap sebagai sikap membangun. Jadi
dalam penelitian kami, kita mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai sikap yang
menguntungkan pelanggan terhadap sebuah situs web e-commerce yang predisposisi pelanggan
untuk mengulangi perilaku pembelian.
2.7

E-Service Quality

E-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai E-ServQual, merupakan versi baru dari
Service Quality (ServQual). E-ServQual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan
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yang diberikan pada jaringan Internet. E-Service Quality didefinisikan sebagai perluasan dari
kemampuan suatu situs untuk menfasilitasi kegiatan belanja, pembelian dan distribusi secara
efektif dan efisien (Armand, 2006). E-ServQual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu
pelayanan yang diberikan pada jaringan Internet. Kualitas pelayanan telah ditunjukkan untuk
meningkatkan loyalitas dan retensi (A. Parasuraman & Berry, 2004). E-Servqual di
identifikasikan enam dimensi dari E-Servqual, yaitu website usability, information quality,
reliability, responsiveness, assurance, dan personalization. Akan tetapi yang akan digunakan
penulis hanya 5 yaitu Ease of use, website design, assurance, personalization, dan
responsiveness.
3.
3.1

Kerangka Konseptual
Pengaruh Ease of Use terhadap Customer Satisfaction

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk
memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi
tersebut selanjutnya kemudahan yang dipersepsikan adalah tingkatan dimana seseorang percaya
bahwa pengunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang tesebut bebas dari usaha (Davis,
1989 dalam Gowinda, 2010). Sehingga dapat disimpulakn bahwa saat seseorang menggunakan
sistem, ia hanya memerlukan sedikit waktu untuk mempelajari sistem tersebut karena sistem
tersebut sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami, sudah dikenal. Pengguna sistem informasi
mempercayai bahwa sistem informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah
pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan.
Ho1: Ease of Use tidak berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction
Ha1: Ease of Use berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction
3.2

Pengaruh Website terhadap Customer Satisfaction

Dikarenakan design web itu sebagai pengganti dari toko aslinya yang menjadikan ciri
khas atau penarik bagi pelanggan yg melihat design web tersebut agar menciptakan suatu
kepuasan pelanggan. Menurut Buxton, website design adalah tentang pengalaman pengguna
terhadap website tidak hanya dikarenakan jenis produknya. Website design memainkan peran
penting dalam bagaimana pelanggan menilai kualitas situs web (Wolfinbarger & Gilly, 2000).
Penelitian yang dilakukan oleh (Wolfinbarger & Gilly, 2003) menunjukkan bahwa desain website
adalah faktor utama yang mempengaruhi kualitas penilaian pelanggan, kepuasan dan loyalitas
terhadap toko online. Di simpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada website design
maka berpengaruh positif terhadap customer satisfaction.
Ho2
Ha2
3.3

: Website Design tidak berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.
: Website Design berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.

Pengaruh Assurance terhadap Customer satisfaction

Salah satu hambatan utama dalam berbelanja online adalah kekhawatiran pada
keamanannya (Lemon, Rust, & Zeithaml, 2001). Jaminan keamanan di ruang virtual mengacu
pada tingkat pelanggan yang mempercayai keamanan situs dilindungi dari intrusi dan berkaitan
dengan keyakinan bahwa pelanggan merasa ketika membeli secara online (Lemon et al., 2001).
Ribbink dkk. (2004) menyebutkan bahwa jaminan juga mengacu dirasakan keamanan dan privasi
pelanggan saat menggunakan layanan e-retailing. Menurut studi (Ranganathan dan Ganapathy,
2002), meskipun ada kemajuan dalam keamanan internet selama bertahun-tahun seperti tanda
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tangan digital, sertifikat dan kriptografi, pembeli online yang ditemukan menjadi prihatin
masalah keamanan ketika membeli produk dan jasa melalui internet. Jaminan situs diharapkan
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Semeijn, Riel, Birgelen, & Streukens, 2005). Menurut
Zeithaml et al. (2001), keamanan dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi ekepuasan pembeli online. Di simpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada assurance
maka berpengaruh positif terhadap customer satisfaction.
Ho3
Ha3
3.4

: Assurance tidak berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.
: Assurance berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.

Pengaruh Personalization terhadap Customer satisfaction
Karena toko online merupakan pelayanan yang tidak secara langsung (face-to-face)
didalam website design toko tersebut harus terinci jelas bagaimana cara pemesanan. Personalisasi
berhubungan terhadap persepsi pelanggan tentang sejauh mana sebuah toko online menyediakan
berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan individu berbeda-beda (Parasuraman et al, 1988;
Yang dan Juni, 2002.). Menurut (G. Lee & Lin, 2005) produk yang beragam dan terekomendasi
disediakan untuk menciptakan preferensi pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan
juga niat beli. Peppers dan Martha (1993) personalisasi menjadi faktor utama yang diasumsikan
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan cara menciptakan
transaksi yang lebih memuaskan dari waktu ke waktu. Hasil studi lainnya yang d teliti oleh Jun
et al. (2004) menunjukkan bahwa konsumen menginginkan perhatian yang personal dan
individual dari toko online. Personalisasi layanan tersebut akan membuat konsumen merasa
diperlakukan dengan baik secara individual sehingga konsumen akan menilai positif dan merasa
senang dengan layanan yang diberikan oleh toko online.
Respon positif tersebut akan menuntun pada kepuasan terhadap toko online. Hasil
penelitian Jun et al. (2004) dan Kim et al. (2009) telah membuktikan bahwa dimensi personalisasi
dari kualitas layanan elektronik akan mempengaruhi kepuasan terhadap toko daring dimana
mereka berbelanja. Di simpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan kepada personalization
maka berpengaruh positif terhadap customer satisfaction.
Ho4
Ha4

3.5

: Personalization tidak berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.
: Personalization berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.

Pengaruh Responsiveness terhadap Customer Satisfaction

Respon dari pelanggan bagaimana kelengkapan dari fitur serta kemudahan dalam
bertransaksi atau mencari informasi di dalam website design toko online tersebut. Responsif
adalah salah satu yang paling sering dikutip sebagai dimensi kualitas layanan yang mengarah
pada kepuasan. Menurut Xue dan Harker (2002), respon dari layanan yang berbasis web telah
menyoroti pentingnya persepsi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang & Jun, (2008)
juga memiliki temuan yang sama menunjukkan bahwa tanggap terhadap tanggapan penting untuk
keseluruhan kualitas pelayanan secara juga kepuasan. Dari penelitian (G.-G. Lee & Lin, 2005),
mereka mendalilkan bahwa dimensi responsiveness berpenggaruh terhadap kualitas pelayanan
secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan untuk toko online.
Ho5
Ha5

: Responsiveness tidak berpengaruh postif terhadap Customer Satisfaction.
: Responsiveness berpengaruh postif terhadap Customer Satisfaction.
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3.6

Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer loyalty
Chang, et al., (2009) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh
terhadap loyalitas pelanggan. Zeithaml et al. (2008) juga mengembangkan sebuah model
konseptual yang menghubungkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan
dalam satu frame. Bowen & Chen (2001) menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Molina, et al. (2007), Palitati (2007), Siddiqi (2011), serta Agyapong & Ghana
(2011) yang menyatakan bahwa secara potensial kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan. Keyakinan pelanggan yang tinggi diimbangi dengan penyediaan layanan
secara online yang semakin baik, akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap layanan
tersebut.
Ho6 : Customer satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap customer loyalty.
Ha6 : Customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty.

2.8

Model Penelitian

Sumber : Kwek & Tan (2011), dan Andy Fred Wali (2012).
3.

Metodologi Peneletian

3.1

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai pertama yang
menerapkan sistem tiket secara elektronik di Indonesia pada tahun 2006 dan mulai meninggalkan
penggunaan tiket cetak. Asosiasi perusahaan penerbangan internasional (International Air
Transport Association / IATA) telah menetapkan kepada seluruh anggota IATA agar menerapkan
tiket elektronik sesuai standar IATA paling lambat akhir tahun 2007, dan Garuda sebagai satusatunya perusahaan penerbangan di Indonesia yang menjadi anggota IATA akan menyelesaikan
penerapan tiket elektronik tersebut pada akhir 2007 sesuai ketentuan IATA
Garuda Indonesia mulai mengalihkan sistem pembelian tiket secara konvensional yang
artinya, setiap pemesan tidak perlu lagi secara fisik datang ke kantor Garuda atau biro-biro
perjalanan untuk sekadar memesan serta membeli tiket secara fisik. Tiket elektronik merupakan
salah satu jasa layanan elektronik yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia saat ini dengan
memudahkan konsumen untuk memesan, membeli serta melakukan pembayaran tiket melalui
sistem elektronik. Hal ini dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia untuk meningkatkan pelayanan
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kepada konsumen agar konsumen merasa mudah dan efisien dalam melakukan reservasi serta
membeli tiket.
3.2. Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini menggunakan
deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survei kuesioner kepada responden yang
terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan jawaban yang mudah dipahami.
Hasil dari survei kuesioner tersebut lalu diolah oleh dengan metode statistik menggunakan
metode analisis Structural Equation Model (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 21.
3.2

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 melalui 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. Data Sekunder
Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media
internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian
(Maholtra, 2009). 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. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan
mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang mengenai
dalam penelitian ini.
3.2.1

Populasi dan Sampel
 Populasi
Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang sama
untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi merupakan keseluruhan subjek
dari suatu penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010). Populasi dalam penilitian ini
adalah konsumen yang sudah pernah menggunakan aplikasi Gojek.
 Sampel
Metode sampling yang digunakan di penelitian ini adalah non-probability
sampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling,
dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya.
Menurut Maholtra (2010), purposive sampling merupakan teknik penentuan
sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan
karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Teknik ini dipilih karena
populasi dan sampel yang diambil memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik
tersebut anta lain:
1.

Sudah pernah memesan tiket pesawat secara online di website Garuda Indonesia.
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2. Responden yang berdomisili di Jabodetabek.
Jumlah sample dikali 7, sesuai dengan pedoman ukuran sample menyatakan
bahwa pedoman ukuran sample tergantung dari jumlah indikator dikali dengan 5
sampai 10 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Sampel yang akan diteliti adalah
para pelanggan yang telah memesan tiket pesawat secara online di website Garuda
Indonesia. Peneliti menggunakan perkalian 7 di karenakan mengantisipasi adanya
jawaban responden yang bias. Dalam penelitian ini jumlah sampel adalah sebagai
berikut :
Jumlah sampel = Indikator x 5
Jumlah sampel = 25 x 5= 125
3.3

Opersionalisasi Variabel
Tabel 3. 1 Operasional variabel
Definisi

Ease of use
(EOU)

Kemudahan dalam
navigasi atau
pencarian, terorganisir
dengan baik dan
mudah dipahami, serta
lancar dalam proses
transaksi (Kwek&Tan,
2011)

EOU1: Website e-ticketing Garuda
Indonesia mudah diakses.
EOU2: Website e-ticketing Garuda
Indonesia mudah digunakan.
EOU3: Website Garuda Indonesia
Online Service mudah dipahami.
(Kwek&Tan, 2011)

Likert Scale
1-7

Desain website adalah
suatu pandangan
konsumen tentang
pengalaman pengguna
dalam sebuah situs
pada penciptaan
sebuah produk.
(Wolfinbarger and
Gilly, 2000)

WEB1: Tampilan website Garuda
Indonesia online service cukup
menarik.
WEB2: Website design Online Garuda
Indonesia tampak baik
WEB3: Transaksi Garuda Indonesia
Online dapat dilakukan dengan cepat.
(Kwek&Tan, 2011).

Likert Scale
1-7

Merupakan suatu
tingkat kepercayaan
pelanggan mengenai
keamanan situs yang
dilindungi dan
berkaitan dengan
keyakinan bahwa
pelanggan merasa
yakin ketika membeli
secara online (Kwek
& Tan, 2011)

ASR1: Saya merasa aman
menggunakan system transaksi
pembayaran elektronik pada Garuda
Indonesia Online Service.
ASR2: Saya merasa informasi pribadi
saya terjaga Garuda Indonesia Online
Service.
ASR3: Garuda Indonesia Online
Service aman untuk transaksi online.
(Kwek & Tan, 2011)
ASR4: Keamanan Garuda Indonesia
Online Service sangat terpercaya.
(Jamal dan Anastasiadou, 2007).

Likert Scale
1-7

Web Design
(WEB)

Assurance
(ASR)

Indikator

Skala
Pengukuran

Variabel
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Variabel

Personalization
(PERS)

Responsiveness
(RES)

Customer
satisfaction
(SAT)

Definisi

Merupakan suatu
persepsi dari
pelanggan karena
adanya perhatian
secara individu dan
layanan yang berbeda
dan disesuaikan
dengan kebutuhan
serta preferensi tiap
individu (Wolfinbarger
dan Gilly, 2003 dalam
Swaid dan Wigand,
2009)

Sebuah kemampuan
respon yang cepat
untuk mendapatkan
bantuan jika ada
masalah atau
pertanyaan
(Parasuraman et al.,
2005).

Merupakan suatu
perasaan atau sikap
dari pelanggan
terhadap suatu produk
atau pelayanan setelah
menggunakan produk
tersebut. (Kwek &
Tan, 2011)

Indikator

PERS1: Website Garuda Indonesia
Online Service memberikan layanan
secara personal.
PERS2: Garuda Indonesia Online
Service dapat menyimpan informasi
transaksi yang sering dilakukan oleh
pelanggan.
(Kwek & Tan, 2011)
PERS3:. Garuda Indonesia Online
Service menyediakan halaman website
pribadi pada setiap pelanggan. (Lee
dan Lin, 2005)
PERS4: Garuda Indonesia Online
Service memberikan informasi secara
personal. (Bauer, Hammerschmidt,
dan Falk, 2004)

RES1: Garuda Indonesia online
service memberikan pelayanan yang
cepat.
RES2: Garuda Indonesia online
service senantiasa membantu
pelanggan.
RES3: Saya percaya Garuda
Indonesia online service sangat
tanggap untuk memenuhi permintaan
saya.
(Kwek & Tan, 2011)

SAT1: Saya sangat senang dengan
pelayanan dari Garuda Indonesia
Online Service.
SAT2: Website dari Garuda Indonesia
Online Service sangat nyaman
digunakan.
SAT3: Pelayanan Garuda Indonesia
Online Service sesuai dengan yang
diharapkan pelanggan.
SAT4: Saya puas dengan pilihan saya
untuk menggunakan layanan Garuda

Skala
Pengukuran

Likert Scale
1-7

Likert Scale
1-7

Likert Scale
1-7

10
E-Service Quality..., Vikaria Salsabila, Ma.-IBS, 2016

Variabel

Definisi

Indikator

Skala
Pengukuran

Indonesia Online Service.
(Ha, John, Janda dan Muthaly, 2010)

Customer loyalty
(LOY)

Merupakan layanan
yang tercermin dari
pembelian ulang pada
merek yang sementara
mengabaikan
pengaruh dari produk
lain untuk merek yang
sudah biasa digunakan
(Oliver, 1999).

LOY1:Saya bersedia
merekomendasikan Garuda Indonesia
Online Service kepada orang lain.
LOY2:Saya akan menggunakan
kembali pelayanan Garuda Indonesia
Online Service.
LOY3:Saya lebih cenderung
menggunakan situs Garuda Indonesia
Online Service dibandingkan situs
pemesanan tiket lainnya. (Ribbink,
Riel, Liljander dan Streukens, 2004)
LOY4: Jika situs lain sedang
mengadakan promosi, saya akan tetap
memilih situs Garuda Indonesia
Online Service. (Lau & Lee, 1999)

Likert Scale
1-7

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2015
4. Analisis dan Pembahasan
4.1

Profil Responden
Seluruh responden berjumlah 126 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis
kelamin wanita berjumlah 79 orang atau sebesar 63% dan responden yang berjenis kelamin pria
berjumlah 47 orang atau sebesar 37%. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah
responden yang berusia 19-25 tahun yang berjumlah 68 orang atau sebesar 54% dari total
responden. Selanjutnya, mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sejumlah 66 orang
atau sebesar 52% dari total responden. Lalu dapat dilihat pekerjaan responden yang terbanyak
adalah pegawai swasta dengan jumlah 41 orang atau dengan persentase 33%.
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4.2

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria
yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,50; 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. Setelah dilakukannya
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 hipotesis yang didukung data dan 1 hipotesis
yang tidak didukung data yaitu antara variable Ease of Use terhadap Customer Satisfaction.

4.3

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari peran E-service Quality dengan
dimensinya yaitu ease of use, website design, assurance, personalization, dan responsiveness
terhadap customer satisfaction dan berdampak pada customer loyalty. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan dapat diberikan implikasi menejerial untuk perusahaan Garuda Indonesia adalah
sebagai berikut:
1. Variabel customer satisfaction memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap customer loyalty
dengan estimasi sebesar 0,986 dan pengaruh Assurance memiliki pengaruh terhadap customer
satisfaction dengan nilai estimasi 0,198. Responsiveness adalah variabel yang memiliki
pengaruh paling kuat terhadap customer satisfaction dengan nilai estimasi 0,619 dapat dilihat
dari model hasil pembahasan. Sebuah kepuasan konsumen (customer satisfaction) dalam
penjual tiket di situs resmi online pada situs Garudaindonesia.com berpengaruh tinggi
terhadap loyalitas pelanggan pada Garuda Indonesia.
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator yang mempunyai nilai estimasi tertinggi adalah
“Saya puas dengan pilihan saya untuk menggunakan layanan Garuda Indonesia Online
Service (SAT4)”, dengan nilai estimasi sebesar 0,848. Hasil tersebut bisa dilihat bahwa bahwa
kepuasan yang dirasakan pelanggan sudah tentu loyal terhadap maskapai penerbangan
Garuda Indonesia karena persaingan yang semakin ketat diantara penyedia jasa penerbangan
menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan dalam memilih penyedia jasa tersebut,
dimana konsumen lebih memperhatikan kepuasan yang di rasakan.
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator yang mempunyai nilai estimasi tertinggi adalah
“Tampilan website Garuda Indonesia Online Service cukup menarik (ASR3)”. Hasil tersebut
bisa dilihat bahwa para pelanggan para pelanggan sangat mempercayai keamanan dari
pelayanan Garudaindonesia.com. dengan prestasi serta kredibilitas dari perusahaan juga
membantu untuk terbuatnya suatu pandangan apabila transaksi yang dilakukan tersebut aman
untuk dilakukan.
4. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ternyata indokator yang paling besar yang
mempengaruhi responsiveness adalah “Garuda Indonesia online service memberikan
pelayanan yang cepat (RESS1)” dengan nilai estimasi sebesar 0,881 dapat dilihat pada
lampiran 7. Hasil tersebut bisa dilihat bahwa para pelanggan yang menggunakan pelayanan
situs online sangat mengharapkan sebuah respon yang tanggap dan tidak berbelit-belit. Suatu
respon pelayanan yang cepat serta tanggap diberikan oleh Garuda Indonesia untuk melayani
para pelanggannya. Dengan berbagai macam layanan bantuan dalam hal reserfasi atau
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kendala-kendala lainnya. Beberapa pelayanan khusus yang pelanggan dapat langsung
berinteraksi yaitu Customer care, E-booking, baggage , serta call center. Pelayanan tersebut
diberikan oleh perusahaan 24jam siap sedia membantu para pelanggan dengan memberikan
solusi bagi setiap masalah yang dihadapi pelanggan dalam pemesanan. Hal tersebut dilakukan
oleh perusahaan untuk menjaga kepuasan dari para pelanggannya.
5.

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada model structural dari enam hipotesis penelitian yang dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ease of Use tidak berpengaruh terhadap Customer Satisfaction.
2. Website Design berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.
3. Assurance berpengaruh secara terhadap Customer Satisfaction.
4. Personalization berpengaruh secara terhadap Customer Satisfaction.
5. Responsiveness berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction.
6. Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty.
5.2 Saran
Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna penyempurnaan untuk
penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan
untuk PT. Garuda Indonesia dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk perusahaan Garuda Indonesia
1)
Pelayanan secara tidak langsung sangat membutuhkan kelengkapan informasi pada wadahnya.
Wadah yang digunakan oleh pihak Garuda Indonesia ini adalah sebuah situs yang semua kalangan dapat
mengaksesnya. Disitu diperlukan sebuah pelayanan yang tanggap (responsiveness) serta menjelaskan
informasi pada situs dengan lebih mendetail, agar segala informasi yang dibutuhkan pelanggan dapat
terpenuhi sehingga para pelanggan.
2)
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction), perusahaan dapat terus
berinovasi dalam pelayanan, dan memberikan garansi atau jaminan pelayanan perusahaan yang lebih baik
lagi. Perusahaan juga sebaiknya memperhatikan kesetiaan pelanggan agar tetap terjaga dan juga tanpa
mengesampingkan faktor-faktor lain, seperti masalah kenyamanan, reservasi dan ticketing, ketersediaan
penerbangan, layanan chek in.
3)
Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan (Customer Loyalty), perusahaan dapat lebih
memperhatikan para pengguna GFF (Garuda Frequent Flyer), memberikan fasilitas yang lebih dan berbeda
daripada sebelumnya. Maka loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan dengan dengan cara membuka jalur
point redemption yang baru, jadi tidak hanya terpatok pada poin pembelian tiket penerbangan saja, tapi juga
bisa diperluas dengan menggunakan partner-partner lain seperti hotel chain tertentu, dan restaurant chain
tertentu.
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b.

Untuk penelitian selanjutnya

1)
Peneliti selanjutnya menggunakan penelitian yang serupa masih dalam konteks pemesanan tiket
secara online, tetapi cakupan penelitian yang selanjutnya lebih diperluas, seperti wilayah pengguna tidak
hanya di DKI Jakarta tetapi di Jabodetabek.
2)
Penelitian selanjutnya menggunakan situs pemesanan tiket secara online yang lain untuk
melakukan perbandingan antara situs yang satu dengan situs lainnya dengan menggunakan model yang
sama agar terlihat apakah hasilnya sama dengan penelitian sebelumnya atau berbeda.
3)
Penelitian selanjutnya harus menggunakan variable yang berbeda dari dimensi service quality
lainnya yang beragam. tetapi tetap dalam konteks menguji service quality terhadap customer satisfaction
dan mengarah ke customer loyalty.
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