
PENGARUH HARGA DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN MEMEDIASI 

KUALITAS WEBSITE TERHADAP NIAT PEMBELIAN ULANG 

TIKET HOTEL TRAVELOKA 

DI SURABAYA 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

Oleh : 

 

FANNY NASYA NABILAH 

2014210549 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  

SURABAYA 

2018





   

 

 

 

 

 

1 

 

THE INFLUENCE OF CONSUMER PRICES AND CONFIDENTIALIZING THE 

WEBSITE QUALITY TOWARDS THE BUYING OF TRAVELOK 

 HOTEL TICKETS IN SURABAYA 

 

  

Fanny Nasya Nabilah 

Perbanas Surabaya 

E-mail: 2014210549@students.perbanas.ac.id 

 

 

ABSTRACT 

 

 Changes that occur in technology today are very fast. With the development of 

technology, services for hotel ticket bookings are currently also affected. The main strength 

in hotel ticket booking services is a highly developed technology that is used as a solution to 

current problems in the hotel booking service industry that is practical and easy to operate. 

The purpose of this study was to assess the effect of the price and quality of the website on the 

intention to repurchase hotel tickets by mediating consumer confidence in Surabaya. 135 

respondents were selected using the purposive sampling method, therefore the sample used 

was based on predetermined criteria, Traveloka hotel consumers in Surabaya who have a 

minimum age of 19 years. Data collection is done by distributing questionnaires. 

Respondents are consumers who use the Traveloka application or website in the Surabaya 

area. This research uses warpPLS 6.0 test equipment. The results showed that the price had a 

positive and insignificant effect on repurchase intention, the quality of the website had a 

positive and significant influence on repurchase intention, the quality of the website had a 

positive and significant influence on trust, trust had a positive and significant influence on 

repurchase intention, and the quality of the website against trust-mediated repurchase 

intentions has a partial effect on traveloka hotel ticket bookings in Surabaya. 

 

 

Keywords  : Price, Quality Websites, Repeat Purchase Intention, Trust. 

 

PENDAHULUAN 

Pemasar merupakan bagian yang 

tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi 

masyarakat modern, khususnya di 

Indonesia. Dewasa ini, pemasaran dengan 

menggunakan strategi promosi sudah 

berkembang menjadi sistem komunikasi 

yang sangat penting tidak saja bagi 

produsen barang maupun jasa tetapi juga 

bagi para konsumennya. Kemampuan dan 

metode promosi dalam menyapaikan 

informasi kepada konsumen menjadikan 

hal tersebut sebagai hal yang penting dan 

berpengaruh terhadap keberhasilan 

pemasaran serta pembentukan suatu brand 

image bagi perusahaan. Serta saat ini 

sudah banyak sekali bermunculan situs dan 

aplikasi untuk pemesanan tiket hotel 

secara online di beberapa tahun ini. 

Pembelian tiket hotel secara online 

terjadi karena adanya perkembangan 

teknologi yang pesat dan banyaknya 

masyarakat yang dinamis dengan mobilitas 

tinggi sehingga memerlukan kecepatan, 

kemudahan dan keakuratan dalam 

melakukan sebuat transaksi, hal ini 

membuka peluang besar bagi para 

pengusaha travel di Indonesia. 

Salah satu perusahaan online yang 

bergerak di bidang jual beli tiket kamar 

hotel adalah Traveloka.com. Traveloka 

adalah situs pemesanan booking hotel 

dengan nilai misi menjadikan perjalanan 

lebih mudah. Pada konsep awalnya, 

mailto:2014210549@students.perbanas.ac.id
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Traveloka berfungsi sebagai mesin 

pencarian untuk membandingkan harga 

tiket pesawat dengan berbagai situs. 

Kemudian, pada pertengahan tahun 2013, 

Traveloka berubah menjadi situs reservasi 

tiket pesawat. Pertengahan 2014, 

Traveloka memperluas segmen bisnisnya 

dengan layanan booking hotel di 

Indonesia, Singapura, dan Malaysia. 

Hadirnya layanan booking hotel ini 

melengkapi kebutuhan konsumen untuk 

melakukan perjalanan bisnis maupun 

travelling. Traveloka memungkinkan para 

konsumen untuk melakukan pemesanan di 

hotel yang sama. Dengan mengklik kata 

“Hotel” di sudut kiri atas situs Traveloka 

untuk melakukan pemesanan kamar hotel 

sesuai dengan kebutuhan yang konsumen 

inginkan. Meskipun, Traveloka buka yang 

pertama untuk jasa booking hotel, 

Traveloka telah mencapai Top of Mind 

mengalahkan Tiket.com walaupun 

Tiket.com lebih dahulu memasuki pasar 

jual beli pemesanan kamar hotel. 

Menurut Shelly dan Vermaat 

(2007:83) E-Commerce merupakan 

transkasi bisnis yang terjadi dalam 

jaringan elektronik seperti internet. 

Siapapun yang memiliki jaringan internet 

dapat berpartisipasi melakukan kegiatan e-

commerce. Munculnya e-commerce sendiri 

dalam internet dapat dikenali dengan 

adanya fasilitas pada service support, 

pemasangan iklan, dan penjualan terbaik 

untuk para pelanggan yang menggunakan 

took online dalam bentuk web yang 

beroperasi selama 24 jam setiap harinya. 

E-Commerce membantu penjual 

dan pembeli untuk langsung 

berkomunikasi melalui telepon dan 

berinteraksi melalui internet, tanpa perlu 

untuk bertemu secara langsung, modal 

utama dalam proses ini adalah 

kepercayaan. Proses jual beli e-commerce 

tidak akan terlaksana apabila tanpa adanya 

kepercayaan antara kedua belah pihak. 

Perkembangan e-commerce memudahkan 

transaksi jual beli dalam industry jasa 

travel saat ini. Kemudahan menggunakan 

internet di seluruh dunia membuat e-

commerce berkembang sangat pesat, serta 

memudahkan konsumen untuk melakukan 

pembelian secara online. 

Disertai dengan berkembangnya 

teknologi yang semakin modern saat ini 

PT. TRINUSA TRAVELINDO dapat 

melakukan komunikasi ke masyarakat, 

baik dan cepat dengan menggunakan 

beberapa media massa seperti, situs web, 

iklan tv, koran, majalah, dan lain-lain. 

Salah satu faktor kunci dalam perdagangan 

jasa ticketing hotel traveloka.com pun juga 

dikarenakan persepsi pelanggan dari harga 

dan kualitas website berdampak positif 

untuk mempengaruhi niat pembelian ulang 

pelanggan. Kualitas website tidak hanya 

penting untuk memasarkan suatu produk 

atau jasa yang kita tawarkan tetapi juga 

untuk memberikan berbagai informasi – 

informasi lainnya yang menarik bagi 

pelanggan, seperti (produk terbaru, berita 

terkini, dan lain sebagainya).  

Penelitian ini peneliti memilih 

memfokuskan hanya pada pembelian 

booking hotel karena Traveloka 

merupakan situs pemesanan nomor satu di 

Indonesia dengan tingkat kungjungan 

tertinggi dibandingkan dengan  

pesaingnya. Tingkat transaksi jual beli 

melalui situs online dari masyarakat 

Indonesia cukup tinggi. Traveloka 

mungkin menjadi pilihan bagi masyarakat 

Indonesia sendiri untuk membooking 

kamar hotel untuk berbagai keperluan 

masyarakat sendiri. Dengan image yang 

positif dari Traveloka, maka masyarakat 

Indonesia cenderung lebih pecaya kepada 

Traveloka dan meningkatkan niat 

konsumen untuk membeli atau memesan 

kamar hotel di Traveloka. 

Lewat program terbaru traveloka 

berjudul „Best Price Guarantee’ yang 

memberikan garansi harga tiket termurah. 

Jika pelanggan menemukan harga tiket 

yang lebih murah di Online Travel 

Agencies (OTA) lain, Traveloka akan 

memberikan voucher tiket hotel untuk 

pelanggan tersebut.  
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Adapun data yang dihimpun dari 

www.topbrand-award.com Traveloka 

berada pada urutan peringkat pertama 

selama 3 tahun sebagai Top Brand situs 

online reservasi hotel. 

 

Tabel 1 

Top Brand Situs Online Reservasi Hotel Tahun 2015-2017 

 

MEREK 2015 2016 2017 

Traveloka.com 60.3% 59.6% 59.8% 

Trivago.com - 13.5% 13.3% 

Agoda.com 10.8% 11.6% 9.4% 

Pegi-pegi.com - 4.7% 3.1% 

Booking.com 2.5% - 2.0% 

Sumber : www.topbrand-award.com (diakses pada tanggal 27 Januari 2018) 

 

Tabel 1.1 merupakan hasil survey 

dari jasa hotel di Indonesia yang dilakukan 

oleh Top brand award selama 3 tahun 

terakhir. Merujuk pada tabel tersebut 

Traveloka mengalami penurunan pada Top 

brand award dari 60.3% pada tahun 2015, 

59.6% pada tahun 2016, dan tahun 2017 

turun menjadi 59.8%. Meskipun traveloka 

mengalami penurunan, perusahaan 

tersebut tetap menempati peringkat 

pertama dalam pemesanan online reservasi 

hotel. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Harga 

Harga merupakan elemen bauran 

pemasaran yang paling fleksibel, tidak 

seperti fitur produk dan komitmen 

penyalur, harga dapat berubah dengan 

cepat (Kotler dan Amstrong, 2012 dalam 

Dharu Kusuma Wardhani, Patricia Diana 

Paramita, Maria M Minarsih 2016). 

Nitisemito (2007 dalam Dharu Kusuma 

Wardhani et al., 2016) mendefinisikan 

harga adalah nilai suatu barang atau jasa 

yang diukur melalui sejumlah uang dimana 

berdasrkan nilai tersebut seseorang 

bersedia melepaskan barang dan jasa yang 

dimiliki kepada pihak lain. Harga sendiri 

adalah satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak 

penggunaan atau kepemilikan suatu barang 

atau jasa (Tjiptono, 2010 dalam Dharu 

Kusuma Wardhani et al., 20016). 

Untuk mendapatkan suatu barang 

atau jasa, hal yang perlu diserahkan adalah 

harga. Bagi konsumen yang sensitive 

harga yang lebih murah adalah sumber 

kepuasan terpenting, karena mereka akan 

mendapatkan value for money yang tinggi. 

Komponen ini sangat penting bagi 

beberapa perusahaan yang ingin 

menciptakan kepuasan konsumen 

(Lupiyoadi, 2001). Jika suatu harga 

ditetapkan terlalu tinggi dibenak 

konsumen, nilai persepsinya akan lebih 

kecil dibandingkan dengan biayanya, dan 

peluang penjualan akan hilang (Lupiyoadi, 

2001). Adapun indikator harga menurut 

Nitisemito (2007, dalam Dharu Kusuma 

Wardhani et al., 2016) sebagai berikut : 

1. Harga yang ditawarkan bervariasi 

2. Keterjangkauan harga 

3. Harga produk pesaing 

4. Harga sesuai dengan manfaat 

5. Harga sesuai dengan kualitas 

Menurut Tjiptono (2006 : 178 dalam 

Marisa dan Anik, 2016 : 87), secara 

sederhana istilah harga dapat diartikan 

sebagai jumlah uang (satuan moneter) 

dan/atau aspek lain (non moneter) yang 

mengandung utilitas/kegunaan tertentu 

yang diperlukan untuk mendapatkan suatu 

jasa. Utilitas merupakan atribut atau factor 

yang berpotensi memuaskan kebutuhan 

dan keinginan tertentu. Menurut Kotler 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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(2005 dalam Marisa dan Anik, 2016 : 87), 

Harga adalah jumlah uang yang harus 

dibayar pelanggan untuk produk tersebut. 

Kualitas Website 
Website atau situs dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data 

gambar diam atau gerak, data animasi, 

data suara, video dan atau gabungan dari 

semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling berkaitan 

dengan masing-masing dihubungkan ke 

jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

Bersifat statis apabila isi informasi website 

tetap, jarang berubah, da nisi informasinya 

searah hanya dari pemilik website. Bersifat 

dinamis apabila isi informasi website 

selalu berubah-ubah, dan isi informasinya 

interaktif dua arah berasal dari pemilik 

serta pengguna website. Contoh website 

statis adalah berisi profil perusahaan, 

sedangkan website dinamis bias di update 

oleh pengguna maupun pemilik. Website 

ini didasari dari adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Melalui perkembangan teknologi 

informasi, tercipta suatu jaringan antar 

komputer yang saling berkaitan. 

Kualitas merupakan karakteristik 

dari produk dan jasa yang mencerminkan 

seberapa baik dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen (Al-Manasra et.al, 2013). 

Menurut Kuo-Chien Chang et.al (2014) 

kualitas website merupakan faktor kunci 

dalam perdagangan elektronik karena 

persepsi pelanggan dari kualitas website 

berdampak positif pada niat konsumen 

untuk menggunakan situs dan langsung 

untuk mempengaruhi konsumen. Kualitas 

website merupakan faktor penting bagi 

toko online, website yang bermutu adalah 

yang desainnya memudahkan interaksi 

dengan konsumen (Tatik Suryani, 2013 : 

254). 

Didalam kualitas website, 

kemudahan dalam menggunakan website 

adalah sebagai suatu pengalaman 

pengguna dalam berinteranksi dengan 

aplikasi atau situs web sampai pengguna 

dapat mengoperasikannya dengan mudah 

dan cepat. Situs web harus memenuhi lima 

syarat untuk mencapai usability yang 

ideal, antara lain, mudah untuk dipelajari, 

efisien dalam penggunaan, mudah untuk 

ingat, tingkat kesalahan rendah, dan 

terakhir harus memperhatikan kepuasan 

pengguna. 

Untuk mengukur kualitas website 

menurut Chang et.al (2014, dalam Kadek 

Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri Suprapti, 

2016)  : 

1. Perolehan informasi yang akurat 

2. Perolehan informasi terbaru 

3. Perolehan informasi yang 

dibutuhkan 

4. Tampilan situs tertata rapi 

5. Tampilan situs yang menarik 

6. Kemudahan dalam pengoperasian 

7. Kemudahan pencarian informasi 

8. Kemudahan dalam menemukan 

hal yang diinginkan 

Suatu website online shopping 

yang baik adalah yang menyediakan 

petunjuk cara bertransaksi online, mulai 

dari cara pembayaran, dan fitur pengisian 

form pembelian, serta informasi-informasi 

yang disajikan pada website online shop 

sebaiknya mencakup informasi berkaitan 

dengan produk dan jasa yang ada pada 

website online shopping. Informasi 

tersebut sebaiknya berguna dan relevan 

dalam memprediksi kualitas dan kegunaan 

produk atau jasa. Untuk memuaskan 

kebutuhan informasi konsumen/pembeli 

online, informasi produk dan jasa harus 

up-to-date, membantu pembeli online 

dalam membuat keputusan, konsisten, dan 

mudah dipahami.  

Kepercayaan 
Didalam melakukan website online 

shopping, kepercayaan konsumen sangat 

pentikan karena untuk menentukan niat 

konsumen dalam melakukan pembelian 

atau pembelian ulang suatu produk jasa 

pada situs jual beli online. Apabila 

konsumen percaya dengan website tersebut 

maka besar kemungkinan konsumen akan 
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menceritakan pengalaman belanja terhadap 

website itu dan merekomendasikan kepada 

rekan atau kerabatnya. 

Menurut Mowen dan Minor (2002 : 

312), kepercayaan konsumen adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang 

dibuat konsumen tentang objek, atribut, 

dan manfaatnya. Objek dapat berupa 

produk, orang, perusahaan, dan segala 

sesuatu dimana seseorang memiliki 

kepercayaan dan sikap. Atribut adalah 

karakteristik atau fitur yang mungkin 

dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. 

Atribut diidentifikasikan memiliki dua 

kelas yang luas, yaitu atribut instrinsik dan 

atribut ekstrinsik. Atribut instrinstik adalah 

segala sesuatu yang bersifat dengan aktual 

produk, sedangkan atribut ekstrinstik 

adalah segala sesuatu yang diperoleh dari 

aspek eksternal produk, seperti nama 

merek, kemasan, dan label. Akhirnya, 

manfaat adalah hasil positif yang diberikan 

atribut kepada konsumen. 

Mowen dan Minor (2002 : 312) 

mengatakan bahwa seseorang membentuk 

tiga jenis kepercayaan. Pertama, 

kepercayaan atribut-objek. Kepercayaan 

ini menghubungkan sebuah atribut dengan 

objek, seperti seseorang, barang, atau jasa. 

Melalui kepercayaan ini, konsumen 

menyatakan apa yang mereka ketahui 

tentang sesuatu dalam hal variasi 

atributnya. Kedua, kepercayaan atribut-

manfaat. Kepercayaan atribut-manfaat 

merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh sebuah atribut tertentu 

menghasilkan atau memberikan manfaat 

tertentu. Terakhir, kepercayaan objek-

manfaat. Jenis kepercayaan ketiga ini 

dibentuk dengan menghubungan objek dan 

manfaatnya. Kepercayaan ini meupakan 

persepsi konsumen tentang seberapa jauh 

produk, orang, atau, jasa tertentu bahkan 

akan memberikan manfaat tertentu. 

Menurut Tatik Suryani (2013 : 

255) yang mengutip Kimery dan Mc Card, 

kepercayaan didefinisikan sebagai 

kesediaan konsumen untuk menerima 

kerentanan dalam melakukan transaksi 

online berdasarkan harapannya yang 

positif mengenai perilaku berbelanja 

online pada masa mendatang. Kepercayaan 

merupakan pikiran deskriptif yang dimiliki 

seseorang tentang sesuatu (Kotler dan 

Gary Amstrong, 2010:199). Semakin 

tinggi kepercayaan konsumen, keputusan 

untuk melaukan suatu pembelian terhadap 

suatu produk akan meningkat 

(Murwatiningsih dan Apriliani, 2013 

dalam Kadek Ciptadi Sujana dan Ni 

Wayan Sri Suprapti, 2016). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan konsumen adalah kesediaan 

konsumen untuk berbelanja online dengan 

keyakinan dan harapan bahwa pihak 

penjual atau website online melakukan 

tindakan yang diharapkan, meskipun 

kedua belah pihak belum mengenal satu 

sama lain. 

Untuk mengukur kepercayaan 

menurut Chen dan Chang (2012, dalam 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti, 2016) : 

1. Kepercayaan akan reputasi yang 

baik 

2. Kepercayaan mengenai 

kehandalan kinerja 

3. Aman dalam bertransaksi 

4. Tidak mencari uang secara illegal 

 

Niat Pembelian Ulang 
Niat Pembelian ulang (purchase 

intention) dapat disebut juga intensi 

pembelian. Niat pembelian ulang dapat 

diartikan sebagai perilaku konsumen yang 

hanya membeli sebuah produk secara 

berulang-ulang, tanpa menyertakan aspek 

perasaan di dalamnya (Dharmesta,2003).  

Menurut Prastyaningsih (2014, dalam 

Dharu Kusuma Wardhani et al., 2016) niat 

pembelian ulang (Repurchase Intention) 

terjadi setelah konsumen melakukan 

pembelian, dapat dikarenakan pernah 

mengkonsumsi sehingga berniat lagi untuk 

membeli ulang produk atau jasa yang 

sama. 
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Menurut Marge Hume (2010: 172) 

niat beli kembali, jelas bahwa adanya 

emosi dan kontribusinya terhadap 

keputusan konsumen untuk kembali 

membeli adalah berharga. Bahwa niat beli 

atau niat pembelian ulang juga ada 

hubungannya dengan keputusan 

pembelian. Aresa (2012, dalam Dharu 

Kusuma Wardhani et al., 2016) 

mengungkapkan, bahwa niat pembelian 

ulang merupakan kemungkinan pembeli 

berintesitas untuk membeli kembali suatu 

produk. 

Dapat disimpulkan bahwa niat 

pembelian ulang yang dimaksud adalah 

pada saat pelanggan membutuhkan produk 

atau jasa akan membeli dengan merek 

yang sama, adanya ikatan emosional 

antara pelanggan dengan suatu merek 

produk atau jasa. Niat pembelian ulang 

berasal dari tingginya perilaku positif 

pelanggan yang ditunjukkan terhadap 

produk atau jasa tertentu. 

Untuk mengukur niat pembelian 

ulang menurut Aresa (2012, dalam Dharu 

Kusuma Wardhani et al., 2016) indikator 

yang digunakan adalah: 

1. Berniat melakukan pembelian 

ulang 

2. Meningkatkan frekuensi 

3. Bertransaksi lagi 

4. Berniat bertransaksi produk yang 

sama 

5. Berminat untuk mempertahankan 

pembelian 

Pengaruh Harga Terhadap Niat 

Pembelian Ulang 

Transaksi secara online merupakan 

transaksi yang tidak melalui tatap muka 

antara produsen dengan konsumen. Faktor 

kepercayaan (trust) merupakan faktor 

kunci dari sekian banyak faktor kunci dari 

sekian banyak faktor yan mempengaruhi 

terjadinya transaksi jual beli pada toko 

online (Siagian 2014, dalam Sujana et al., 

2016). Semakin baik kualitas situs maka 

akan semakin tinggi tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap situs tersebut. 

Konsumen akan percaya terhadap suatu 

situs apabila, situs tersebut mampu 

memberikan informasi-informasi secara 

akurat dan menampilkan situs secara 

professional. Maka dari itu, penting 

kepercayaan konsumen dalam melakukan 

transaksi secara online. Hal tersebut 

dibuktikan pada penelitian Sujana et al 

(2016), Kualitas Situs berpengaruh 

signifikan pada Kepercayaan. Harga 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

ulang. (Marisa Arnindita P : Anik Lestari 

A, 2016 : 101). Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : Adanya pengaruh 

yang signifikan kualitas website terhadap 

niat pembelian ulang tiket hotel melalui 

Traveloka pada konsumen di Surabaya. 

Pengaruh Kualitas Website Terhadap 

Niat Pembelian Ulang 

Kualitas situs dari sebuah web 

merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi niat konsumen untuk 

membeli  di situs tersebut (Suhartini, 2011 

dalam Sujana et al., 2016). Kualitas situs 

web menurut Barnes dan Vidgen (2001, 

dalam Sujana et al., 2016)terdiri dari ;  (1) 

kualitas informasi website, dalam hal ini 

bagaimana situs dapat memberikan 

informasi yang akurat, dapat dipercaya 

serta dapat dimengerti oleh penggunanya; 

(2) kualitas tampilan website, meliputi 

kemampuan web dalam pengaturan menu-

menu, penataan warna serta kejelasan 

ukuran tulisan dalam website; (3) kualitas 

penggunaan, yaitu kemudahan dalam 

mengakses informasi dalam website. 

Beberapa penelitian tentang kualitas web, 

Chen (2013, dalam Sujana et al., 2016) 

menemukan kualitas sistem, kualitas 

informasi dan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

bertransaksi pda mobile shopping. 

Penelitian Ganguly (2010, dalam Sujana et 

al., 2016) menemukan adanya pengaruh 

yang signifikan antara kualitas situs 

terhadap niat beli pada online shopping di 

Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya maka kualitas website 
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beperngaruh signifikan terhadap niat 

pembelian ulang. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 2 : Adanya pengaruh 

yang signifikan kualitas website terhadap 

kepercayaan konsumen tiket hotel 

Traveloka di Surabaya. 

 

Pengaruh Kualitas Website Terhadap 

Kepercayaan 

Kualitas website dapat dilihat 

sebagai atribut dari sebuah situs web yang 

berkontribusi terhadap kegunaannya 

kepada konsumen (Gregg & Walczak, 

2010 dalam Sujana et al., 2016). Fitur situs 

web diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna dan mencerminkan 

keunggulan dari keseluruhan situs. Haris 

dan Goode (2010, dalam Sujana et al., 

2016) dalam penelitiannya tentang online 

servicescapes, trust dan purchase 

intentions menyatakan bahwa tata letak 

dan fungsi dari situs web dapat 

mempengaruhi kepercayaan konsumen 

terhadap situs tersebut. Hal ini 

memberikan dukungan yang kuat untuk 

klaim bahwa faktor seperti interpretasi 

konsumen terhadap kegunaan, informasi 

relevansi, kustomisasi atau personalisasi, 

dan interaktivitas fitur penting dari 

pengaturan layanan online. Kualitas 

sebuah website yang menarik dan 

menyajikan informasi-informasi yang 

jelas, baik itu berupa cara bertransaksi, 

spesifikasi pada produk yang ditawarkan, 

akan berdampak kepada kepercayaan 

konsumen. Penelitian yang dilakukan 

Prima (2011, dalam Sujana et al., 2016) 

kualitas website memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepercayaan konsumen 

dalam bertransaksi online. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, maka kualitas 

website berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 3 : Adanya pengaruh 

yang signifikan kualitas website terhadap 

niat pembelian ulang tiket hotel melalui 

Traveloka pada konsumen di Surabaya. 

 

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Niat 

Pembelian Ulang 

Transaksi secara online merupakan 

transaksi yang tidak melalui tatap muka 

antara produsen dengan konsumen. Faktor 

kepercayaan (trust) merupakan faktor 

kunci dari sekian banyak faktor yang 

mempengaruhi terjadinya transaksi jual 

beli pada toko online (Siagian, 2014 dalam 

Sujana et al., 2016). Semakin tinggi 

kepercayaan konsumen, keputusan untuk 

melakukan suatu pembelian terhadap suatu 

produk akan meningkat (Murwatiningsih 

dan Apriliani, 2013 dalam Sujana et al., 

2016). Perusahaan online harus 

menciptakan suatu kualitas situs yang baik 

guna menciptakan kepercayaan konsumen 

sehingga memunculkan niat untuk 

membeli di situs tersebut. Pada penelitian 

Manu (2015 dalam Sujana et al., 2016) 

semakin meningkatnya kepercayaan 

konsumen, maka niat beli online juga 

semakin meningkat). Menurut Ling et al. 

(2011 dalam Sujana et al.,2016) dalam 

penelitiannya menyatakan ada hubungan 

yang positif antara kepercayaan online dan 

niat beli online. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, maka kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

pembelian ulang. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 4 : Adanya pengaruh 

yang signifikan kepercayaan terhadap niat 

pembelian ulang tiket hotel melalui 

Traveloka pada konsumen di Surabaya. 

 

 

Pengaruh Kualitas Website Terhadap 

Niat Pembelian Ulang yang Dimediasi 

Kepercayaan 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Suprihartini (2013, dalam Sujana et al., 

2016) menghasilkan temuan bahwa, 

terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk 
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memutuskan dan memilih belanja secara 

online. Harga yang murah, kualitas jenis 

barang, dan fasilitas kemudahan dalam 

bertransaksi, faktor kualitas situs yang 

dapat memberikan informasi yang jelas 

dapat menarik niat beli konsumen serta 

kepercayaan dari konsumen itu sendiri, 

karena transaksi online tidak melalui tatap 

muka konsumen dan produsen. Dapat 

disimpulkan hal ini peranan kualitas situs 

yang memberikan informasi – informasi 

yang jelas baik itu segi penataan informasi, 

tampilan menu-menu, kejelasan informasi, 

pemilihan warna web serta kejelasan 

tentang font pada website dapat 

menumbuhkan rasa percaya konsumen 

sehingga menarik konsumen untuk 

bertransaksi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Harris dan Goode (2010, dalam 

Sujana et al., 2016) yang menyatakan 

kepercayaan online dari sebuah situs web 

secara positif berkaitan dengan niat 

pembelian konsumen. Pembelian secara 

online dipengaruhi oleh evaluasi dan 

interpretasi dari situs tersebut yang 

berdampak terhadap kepercayaan 

konsumen. Berdasarkan penelitian yang 

dijelaskan diatas dapat disimpulkan maka 

kualitas website berpengaruh signifikan 

terhadap niat pembelian ulang yang 

dimediasi kepercayaan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 5 : Adanya pengaruh 

yang signifikan kualitas website terhadap 

niat pembelian ulang tiket hotel melalui 

Traveloka dengan pemediasi kepercayaan 

konsumen di Surabaya. 

Kerangka Pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut 

: 

 

 
 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Berdasarkan populasi dan sampel 

yang telah kami tentukan. Teknik 

pengambilan sampel atau teknik sampling. 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan 

untuk menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan yang 

didasarkan pada peryimbangan – 

pertimbangan yang sudah dibuat 

sebelumnya (Anwar sanusi, 2011:95). 

Serta convenience sampling yang berarti 

pengambilan responden secara mudah 

berdasarkan anggota populasi yang 

kebetulan ditemui saat penyebaran data 

dilakukan. 

Kriteria sampel yang dianggap cocok 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Masyarakat yang berdomisili di 

Surabaya. 

2. Usia Minimal 19 tahun. 

3. Lama penggunaan situs Traveloka 

minimal 6 bulan 

4. Pernah melakukan transaksi 

pemesanan hotel minimal 2 kali 

Harga 

Kualitas Website Kepercayaan 

Niat Pembelian 

Ulang 

H4 H3 

H5

% 

H1 
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Data Penelitian 

Subyek penlitian ini dilihat dari 

pengumpulan datanya menggunakan 

metode survey. Penelitian ini merupakan 

kausal, mengukur kekuatan antara dua 

variabel atau lebih serta menunjukkan arah 

hubungan antara variabel bebas dengan 

terikat, dengan lain mempertanyakan 

masalah sebab – akibat (Mudrajat 

Kuncoro, 2013:15). Rancangan penelitian 

yang digunkana oleh penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini termasuk kausal, 

dimana mengukur kekuatan arah 

hubungan antara variable satu 

dengan variable lainnya disamping 

mengukur kekuatan hubungan 

(Mudrajat Kuncoro, 2013:15) 

2. Berdasarkan metode pengumpulan 

data, penelitian ini menggunakan 

metode angket (kuesioner). Metode 

angket merupakan rangkaian atau 

kumpulan pertanyaan yang disusun 

secara sistematis dan rinci oleh 

peneliti yang dibagikan secara 

langsung kepada responden untuk 

diisi (M.Burhan Bungin, 2013:130) 

3. Ditinjau dari waktunya, penelitian 

ini merupakan studi cross-

sectional, dikumpulkan dalam satu 

periode tertentu (Mudrajat 

Kuncoro, 2013:84). 

4. Berdasarkan jenis datanya, 

penelitian ini menggunakan data 

primer yang artinya data yang 

diambil merupakan data asli atau 

secara langsung diambil dari 

sumbernya (Mudrajat Kuncoro, 

2013:145) 

 

Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

eksogen, variabel intervening, dan variabel 

endogen, variabel – variabel  tersebut 

adalah: 

a. Variabel Eksogen 

Harga 

adalah sejumlah nominal atau uang 

yang akan dibebankan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah dari nilai 

yang ditukarkan pada konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan suatu produk dan jasa 

tersebut. Di dalam penelitian ini harga 

diukur melalui beberapa indikator. 

Berikut indikator harga menurut 

Nitisemito (2007, dalam Dharu 

Kusuma Wardhani et al., 2016) : 

a Harga yang ditawarkan bervariasi 

b Keterjangkauan harga 

c Harga produk pesaing 

d Harga sesuai dengan manfaat 

e Harga sesuai dengan kualitas 

Kualitas Website 

Kualitas website adalah fasilitas dalam 

WWW di internet yang terdiri dari 

kumpulan halaman yang digunakan 

untuk menampilkan informasi, suara, 

gambar dan gabungan dari keseluruhan 

yang dihubungkan dengan hyperlink 

yang menanggung kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen. 

Kualitas website di dalam penelitian 

ini di ukur melalui beberapa indikator. 

Berikut indikator kualitas website 

menurut Chang et al (2014, dalam 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan 

Sri Suprapti, 2016)  : 

a Perolehan informasi yang akurat 

b Perolehan informasi terbaru 

c Perolehan informasi yang 

dibutuhkan 

d Tampilan situs tertata rapi 

e Tampilan situs yang menarik 

f Kemudahan dalam pengoperasian 

g Kemudahan pencarian informasi 

h Kemudahan dalam menemukan hal 

yang diinginkan 

b. Variabel Intervening 

Kepercayaan 

Kepercayaan adalah keinginan untuk 

menggantungkan diri pada mitra kerja 

yang akan di percayai, jadi apabila 

memiliki keyakinan bahwa pihak lain 

dalam kerjasama mempunyai reabilitas 

dan integritas maka dapat dikatakan itu 
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sebuah kepercayaan. Makna dari 

kepercayaan lainnya adalah suatu 

variabel kunci yang untuk memelihara 

suatu hubungan jangka panjang 

termasuk bekerjasama dalam mitra 

kerja. Kepercayan dalam penelitian ini 

diukur melalui beberapa indikator. 

Berikut indikator kepercayaan menurut 

Chen dan Chang (2012, dalam Kadek 

Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti, 2016) : 

a Kepercayaan akan reputasi yang 

baik 

b Kepercayaan mengenai kehandalan 

kinerja 

c Aman dalam bertransaksi 

d Tidak mencari uang secara illegal 

c. Variabel Endogen 

Niat Pembelian Ulang  

Niat pembelian ulang merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli 

suatu produk atau jasa yang pernah 

dibeli. Di dalam penelitian ini niat 

pembelian ulang diukur melalui 

beberapa indikator. 

Berikut indikator niat pembelian ulang 

menurut Aresa (2012, dalam Dharu 

Kusuma Wardhani et al., 2016) 

6. Berniat melakukan pembelian 

ulang 

7. Meningkatkan frekuensi 

8. Bertransaksi lagi 

9. Berniat bertransaksi produk yang 

sama 

10. Berminat untuk mempertahankan 

pembelian 

 

Alat Analisis 

Analisis data merupakan tahapan 

yang kritis dalam sebuah penelitian. 

Tujuan dari adanya analisis data ini adalah 

untuk menyediakan informasi untuk 

memecahkan masalah dari penelitian yang 

diteliti. 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan 

analisis yang dilakukan oleh seorang 

peneliti dilapangan yang langsung 

berhubungan dengan responden yang 

diteliti. Pada analisis ini peneliti memberi 

gambaran secara detail dari hasil jawaban 

responden konsumen Traveloka daerah 

Surabaya terhadap pernyataan yang 

dilakukan pada kuesioner. 

 

 

Analisis Statistik 

Analisis statistik adalah analisis 

yang dilakukan atau diukur menggunakan 

alat ukur secara statistik. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan alat uji statistik 

dalam pengujian hipotesis di penelitian ini 

adalah Partial Least Square (PLS). 

peneliti menggunakan alat uji tersebut 

karena dalam penelitian terdapat veriabel 

mediasi sehingga peneliti lebih mudah 

dalam menyelesaikannya. Apabila peneliti 

menggunakan alat uji regresu maka akan 

lebih rumit karena harus menggunakan 

beberapa persamaan regresi untuk 

menyelesaikannya (Ghozali dan Latan, 

2012:9). Dalam PLS, model evaluasi yang 

akan digunakan dalam meguji adalah 

menggunakan outer model (measurement 

model) dan inner model (structural model) 

akurat (Ghozali dan Latan, 2012:5). 

Metode ini juga merupakan alternative 

untuk model persamaan struktural (SEM) 

yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengujian tanpa dukungan teori dan bisa 

dilanggarnya beberapa asumsi parametik 

yang tidak mungkin dilakukan alat uji 

lainnya (Ghozali dan Latan, 2012:9). 

 

Model Persamaan Struktural 

(Structural Equation Modeling, SEM) 

Pada permodelan persamaan 

struktural (SEM), merupakan hubungan 

dari kausalitas antarvariabel eksogen dan 

endogen dapat ditentukan secara lebih 

lengkap. Dengan menggunakan SEM, 

tidak hanya hubungan kausalitas (langsung 

dan tidak langsung) pada variabel atau 

konstruk yang diamati bisa tedeteksi, 

tetapi komponen yang ikut berkontribusi 

terhadap pembentukan konstruk itu sendiri 
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dapat ditentukan besarannya. (Anwar 

Sanusi 2011 : 166). 

 

Langkah Permodelan SEM 

Tahapan analisis menggunakan 

PLS-SEM setidkanya harus melalui lima 

proses tahapan dimana setiap tahapan akan 

berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya, 

berikut adalah langkah-langkahnya yaitu : 

1. Konseptualisasi Model 

2. Menentukan Metoda Analisis 

Algorithm 

3. Menentukan Metoda Resampling 

4. Menggambar Diagram Jalur 

5. Evaluasi Model 

Konseptualiasasi Model 

Konseptualisasi model merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam 

analisis WarpPlS 6.0. Pada tahap ini 

peneliti harus mampu mendefinisikan 

secara konseptual konstruk yang diteliti 

dan menentukan dimensionalitasnya. 

Selanjutnya arah kausalitas antar konstruk 

yang menunjukkan hubungan yang 

dihipotesiskan harus ditentukan dengan 

jelas dan indikator pembentuk konstruk 

laten harus ditentukan apakah berbentuk 

reflective atau formative. 

Menentukan Metode Analysis 

Algorithm 

Setelah metode penelitian melewati 

tahapan konseptualisasi maka model 

metode analisis algorithm harus 

ditentukan. Dalam PLS-SEM dengan 

menggunakan program WarpPLS 6.0 

terdapat dua pengaturan algorithm yang 

harus dilakukan oleh peneliti sebelum 

menganalisis yaitu outer dan inner model 

semua jenis algorithm mempunyai 

karakteristik yang hamper sama yaitu 

menghitung skor variabel laten dengan 

menggunakan kombinasi liniear dari 

indikator. Setelah peneliti menentukan 

metode analisis algorithm, langkah 

selanjutnya adalah menentukan jumlah 

sampel yang harus dipenuhi. Untuk SEM-

PLS tidak menuntut sampel dan jumlah 

besar dengan minimal yang 

direkomendasikan antara 30 hingga 40 

(Ghozali dan Latan, 2012 : 34) 

Menentukan Metoda Resampling 

Umumnya terdapat dua metode yang 

digunakan oleh peneliti di bidang SEM 

untuk melakukan proses penyempelan 

kembali (resampling) yaitu bootsrapping 

dan jackknifing. Metode jackniffing hanya 

menggunakan subsampel dari sampel asli 

yang dikelompokkan dalam grup untuk 

melakukan resampling kembali.hasil 

metode jackkniffing akan stabil jika jumlah 

original sampel kurang dari 100 dan dapat 

digunakan pada sampel yang mengandung 

outlier. Sedangkan metode bootsraping 

menggunakan seluruh sampel asli untuk 

melakukan resampling kembali. Metode 

ini lebih sering digunakan dalam model 

persamaan struktural. PLS hamya dapat 

mengintimasi besarnya nilai koefisien 

regresi (beta) sedangkan nilai signifikansi 

statistik ditaksir dengan metode 

bootstrapping atau jackniffing. PLS 

membutuhkan jumlah sampel yang besar 

untuk mendapatkan distribusi normal dari 

sampel kemudian menghitung standart 

error (SE). Nilai beta dibagi dengan nilai 

standart error diperoleh nilai t hitung. Agar 

diperoleh nilai t statistik hitung yang stabil 

diperlukan jumlah resampling yang besar 

antara 500-1000 (Ghozali dan latan, 2012 : 

35) 

Diagram Jalur 

Setelah melakukan konseptualisasi model, 

menentukan metode analisis algorithm dan 

metode resampling, langkah selanjutnya 

yaitu menggambar diagram jalur. Menurut 

Falk dan Miller (1992, p.18) dalam 

Ghozali dan Latan, (2012 : 36) 

merekomendasikan untuk menggunakan 

prosedur nomogram reticular action 

modeling (RAM) dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Konstruk teoritikal yang menunjukkan 

variabel laten harus digambar dengan 

bentuk lingkaran. 

b. Variabel observed atau indikator harus 

digambar dengan bentuk kotak. 
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c. Hubungan asimetri digambarkan 

dengan arah panah tunggal. 

d. Hubungan simetris digambarkan 

dengan arah panah double. 

Dengan uraian diatas, untuk mengetahui 

jalur yang terdapat dalam penelitian 

tentang pengaruh harga dan kualitas 

website terhadap niat pembelian ulang 

tiket hotel dengan pemediasi kepercayaan 

konsumen traveloka di Surabaya 

digambarkan dalam diagram jalur. 

Diagram jalur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

 

 

Sumber : Data diolah  

Gambar 2 

DIAGRAM JALUR 

 

Evaluasi Model 

Setelah menggambar diagram jalur yang 

digunakan dalam penelitian, maka model 

siap untuk diestimasi dan dievaluasi 

hasilnya secara keseluruhan. Evaluasi 

model dalam WarpPLS 6.0 dapat 

dilakukan dengan menilai hasil 

pengukuran model (measurement model). 

Untuk variabel laten dengan indikator 

reflective yaitu melalui analisis faktor 

konfirmatori dengan menguji validitas dan 

reliabilitas konstruk laten sedangkan untuk 

variabel laten dengan indikator formative 

melihat nilai signifikansi t statistiknya 

(Ghozali dan Latan, 2012: 35). 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

1. Evaluasi Goodness of Fit Model 

Persamaan Struktural 

Output umum dari program Warp 

PLS 6.0 memberikan hasil model of fit dan 

P values menampilkan hasil tiga indikator 

fit yaitu average path coefficient (PC), 

average R-squared (ARS), dan average 

variance inflation factor (AVIF). 

  

 

 

Tabel 2 

EVALUASI GOODNESS OF FIT PADA MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL 

 

 

Sumber : Data diolah (lampiran 14) 

   

Hasil output pada tabel 4.15 

menunjukkan bahwa kriteria goodness of 

fit pada model persamaan struktural telah 

memenuhi kriteria. Nilai P value untuk 

Average Path Coefficient (APC) adalah 

P<0.001 (<0.05) yang berarti terdapat 

perbedaan pada tanda koefisien jalur. Nilai 

AVIF yang dihasilkan yaitu 9.163 yang 

berarti tidak ada multikolinieritas antar 

variabel eksogen. 

2. Nilai R-Square dan Q-Square 

predictive 

Nilai R-Square > 0 menunjukkan 

nilai observasi dihasilkan oleh model dan 

estimasi parameternya baik. Nilai R-

Square ini sejalan dengan hasil Q-Square 

predictive dimana bilamana Q
2
>0 

menunjukkan model mempunyai relevansi 

baik dalam memprediksi pengaruh antar 

variabel. 

 

Tabel 3 

GOODNESS OF FIT ANTARA VARIABEL LATEN 

 

Variabel Nilai R-square Nilai Q-square Keterangan 

Harga    

Kepercayaan 0.679 0.677 Baik 

Kualitas Website    

Niat Pembelian Ulang 0.805 0.807 Baik 

Sumber : Data diolah (lampiran 15) 

 

Tabel 4.16 menunjukkan 

kepercayaan memiliki R-Squares sebesar 

0.679 dan niat pembelian ulang sebesar 

0.805 yang berarti semua variabel telah 

memenuhi syarat nilai R-Square > 0, yang 

berarti bahwa nilai observasi yang 

dihasilkan oleh model dan estimasi 

parameternya memenuhi syarat, atau 

dengan kata lain telah memenuhi 

Goodness of Fit yang baik. Demikian juga 

kepercayaan memiliki Q-Square sebesar 

0.677 dan niat pembelian ulang 0.807 yang 

berarti semua variabel telah memenuhi 

syarat nilai Q-Square > 0 atau dengan kata 

lain telah memenuhi kriteria Goodness of 

Fit yang baik. Artinya, secara bersama-

Parameter Koefisien 

Avarage Path Coefficient (APC) = 0.440, P<0.001 

Average R-squared (ARS) =0.742, P<0.001 

Average adjusted R-squared (AARS) =0.739, P<0.001 

Average block VIF (AVIF) =9.163 

Number of iteration to obtain estimates = 7 
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sama variabel yang diambil oleh peneliti 

mampu menjelaskan satu dengan yang 

lain. 

 

3. Koefisien Jalur 

Berdasarkan hasil klarifikasi 

koefisien pada Tabel 4.17 tampak bahwa 

jalur yang membentuk hipotesis penelitian 

ini telah terlihat besaran dan tingkat 

signifikansinya. Pengaruh antar variabel 

berdasarkan analisa SEM dengan Warp 

PLS tersebut bila dirinci sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4 

KOEFISIEN JALUR MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL 

 

Path Coefficients dan P value 

 Harga Kepercayaan Kualitas Website 

Kepercayaan   0.824 (P=<0.001) 

Niat Pembelian 

Ulang 
0.01 (P=0.45) 0.629 (P=<0.001) 

0.295 (P=<0.001) 

Sumber : Data diolah, Lampiran 16 

 

a. Pengaruh langsung antar variabel 

1. Harga positif namun tidak berpengaruh 

signifikan sebesar 0.45 terhadap niat 

pembelian ulang, dikarenakan tingkat 

signifikansinya <0.001 lebih kecil dari 

α (0.05). 

2. Kepercayaan berpengaruh langsung 

terhadap niat pembelian ulang dan 

signifikan dikarenakan tingkat 

signifikansi <0.001 lebih kecil dari α 

(0.05). 

3. Kualitas website berpengaruh langsung 

terhadap kepercayaan dan signifikan 

dikarenakan tingkat signifikansi 

<0.001 lebih kecil dari α (0.05). 

4. Kualitas website berpengaruh langsung 

terhadap niat pembelian ulang 

dikarenakan tingkat signifikansi 

<0.001 lebih kecil dari α (0.05). 

b. Pengaruh langsung, tidak langsung 

dan peran mediasi 

Pengaruh mediasi dalam penelitian ini 

akan dihitung dengan metode VAF 

(Variance Accounted For) oleh karena 

itu, maka gambar 4.6 di interpretasikan 

ulang guna menghitung metode ini 

sebagai berikut :
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Gambar 2 

PANDUAN PERHITUNGAN PERAN MEDIASI 

VAF merupakan ukuran seberapa 

besar variabel pemediasi mampu 

menyerap pengaruh langsung yang 

sebelum signifikan dari model tanpa 

pemediasi VAF dihitung dengan rumus 

: 

   

 
                       

                                         
 

 

Pengaruh mediasi kepercayaan 

terhadap niat pembelian ulang : 

  

 
Sumber : Data diolah, lampiran 17 

 

Gambar 3 

PENGARUH MEDIASI KUALITAS WEBSITE MENUJU NIAT PEMBELIAN 

ULANG 

 
   

 
                       

                                         
 

    
          

                 
 

    
             

                   
 

    
   

   
 

             
 

Hasil perhitungan VAF pada 

peran mediasi Kepercayaan memberikan 

hasil VAF sebesar 0.62. Menurut Mahfud 

dan Dwi (2013:82), hasil VAF 80% 

menandakan bahwa pemediasi memiliki 

peran mediasi penuh, sedangkan bilamana 

hasil VAF antara 20% hingga 80% 

menandakan bahwa merupakan pemediasi 

parsial. Dalam hasil perhitungan VAF 

pada jalur ini menunjukkan bahwa mediasi 

Kepercayaan memediasi Kualitas Website 

menuju Niat Pembelian Ulang sebesar 

62% yang menandakan bahwa 

Kepercayaan merupakan pemediasi parsial 

dan mampu memediasi Kualitas Website 

terhadap Niat Pembelian Ulang. 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pengaruh Harga terhadap Niat 

Pembelian Ulang Tiket Hotel melalui 

Traveloka pada Konsumen di Surabaya 

Hipotesis pertama penelitian ini 

menyatakan “Harga memiliki pengaruh 

positif, namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Niat Pembelian Ulang 

tiket hotel traveloka di Surabaya” 

dikarenakan hasil perhitungan analisis 

struktural memperlihatkan bahwa Harga 

berpengaruh sebesar 0.01 terhadap Niat 

Pembelian Ulang dengan tingkat 

signifikansi P=0.45. dengan kata lain, 

sebagian besar konsumen generasi muda 

lebih mementingkan harga namun tidak 

semuanya karena beberapa konsumen 

muda juga ada yang lebih mementingkan 

kualitas dari hotel tersebut atau mereka 

juga mementingkan prestige di depan 

khalayak kalau mereka mampu menginap 

di sebuah hotel yang berkualitas bagus. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kuesioner yang dianggap oleh responden, 

variabel Harga dengan pernyataan 

K                       

(R)4i 

KW           

(R)8i 

NPU       
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indikator H salah satunya H1 dengan  nilai 

mean 4.24. temuan ini H1 yang diwakili 

pernyataan “Saya merasa harga hotel yang 

ditawarkan Traveloka bervariasi” dapat 

fiartikan bahwa hasil jawaban responden 

lebih banyak memilih sangat setuju. 

Temuan ini berbeda dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Palma dan Andjarwati (2016) yang 

menemukan harga berpengaruh negarif 

dan secara signifikan terhadap niat beli 

ulang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penetapan harga yang dilakukan toko 

online berpengaruh negative terhadap niat 

beli ulang konsumen. Dikaitkan dengan 

mayoritas generasi muda dalam penelitian 

ini, dimana karakteristik generasi ini 

cenderung banyak menuntut sehingga 

mereka akan memprioritaskan pada hal-hal 

yang dapat menyenangkan dirinya dengan 

permintaan yang bermacam-macam. 

Sedangkan toko online yang dapat 

memenuhi kebutuhan generasi muda 

sangat terbatas. Maka, harga berapapun 

yang ditetapkan oleh toko online akan 

berpengaruh negative terhadap niat 

pembelian ulang hal tersebut terjadi karena 

belum tentu toko online tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan para generasi ini 

sehingga mereka akan mencari toko online 

yang lain yang dapat memenuhi 

permintaan mereka. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa generasi ini memiliki 

switching behavior yang sangat tinggi 

karena mereka lebih mudah berpindah 

pada toko online  

Pengaruh Kualitas Website terhadap 

Niat Pembelian Ulang Tiket Hotel 

melalui Traveloka pada Konsumen di 

Surabaya 

Hipotesis kedua penelitian ini yang 

menyatakan “Kualitas Website memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Niat Pembelian Ulang tiket hotel 

Traveloka di Surabaya” terbukti 

kebenarannya dikarenakan hasil 

perhitungan analisis persamaan struktural 

memperlihatkan bahwa Kualitas Website 

berpengaruh sebesar 0.30 terhadap Niat 

Pembelian Ulang yang didukung dengan 

tingkat signifikasi sebesar <0.01. Dengan 

kata lain, semakin baik kualitas website 

yang diberikan oleh perusahaan maka 

semakin tinggi pula niat konsumen untuk 

melakukan transaksi di situs tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kuesioner yang dianggap oleh responden 

variabel Kualitas Website dengan 

pernyataan indikator KW salah satuya 

KW4 yaitu “Tampilan dari website 

Traveloka tertata rapi sehingga saya 

mudah untuk mengaksesnya” sebesar 4.20, 

dapat diartikan bahwa hasil jawaban 

responden lebih banyak memilih setuju. 

Temuan ini sama dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti (2016) menemukan hubungan 

positif dan signifikan antara Kualitas Situs 

dengan Niat Beli konsumen, karena 

mereka berpendapat bahwa situs yang 

berkualitas baik dalam memberikan 

informasi yang jelas, menampilkan desain 

situs yang tertata rapi, serta memberikan 

kemudahan dalam pencarian informasi 

akan memunculkan niat bei pada situs 

tersebut. Konsumen akan melakukan niat 

beli disalah satu situs apabila konsumen 

merasa dipermudah dalam proses 

transaksi. 

Pengaruh Kualitas Website terhadap 

Kepercayaan Konsumen Tiket Hotel 

Traveloka di Surabaya 

Hipotesis ketiga penelitian ini yang 

menyatakan “Kualitas Website memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepercayaan konsumen tiket hotel 

Traveloka di Surabaya” terbukti 

kebenarannya dikarenakan hasil 

perhitungan analisis persamaan struktural 

memperlihatkan bahwa Kualitas Website 

berpengaruh sebesar 0.82 terhadap 

Kepercayaan yang didukung dengan 

tingkat signifikasi sebesar <0.01. Dengan 

kata lain, semakin baik kualitas website 

yang diberikan oleh perusahaaan maka 

semakin baik pula tingkat kepercayaan 
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konsumen untuk melakukan transaksi di 

website tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kuesioner yang dianggap oleh responden 

variabel Kualitas Website dengan 

pernyataan indikator KW salah satuya 

KW6 yaitu “Mudah untuk saya 

mengoperasikan pemesanan hotel di 

website Traveloka” sebesar 4.01, dapat 

diartikan bahwa hasil jawaban responden 

lebih banyak memilih setuju. 

Temuan ini sama dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti (2016) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan. 

Menurut Chen dan Dhillon (2003), Haris 

dan Goode (2010), Piarna (2011) dalam 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti (2016), yang menunjukkan 

kualitas situs memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan dalam bertransaksi online. 

Konsumen akan percaya terhadap suatu 

situs apabila, situs tersebut mampu 

memberikan informasi secara akurat dan 

tampilan situs atau website yang mampu 

menarik kepercayaan konsumen. Maka, 

penting adanya kepercayaan dari 

konsumen dalam melakukan transaksi 

secara online. 

Pengaruh Kepercayaan terhadap Niat 

Pembelian Ulang Tiket Hotel melalui 

Traveloka pada Konsumen di Surabaya 

Hipotesis keempat penelitian ini 

yang menyatakan “Kepercayaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Niat Pembelian Ulang tiket hotel 

Traveloka pada konsumen di Surabaya” 

terbukti kebenarannya dikarenakan hasil 

perhitungan analisis persamaan struktural 

memperlihatkan bahwa Kepercayaan 

berpengaruh sebesar 0.63 terhadap 

Kepercayaan yang didukung dengan 

tingkat signifikasi sebesar <0.01. Dengan 

kata lain, jasa yang berkualitas dan 

memiliki citra yang baik dapat 

menumbuhkan rasa percaya konsumen 

terhadap jasa yang akan digunakannya dan 

konsumen secara tidak langsung akan 

melakukan transaksi kembali pada jasa 

dari perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kuesioner yang dianggap oleh responden 

variabel Kepercayaan dengan pernyataan 

indikator K salah satuya K4 yaitu “Saya 

percaya proses transaksi di website 

Traveloka jelas sesuai dengan kebijakan 

yang elah ditetapkan” sebesar 4.11, dapat 

diartikan bahwa hasil jawaban responden 

lebih banyak memilih setuju. 

Temuan ini sama dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kadek Ciptadi Sujana dan Ni Wayan Sri 

Suprapti (2016), menunjukkan diterima 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat beli 

konsumen. Menurut Haris dan Goode 

(2010), Ling et al., (2011), dan Manu 

(2015) dalam Kadek Ciptadi Sujana dan 

Ni Wayan Sri Suprapti (2016) yang 

menunjukkan kepercayaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat beli konsumen. Artinya konsumen 

yang memiliki kepercayaan sangat tinggi 

terhadap suatu produk atau jasa akan 

menimbulkan rasa niat yang tinggi pula 

untuk melakukan pembelian ulang 

terhadap produk dan jasa tersebut. Maka 

pentingnya rasa kepercayaan konsumen 

terhadap jasa pemesanan hotel di 

Traveloka, karena untuk menarik tingkat 

rasa keinginan pelanggan pula untuk 

melakukan niat pembelian ulang tiket hotel 

di Traveloka.  

 

Pengaruh Kualitas Website terhadap 

Niat Pembelian Ulang Tiket Hotel 

melalui Traveloka dengan Pemediasi 

Kepercayaan Konsumen di Surabaya 

Hipotesis kelima penelitian ini 

yang menyatakan “Kualitas Website 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Niat Pembelian Ulang tiket hotel 

Traveloka dengan pemediasi Kepercayaan 

konsumen di Surabaya” terbukti 

kebenarannya dikarenakan kualitas website 

secara langsung berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap niat pembelian ulang 

sebesar 0.30 yang dimana memiliki tingkat 

signifikansi sebesar P = 0.01 yang dimana 

pengaruh langsung ini cukup lemah 

dibandingkan dengan melalui mediasi 

kepercayaan yang dimana pada gambar 4.6 

KW menuju K memiliki nilai 0.82 dan 

nilai K menuju NPU memiliki nilai 0.63 

yang bila dijumlah dan dibagi dua 

mendapatkan nilai mediasi sebesar 0.73, 

dimana hasil tersebut lebih tinggi melalui 

mediasi dibandingkan pengaruh langsung. 

Namun hasil koefisien dari VAF 

didapatkan nilai sebesar 62%, dengan kata 

lain pengaruh kualitas website di mediasi 

oleh kepercayaan secara parsial terhadap 

niat pembelian ulang. 

Temuan ini sama dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti 

tedahulu. Pembelian secara online 

dipengaruhi oleh evaluasi dan interpretasi 

dari situs tersebut (Harris dan Goode, 2010 

dalam Kadek Ciptadi Sujana dan Ni 

Wayan Sri Suprapti, 2016).  Menurut 

penelitian Chang et al.,(2014) bahwa 

kepercayaan yang dirasakan berfungsi 

sebagai variabel mediasi dalam hubungan 

antara kualitas web dan niat beli, artinya 

bahwa kualitas situs web akan 

mempengaruhi niat pembelian konsumen, 

dan hubungan ini akan dimediasi melalui 

kepercayaan yang dirasakan sebagai 

pemediasi yang diperlukan. Dari sudut 

pandang manajerial, ketika pelanggan 

percaya bahwa website tersebut aman 

untuk melakukan transaksi belanja online, 

maka konsumen akan memiliki niat yang 

lebih besar untuk melakukan pembelian 

ulang. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan rasa keinginan konsumen 

untuk melakukan pembelian atau 

pemesanan hotel, maka perlu terus-

menerus memelihara dan memperbarui 

situs web, dan membuat banyak 

kepercayaan yang dirasakan, hal tersebut 

merupakan tahap peralihan yang penting 

ketika pelanggan mempertimbangkan 

transaksi pembelian (Chang et al., 2014). 

Dalam penelitian sekarang, konsumen 

hotel Traveloka setuju akan meningkatkan 

pembelian tiket hotel di situs Traveloka. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Maka kesimpulan yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Harga berpengaruh secara positif 

namun tidak berpengaruh signifikan 

terhadap niat pembelian ulang, yang 

artinya harga merupakan sumber 

kepuasan yang penting bagi 

konsumen, karena konsumen akan 

mendapatkan value for money 

tersendiri. 

2. Kualitas website berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap niat 

pembelian ulang, yang artinya 

semakin baik tampilan website dan 

informasi yang akurat di Traveloka, 

maka niat pembelian ulang konsumen 

untuk melakukan transaksi tiket hotel 

di Traveloka akan semakin tinggi. 

3. Kualitas website berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan, yang artinya semakin 

manarik dan mudah untuk di 

operasikan website pemesanan hotel 

di Traveloka, maka kepercayaan 

konsumen terhadap website tersebut 

semakin tinggi. 

4. Kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat pembelian 

ulang, yang artinya semakin besar 

kepercayaan yang dimiliki konsumen 

Traveloka, maka niat pembelian ulang 

konsumen untuk bertransaksi tiket 

hotel di Traveloka semakin tinggi. 

5. Pengaruh kualitas website terhadap 

niat pembelian ulang yang dimediasi 

oleh kepercayaan secara parsial, yang 

artinya bahwa pentingnya peran 

kepercayaan pada kualitas website 

Traveloka akan berdampak terhadap 

niat pembelian ulang konsumen pada 

tiket hotel di Traveloka. 

Terdapat tiga keterbatasan dalam 

penelitian ini, yaitu : 
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1. Sampel dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada masyarakat yang 

bertempat tinggal di kota, akan lebih 

baik jika sampel yang diambil 

meliputi masyarakat Indonesia yang 

pernah menggunakan jasa pemesanan 

tiket hotel di Traveloka, sehingga 

hasil penelitian dapat di 

generalisasikan dalam lingkup yang 

lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh 

harga dan kualitas website terhadap 

niat pembelian ulang dengan 

pemediasi kepercayaan. Masih ada 

faktor lain yang dapat mempengaruhi 

niat pembelian ulang, misalnya faktor 

kualitas jasa, lokasi, dan iklan. 

3. Beberapa responden terkadang ada 

yang tidak serius dalam mengisi 

kuesioner. 

Berdasarkan penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti sebagai berikut : 

1. PT. TRINUSA TRAVELINDO 

(TRAVELOKA) 
Hendaknya lebih memperhatikan 

penetapan harga yang akan diperoleh 

konsumen, agar konsumen merasakan 

manfaat yang diberikan. Penetapan 

harga yang terjangkau dan berbagai 

promosi yang akan mempengaruhi 

harga menjadi murah, maka konsumen 

akan merasa puas sehingga minat 

konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang tidak akan 

mengalami penurunan. 

Terkait dengan kualitas website dari 

Traveloka disarankan agar selalu 

memperbarui tampilan dan 

memberikan berbagai informasi yang 

akurat tentang pemesanan hotel, maka 

akan lebih mempermudah konsumen 

untuk mengakses website dan mencari 

informasi hotel yang dibutuhkan 

konsumen, sehingga konsumen 

dikemudian hari berkeinginan kembali 

untuk menggunakan jasa hotel di 

Traveloka. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan metode lain dalam 

penelitian harga dan kualitas website 

terhadap niat pembelian ulang, 

misalnya melalui wawancara 

mendalam terhadap responden, 

sehingga informasi yang diperoleh 

dapat lebih bervariasi dibandingkan 

melalui angket yang jawabannya telah 

tersedia. 
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