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Abstract: Travel Agent is a business that connects purchase travel services and tourism to the service
providers who provide information and advice for buyers as possible. Therefore, an Online Travel Agent
should command all the information related to the travel industry to develop and sell products and services
to provide satisfactory services to consumers. The purpose of the study is for the company can find
a shortage of the E-service Quality of customer perception, so that the management company can improve
on the shortcomings and make a profit that will come. For customers, get a better quality of service than
ever before. Can evaluate variables of E-service Quality Online Travel Agent so that the company
can provide better services to customers. For researchers, can know that E-service Quality is necessary for
the company Online Travel Agent, so that the company can fix the flaws before. Respondents of this research
comes from the users of Online Travel Agent students in Palembang. Survey methods used for the
collection of primary data by distributing questionnaires to the respondents, with the distribution of questionnaires
as many as 200 people. Analysis of the data using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) version 17. The results from the perceptions of students in the city of Palembang, Trust
and Experience shows have positive influence and directly influence the E-service Quality. Besides
variable Ease of Use, Website Design, Reliability, System Availability, Privacy, Empathy and Responsiveness
does not have a significant effect on E-Service Quality.

Keywords: service quality, e-service quality, travel agent.

Abstrak: Travel  Agent adalah suatu bisnis yang menghubungkan pembelian jasa perjalanan dan
pariwisata kepada penyedia jasa yang menyediakan informasi serta saran bagi pembeli sebaik
mungkin. Oleh karena itu sebuah Online Travel Agent hendaknya menguasai segala informasi yang
berhubungan industr i perjalanan untuk menyusun dan menjual produk jasanya serta memberikan
pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Tujuan dari penelitian adalah bagi perusahaan dapat
mengetahui kekurangan terhadap E-service Quality dari persepsi pelanggan, supaya para manajemen
perusahaan dapat memperbaiki dari kekurangan dan memperoleh keuntungan yang akan mendatang.
Bagi Pelanggan, mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dapat mengevaluasi
dari variabel-variabel E-service Quality  agar perusahaan Online Travel Agent  dapat menyediakan
pelayanan yang lebih bagus terhadap pelanggannya. Bagi peneliti, dapat mengetahui bahwa E-service
Quality memang diperlukan untuk perusahaan Online Travel Agent, supaya perusahaan dapat memperbaiki
kekurangan yang sebelumnya. Responden penelitian ini berasal dari para pengguna Online Travel Agent
mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Metode survei digunakan untuk pengumpulan data primer
dengan cara membagikan kuesioner kepada responden, dengan pembagian kuesioner  sebanyak 200
orang. Analisis data menggunakan Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) versi 17.
Hasil penelitian dari persepsi-persepsi mahasiswa yang ada di kota Palembang,  menunjukkan Trust dan Experience
mempunyai pengaruh yang positif dan berpengaruh langsung terhadap E-service Quality.
Selain  itu variabel  Ease  of   Use, Website Design, Reliability, System Availability, Privacy, Empathy dan
Responsiveness tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap E-service Quality.

Kata kunci: kualitas layanan, kualitas e-layanan, travel agent.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini internet telah berkembang
menjadi suatu alat komunikasi yang cepat dan efektif
serta menjadi alat penyebaran informasi yang tidak
terbatas dengan beragam pengguna dan kepentingan
dari berbagai daerah wilayah. Dengan adanya layanan
secara online, konsumen dimana pun berada dapat
melakukan transaksi bisnis elektronik dengan biaya
yang lebih rendah dan menghemat waktu yang
singkat. Online berarti sesuatu yang dapat dilakukan
lewat jaringan telekomunikasi (Kasavana & Brooks,
1998).

Dengan adanya kemudahan jaringan internet
seperti ini sangat mendukung dunia usaha di negara
Indonesia yang sedang berkembang seperti Indonesia
ini, baik bagi industri barang maupun jasa, karena
komunikasi dengan konsumen dapat lebih mudah
terjalin. Website dapat di gunakan sebagai kontak
utama untuk meningkatkan jumlah pelanggan
(Scoviak, 2005).

Ditambah lagi dengan perkembangan
perusahaan-perusahaan online baru, seperti expedia
yang menyediakan online travel service dengan
keanekaragaman harga yang bisa ditawar sangat
menarik bagi pangsa travelers (Nyheim, McFadden
& Connolly, 2005).

Travel agent adalah suatu usaha yang
bergerak dibidang jasa yang bekerja untuk
menyediakan segala kebutuhan dalam industri
perjalanan dengan cara menjual jasa layanan
perjalanan.

Menurut Warwick Frost (2004) Travel Agent
adalah suatu bisnis yang menghubungkan pembelian
jasa perjalanan dan pariwisata kepada penyedia jasa
yang menyediakan informasi serta saran bagi pembeli
sebaik mungkin. Oleh karena itu sebuah online travel
agent hendaknya menguasai segala informasi yang
berhubungan industri perjalanan untuk menyusun dan
menjual produk jasanya serta memberikan pelayanan
yang memuaskan kepada konsumen.

Sebuah survei menyatakan 18% responden
pengguna internet menyatakan bahwa keputusan
untuk berwisata dipengaruhi oleh promosi wisata
online. Sebanyak 65% pengguna internet menyatakan
mereka memanfaatkan mesin pencari Google sebagai
sumber untuk mendapatkan informasi wisata hingga
akhirnya 18% pengguna tertarik pada promosi wisata
yang ditawarkan lewat internet, kata Nukman Luthfie,
CEO Virtual Consulting disela-sela sosialisasi situs
pariwisata www.indonesia.travel.

Pengguna internet di Indonesia baru
memanfaatkan website yang menjual produk
pariwisata sebagai sumber informasi, belum untuk
melakukan pembelian secara online seperti yang
sudah dilakukan masyarakat. Penyebab dari belum
terbiasanya pengguna internet untuk bertransaksi
langsung secara online, di karenakan para pengelola
travel agent sendiri tidak memiliki staf khusus yang
handal untuk mengelola website-nya dengan serius.

Kata Bahriyansah selaku, Managing
Director 1-Holiday.com, Travel Wholeseller. Bisnis
online pariwisata di mancanegara terutama di pasar-
pasar utama pariwisata seperti, Belanda, Jepang,
Australia justru berkembang dengan pesat.

Informasi teknologi komunikasi memiliki
hubungan yang signifikan terhadap industri travel
pada zaman sekarang ini. Sebagian besar dari
perusahaan travel telah menfokuskan diri pada
pasaran internet, disebabkan karena biaya promosi
yang rendah. Pada dasarnya perusahaan travel agent
masih belum fokus terhadap layanan kepada
pelanggan dan mereka masih belum mengetahui atau
memahami persepsi pelanggan tentang layanan yang
di online travel agent,  e-service quality menjadi hal
yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan
konsumen pada era digital ini.

Studi ini berfokus pada e-service quality
dalam pasaran internet berpengaruh terhadap online
travel agent. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh
persepsi e-service quality terhadap perusahaan online
dan konsumen.  Dari hasil penelitian online travel
agent di China dengan sampel sebanyak 453
responden. Menunjukkan bahwa trust dari persepsi
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pelanggan dan ease of use dari persepsi travel agent
mempunyai peranan penting bagi pelanggan terhadap
kualitas layanan. Sedangkan reliability, system
availability dan responsiveness juga mengambil peran
dalam mempengaruhi persepsi pelanggan di online
travel agent, tetapi pengaruhnya tidak sebesar trust
dan ease of use. Untuk website design, privacy,
empathy dan experience tidak memiliki pengaruh
terhadap persepsi pelanggan terhadap kualitas
layanan travel agent. (Li Hongxiu, Liu Yong dan
Soumi Rema, 2009).

Dari pernyataan diatas peneliti berminat
untuk mengetahui apakah e-service quality di online
travel agent  berpengaruh terhadap persepsi
konsumen, sehingga peneliti melakukan penelitian
dengan judul  “Analisis persepsi Mahasiswa terhadap
kualitas layanan e-service quality pada online travel
agent di kota Palembang”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Adapun permasalahan penelitian yang dapat
dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah ease of use positif berkaitan dengan
persepsi mahasiswa terhadap e-service quality.

2. Apakah website design positif berkaitan dengan
mahasiswa pelanggan terhadap e-service quality.

3. Apakah reliability positif berkaitan dengan
persepsi mahasiswa terhadap e-service quality.

4. Apakah system positif berkaitan dengan persepsi
mahasiswa terhadap e-service quality.

5. Apakah privacy positif berkaitan dengan persepsi
mahasiswa terhadap e-service quality.

6. Apakah responsiveness positif berkaitan dengan
persepsi mahasiswa terhadap e-service quality.

7. Apakah empathy positif berkaitan dengan
persepsi mahasiswa terhadap e-service quality.

8. Apakah experience positif berkaitan dengan
persepsi mahasiswa terhadap e-service quality.

9. Apakah trust positif berkaitan dengan persepsi
mahasiswa terhadap e-service quality.

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai beikut:

1. Untuk mengetahui apakah ease of use benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

2. Untuk mengetahui apakah website design benar-
benar positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

3. Untuk mengetahui apakah reliability benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

4. Untuk mengetahui apakah system benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

5. Untuk mengetahui apakah privacy benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

6. Untuk mengetahui apakah responsiveness benar-
benar positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

7. Untuk mengetahui apakah empathy benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

8. Untuk mengetahui apakah experince benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

9. Untuk mengetahui apakah trust benar-benar
positif berkaitan dengan persepsi mahasiswa
terhadap e-service quality.

Hal - 67 Vol. 7 No. 1 September 2017

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dapat mengetahui kekurangan
terhadap e-service quality dar i persepsi
pelanggan, supaya para manajemen perusahaan
dapa t memperbaiki dari kekurangan dan
memperoleh keuntungan yang akan
mendatang.

2. Bagi pelanggan, mendapatkan kualitas layanan
yang lebih baik daripada sebelumnya

3. Dapat mengevaluasi dari variabel-variabel e-
service quality agar perusahaan online travel
agent dapat menyediakan pelayanan yang lebih
bagus terhadap pelanggannya.

4. Bagi peneliti, dapat mengetahui bahwa e-service
quality memang di perlukan untuk  perusahaan
online travel agent, supaya perusahaan dapat
memperbaiki kekurangan yang sebelumnya.

1.5 Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa
kota Palembang yang pernah mengakses website
Travel Agent. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling yaitu sampel
diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.
Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel
karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau
sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan
bagi penelitiannya (Hasan Mustofa, 2000).

Jumlah sample yang diambil tersebut
diperoleh berdasarkan pada standart Hair et al.,
(2006) yang  menyebutkan bahwa jika jumlah
populasi dari suatu penelitian tidak dapat diketahui
maka dapat digunakan 100-200 sample untuk
penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah unit analisis tingkat individu,
yaitu bagaimana persepsi-persepsi para mahasiswa
terhadap e-service quality.

1.6 Definisi Operasional Variabel

Ada dua macam variabel yang akan di teliti
yaitu variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen terdiri dari ease of use, website
design, reliability, system availability, privacy,
responsiveness, empathy, experience dan  trust.
Untuk  variabel e-service quality di sebut sebagai
dependen. Penelitian ini menggunakan instrumen yang
dikembangkan dan diuji dalam penelitian Li, Hongxiu
et al., (2009).

1.6.1Variabel Independen

Variabel ease of use, website design,
reliability, system availability, privacy,
responsiveness, empathy, experience dan trust.
Masing-masing variabel di ukur dengan
menggunakan skala likert 5 poin, skor dalam
mengukur variabel adalah angka 1 untuk pernyataan
sangat tidak setuju, angka 2 untuk pernyataan tidak
setuju, angka 3 untuk pernyataan netral, angka 4
untuk pernyataan setuju, angka 5 untuk pernyataan
sangat setuju.

1.6.1.1 Ease of Use

Menurut Zeithaml (2002), ease of use
didefinisikan sebagai bagaimana cara pelanggan
menggunakan website yang disediakan perusahaan.
Website tersebut harus didesain untuk pelanggan
praktis dan mudah, adanya navigasi, search dan
pengunaannya.

Variabel ease of use dioperasionalisasikan
dengan mengajukan tiga butir pertanyaan yang
diadaptasi dari penelitian Li Hong xiu, Liu Yong dan
Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Sangat mudah untuk mencari informasi tentang
online,

(2)Sangat mudah untuk ke halaman web lainnya,

(3)Sangat mudah untuk saya melakukan apa yang
ingin saya lakukan contohnya, pencarian
informasi, membuat pesan.
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1.6.1.2 Website Design

Menurut Parasuraman et al., (1988) website
design didefinisikan sebagai pokok penting terhadap
pelanggan dalam proses sukses keputusan untuk
pembelian. Kekurangan dari website desain dapat
menghasilkan kesan negatif terhadap pelanggan dan
pelanggan dapat membatalkan proses pembelian.
Website yang disediakan perusahaan harus
mempunyai informasi yang berguna dan bermanfaat
terhadap pelanggan.

Variabel website design
dioperasionalisasikan dengan mengajukan dua butir
pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Li Hong
xiu, Liu Yong dan Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Untuk antarmuka pengguna memiliki penampilan
yang terorganisir,

(2)Halaman web page dapat muncul dengan cepat.

1.6.1.3 Reliability

Menurut Guang Lee dan Hsui Fen Lin (2005)
reliability didefinisikan sebagai untuk meningkatkan
keakuratan informasi, pengiriman barang secara
akurat. Agar mendapatkan peningkatan kualitas dari
reliability.

Menurut Parasuraman et al.,(1985,1988)
reliability didefinisikan sebagai konsistensi kinerja.
Perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara
benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat
dan handal, menyampaikan data secara tepat, dan
mengirimkan tagihan secara akurat.

Variabel reliability dioperasionalisasikan
dengan mengajukan tiga butir pertanyaan yang
diadaptasi dari penelitian Li Hong xiu, Liu Yong dan
Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Layanan pengiriman akurat,
(2)Layanan order barang komplit dan t idak

bermasalah,
(3)Catatan online booking  selalu benar dan

akurat.

1.6.1.4 System Availability

Menurut Parasuraman et al., (2005) System
availbility mengacu pada fungsi teknis yang benar
dari situs web, dalam e-service quality. Ketersediaan
system akan membuat pelanggan selalu mengakses
layanan online yang di tawarkan perusahaan online.
Jika pelanggan tidak dapat menggunakan sistem
secara online pada saat mereka membutuhkan
layanan online. Mereka akan beralih ke beberapa
perusahaan online lainnya.

Variabel System Availbility
dioperasionalisasikan dengan mengajukan tiga butir
pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Li Hong
xiu, Liu Yong dan Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Sistem selalu tersedia untuk bisnis,
(2)Sistem tidak rusak,
(3)Sistem berjalan dengan lancar pada saat proses

transaksi.

1.6.1.5 Privacy

Privacy mengacu pada sejauhmana webiste
tersebut aman dan informasinya pelanggan dilindungi,
bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan
termasuk didalamnya adalah keamanan secara fisik.
Dan keamanan financial dan kerahasiaan (Kim et al.,
2006).

Variabel Privacy dioperasionalisasikan
dengan mengajukan tiga butir pertanyaan yang
diadaptasi dari penelitian Li Hong xiu, Liu Yong dan
Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Melindungi informasi pelanggan yang telah
melakukan online buying,

(2)Tidak membagi informasi tentang pelanggan ke
orang lain,

(3)Melindungi informasi kartu kredit pelanggan.

1.6.1.6 Responsiveness

Daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan
para karyawan untuk membantu para pelanggan dan
menyampaikan jasa secara cepat. Beberapa contoh
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diantaranya, ketepatan waktu pelayanan, pengiriman
slip transaksi secepatnya, pengiriman barang yang
cepat, kecepatan menghubungi kembali pelanggan,
dan penyampaian layanan secara cepat (Gwo Guang
Lee dan Hsui Fen Lin, 2005).

Menurut Parasuraman et al,. (1988)
Responsiveness bisa diartikan sebagai kemampuan
perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang
dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai
dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat
waktu, pelayanan tanpa kesalahan, tepat waktu dan
dapat di percaya. Variabel Responsiveness
dioperasionalisasikan dengan mengajukan tiga butir
pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Li Hong
xiu, Liu Yong dan Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Waktu yang cukup untuk kesiapan membantu para
pelanggan,

(2)Layanan yang cepat,
(3)Ketepatan layanan waktu terhadap pelanggan.

1.6.1.7 Empathy

Menurut Madu dan Madu (2002) Empathy
merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan
terhadap pelanggannya, sehingga pelanggan
merasakan rasa aman pada saat pelanggan
mendapatkan kesulitan dalam bertansaksi.

Menurut Parasuraman et al., (1988)
Empathy didefinisikan sebagai memberikan perhatian
yang tulus bersifat individual atau pribadi yang
diberikan kepada pelanggan dengan berupaya
memahami keinginan pelanggan dimana suatu
perusahaan di harapkan memiliki suatu pengertian
dan pengetahuan tentang pelanggan.

Variabel Empathy dioperasionalisasikan
dengan mengajukan dua butir pertanyaan yang
diadaptasi dari penelitian Li Hong xiu, Liu Yong dan
Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Apakah keluhan yang di sampaikan di tanggapi
dengan cepat,

(2)Apakah dalam menanggapi keluhan konsumen
selalu menjaga kesopanan.

1.6.1.8 Experience

Experience berhubungan dengan pelanggan
yang pernah melakukan pembelian ataupun pelanggan
yang pernah mengakses website tersebut, sehingga
mendapatkan respon yang positif bagi mereka.
Experience ini terdiri dari melakukan pencarian
informasi, browsing, mencari  dan menggunakan
transaksi pada perusahaan online travel (li Hong Xiu
et al., 2009).

Variabel Experience dioperasionalisasikan
dengan mengajukan tiga butir pertanyaan yang
diadaptasi dari penelitian Li Hong Xiu, Liu Yong dan
Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Saya telah mempunyai pengalaman di online
travel service sebelumnya,

(2)Pengalaman terakhir saya dalam online booking
adalah positif,

(3)Saya memiliki kesan yang baik di perusahaan
online travel pada waktu terakhir saya memesan
tiket travel.

1.6.1.9 Trust

Menurut Gwo Guang Lee dan Hsui Fen Lin
(2005) Trust dianggap sebagai kunci faktor untuk
pertumbuhan e-commerce, sukses secara online dan
daya saing.

Kepercayaan berkaitan dengan proses
pembelian, pembayaran keandalan masalah privasi
dan sekuritas dari situs web tersebut. Pelanggan
percaya terhadap perusahaan oline maka sangat
penting untuk keberhasilan perusahaan online.

Variabel Trust dioperasionalisasikan dengan
mengajukan dua butir pertanyaan yang diadaptasi dari
penelitian Li Hong xiu, Liu Yong dan Soumi Reima
(2009), yaitu:

(1)Saya percaya bahwa penyedia layanan perjalanan
dapat memenuhi janji mereka,

(2)Saya percaya bahwa penyedia layanan perjalanan
jujur dan kompetitif.
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1.6.2 Variabel Dependen

1.6.2.1 E-Service Quality

E-Service Quality merupakan gabungan
dari service quality secara tradisional dan interface
dari web. Menurut Cox dan Dale (2001) dimensi
e-service quality digunakan  untuk membedakan
perbandingan dimensi kualitas pelayanan secara
tradisional.

Menurut Chien Ta dan Wen Chuan (2008)
mengatakan para manager harus mengetahui tentang
kualitas layanan supaya dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan
terhadap pelanggan dan membuat pelanggan loyalitas,
merupakan kunci sukses dari e-service quality.

Variabel E-service Quality
dioperasionalisasikan dengan mengajukan dua butir
pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Li Hong
xiu, Liu Yong dan Soumi Reima (2009), yaitu:

(1)Berdasarkan pemesanan online pengalaman saya
sebelumnya, saya merasa online perjalanan
kualitas pelayanan yang baik,

(2)E-service Quality lebih baik daripada yang
diharapkan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Statistik Deskriptif

Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan 200 kuesioner kepada para responden
yaitu mahasiswa yang ada di Kota Palembang,
melalui beberapa orang pengumpul data. Berdasarkan
data statistik mahasiswa yang menggunakan fasilitas
website online travel agent yang diperoleh oleh
peneliti. Sebanyak 200 kuesioner kembali dalam
waktu sekitar 4 minggu. Dengan demikian tingkat
pengembalian atau tingkat respon adalah sebesar
100%. Setelah dilakukan pemilihan data kuesioner,
ternyata semua kuesioner yang dapat dipakai hanya
192 kuesioner, karena semua kuesioner diisi dengan
lengkap oleh responden. Terdapat 6 kuesioner tidak
dapat dipakai karena data yang diisi melebihi satu
jawaban dan 2 kuesioner menyatakan tidak pernah
menggunakan layanan online travel agent.

2.2 Karakteristik Variabel

Karakteristik Variabel merupakan atribut
atau obyek yang mempunyai variasi antara yang satu
dengan yang lain. Terdiri dari (rata-rata, deviasi
standar, minimum, maksimum, dan kisaran) dari
semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Karakteristik Variabel

          Sumber: Data primer diolah (2011)
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Tabel 1. menunjukkan bahwa variabel ease
of use  memiliki rata-rata sebesar 3,7405 dengan
deviasi standar sebesar 0,57316, minimum sebesar
2,00, maksimum 5,00 dan memiliki kisaran sebesar
3,00.

Variabel Website Design memiliki rata-rata
sebesar 3,6078 dengan deviasi standar sebesar
0,68354, minimum sebesar 1,50, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,50.

Variabel Reliability memiliki rata-rata
sebesar 3,5868 dengan deviasi standar sebesar
0,71249, minimum sebesar 1,30, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,67.

Variabel System Availability memiliki rata-
rata sebesar 3,5928 dengan deviasi standar sebesar
0,59268, minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,00.

Variabel Privacy memiliki rata-rata sebesar
3,9601 dengan deviasi standar sebesar 0,68626,
minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar 5,00 dan
memiliki kisaran sebesar 3,00.

Variabel Responsivennes memiliki rata-rata
sebesar 3,6467 dengan deviasi standar sebesar
0,65318, minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,00.

Variabel Empathy memiliki rata-rata sebesar
3,4371 dengan deviasi standar sebesar 0,82539,
minimum sebesar 1,00, maksimum sebesar 5,00 dan
memiliki kisaran sebesar 4,00.

Variabel Experience memiliki rata-rata
sebesar 3,6567 dengan deviasi standar sebesar
0,67109, minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,00.

Variabel Trust memiliki rata-rata sebesar
3,7305 dengan deviasi standar sebesar 0,61298,
minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar 5,00 dan
memiliki kisaran sebesar 3,00.

Variabel E-service Quality memiliki rata-rata

sebesar 3,6377 dengan deviasi standar sebesar
0,67365, minimum sebesar 2,00, maksimum sebesar
5,00 dan memiliki kisaran sebesar 3,00.

2.3 Karakteristik Responden

Jumlah responden yang berumur terbanyak
yaitu diantara 18-25 tahun adalah 165 orang atau
85.9%, sedangkan yang berumur paling sedikit adalah
di atas 26-35 tahun hanya 27 orang atau 14.1%.
Jumlah responden laki-laki adalah 99 orang atau
51.6% dan jumlah responden perempuan adalah 93
orang atau 48.4%.

Frekuensi lamanya bermain internet
perminggu. Untuk frekuensi lamanya bermain
internet perminggu kurang dari 5 jam adalah 94 orang
atau 49%, sedangkan untuk frekuensi lamanya
bermain internet perminggu antara 5 sampai 10 jam
adalah 50 orang atau 26% dan untuk frekuensi
lamanya bermain internet perminggu lebih dari 10
jam adalah 48 orang atau 25%.

3. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

3.1 Uji Outlier

Uji outlier dilakukan untuk menguji data
yang menyimpang dari rata-ratanya. Pengujian
outlier dilakukan dengan menghitung z score dari
masing-masing data dan kemudian membandingkan
nilai z tersebut dengan nilai kritis.

Data yang memiliki nilai z lebih kecil dari
nilai kritis -3 atau lebih besar dari nilai kritis +3
merupakan data yang menyimpang dari rata-rata
(Hair et al., 2006).

Untuk data yang menyimpang dari rata-rata
akan dikeluarkan dari analisis data selanjutnya.

Hasil uji outlier kelima menunjukkan tidak
terdapat data outlier sehingga hanya 167 kuesioner
yang digunakan dalam pengujian selanjutnya dapat
dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Vol. 7 No. 1 September 2017           Hal - 72

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Tabel 2: Hasil Uji Outlier

                             Sumber: Data primer diolah (2011)

3.2 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji akurasi
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan pendekatan validitas
konstruk (construct validity) yang akan menguji
apakah suatu instrumen mengukur sesuai dengan yang
seharusnya diukur. Uji validitas konstruk memakai
pengujian statistik analisis faktor (factor analysis).
Signifikansi nilai muatan faktor (factor loading) yang
valid adalah + 0,5.

3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan untuk menguji
konsistensi jawaban dari responden. Pengujian
reliabilitas konstruk menggunakan metode
statistik Cronbach’s alpha. Suatu konstruk
memiliki reliabilitas yang memadai apabila
nilai Cronbach’s alpha lebih  besar  atau  sama
dengan 0,6 (Ghozali. , 2001). Hasil uji
reliabilitas data disajikan dalam tabel 3 berikut
ini:

Hal - 73 Vol. 7 No. 1 September 2017

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



3.4 Uji Asumsi Klasik

3.5 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk
menentukan apakah data terdistribusi normal.
Memperlihatkan bahwa data menyebar di
sekitar garis diagonal. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi
dengan normal (Hair et al.,2006).

3.6 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan
untuk memastikan tidak ada korelasi antara
variabel independen. Uji multikolineritas
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF)
atau tidak ada kolerasi antara independen.

Uji koefisien korelasi (R) bertujuan untuk
menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel
dependen dan variabel independen. Koefisien
determinasi (R2) pada intinya mengukur kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali,  2001).  Jika  R  >  0,5  maka  terdapat
hubungan yang kuat antar variabel indenpenden dan
variabel dependen. Untuk R Square untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dalam tabel berikut ini:

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas

   Sumber: Data primer diolah (2011)

Hasil pengujian multikolinieritas disajikan
pada Tabel 4 yang menunjukkan nilai VIF kurang
dari 10 (Hair et al., 2006). Hal ini berarti tidak terjadi
persoalan multikolinieritas antara sesama variabel
independen.

3.7 Uji Hipotesis

3.8 Hasil Uji Koefisiensi Korelasi (R) dan
Koefisiensi Determinasi (R2)

Tabel 4:
Hasil Uji Multikolinieritas

                               Sumber: Data primer diolah (2011).
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Tabel 5:
Hasil Uji Koefisiensi Determinansi

dari Model Regresi Berganda
Ease of use, Website Design, Reliability, System
Availability, Responsiveness, Privacy, Empathy,
Experience, Trust Terhadap E-service Quality

   Sumber: Data primer diolah (2011)

Tabel 5 menunjukkan hasil uji koefisiensi
korelasi (R) memiliki nilai sebesar  0,530 yang berarti
variabel yaitu ease of use, website Design, reliability,
system availability, responsiveness, privacy,
empathy, experience, trust mempunyai hubungan
dengan variabel E-service quality sebesar
53%.

Hasil pengujian ANOVA atau F test
pada Tabel memperlihatkan bahwa F hitung
adalah 6,797 dengan tingkat signifikansi 0,000.
Oleh karena probabilitas 0,000 < 0,01 maka
model regresi tersebut bisa dipakai untuk
memperdiksi E-service Quality

3.10 Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh
masing-masing variabel independen terhadap

Tabel 5 koefisiensi determinasi (R 2)
memiliki nilai sebesar 0,280 dan nilai adjusted
R2 sebesar 0,239. Dari hasil uji koefisiensi
determinasi, dapat diketahui bahwa bahwa
variabel E-service quality dapat dijelaskan oleh
variabel ease of use, website design, reliability,
system availability, responsiveness, privacy,
empathy, experience, trust sebesar 28%, sedangkan
sisanya sebesar 72,% dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang lainnya.

3.9 Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh
variabel independen yaitu, ease of use, website
design, reliabili ty, system availabil ity,
responsiveness, privacy, empathy, experience, trust
terhadap variabel dependen yaitu E-service quality.
Pengujian ini menghasilkan tingkat signifikansi
sebesar 0,000.

variabel dependen. Hasil uji t pada model regresi
berganda dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil pengujian yang
disajikan pada Tabel 7, maka persamaan regresi
berganda yang diperoleh adalah sebagai
berikut:

ESQ = 0,697 + 0,131EOU + -0,101WD +
0,19REL+ 0,146SA+ 0,077PRI+
0,035RES+ 0,004EMP+ 0,182EXP+
0,298TRU+ e

            Tabel 6:
            Hasil Uji F dari Model Regresi Berganda

   Sumber: Data primer diolah (2011)
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4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Keterbatasan

      Keterbatasan  di  dalam  penelitian  ini  adalah
sebagai berikut :
1. Pengukuran penggunaan E-service Quality pada

penelitian ini menggunakan metode pembagian
kuesioner. Metode ini memiliki kelemahan dalam
merefleksikan penggunaan sistem secara aktual
yang dapat mempengaruhi akurasi hasil.
pembagian kuesioner dengan menggunakan
perantara mungkin mempengaruhi validitas hasil.
Persepsi responden yang disampaikan belum tentu
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
Selain itu ada kemungkinan tanggapan responden
yang tidak sesuai dengan konteks atau maksud
dari pertanyaan dalam kuesioner.

2. Kurangnya pengetahuan responden tentang
pengertian kualitas layanan di online travel agent.
Sehingga t idak semua responden mau
berpartisipasi untuk mengisi kuesioner walaupun
mereka sudah berpengalaman menggunakan
layanan di online travel agent.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk
penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa meminta
responden mencantumkan nama Online Travel
Agent. Sehingga dapat diketahui apakah hasil
penelitian bisa mewakili Online Travel Agent
secara umum di Kota Palembang atau Online
Travel Agent  secara tertentu saja.

2. Agar penelit ian selanjutnya dapat lebih
mencerminkan keadaan sebenarnya, maka. Bukan
hanya melibatkan responden dikalangan
mahasiswa, tetapi dikalangan yang lebih umum
seperti, pekerja di Palembang, masyarakat di
Palembang. Lebih banyak responden yang
dilibatkan dalam penelitian dan memasukkan
variabel-variabel lain sehingga data yang diperoleh
lebih akurat.
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