
 

 

BAB 4 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Least 

Square (PLS) dengan Software SmartPLS versi 2.0.   

Dalam penelitian ini, peneliti mengganti atau menghapus 17 data 

responden awal yang diduga responden dalam memberikan jawaban, 

belum memahami betul mengenai setiap pertanyaan yang diberikan jadi 

peneliti menggunakan data baru sejumlah 17 responden guna mengganti 

data responden awal yang dihapus dan untuk memenuhi jumlah 

responden yang ditentukan yaitu 100 orang. 

4.1.1.  UJI VALIDITAS INTERNAL 

Ada dua proses analisis yang diuji dalam pengujian model, yaitu 

pengujian  construct validity(dilihat dari nilai  convergent validity dan 

discriminant validity) dan pengujian construct reliability(dilihat dari nilai 

composite reliability dan cronbach alpa). 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.1. Model Konstruk 

 

4.1.1.1. UJI CONVERGENT VALIDITY 

Jika ada item yang mempunyai nilai  loading 

factor < 0.6, maka item tersebut dapat dihapus 

dari kontruk atau variabelnya karena item tersebut 

tidak termuat ke konstruk atau variabel yang 

mewakilinya. 

Dalam awal pengujian validitas ada beberapa 

indikator yang tidak valid karena loading factornya kurang 

lebih dari 0.6, yaitu qs1 dan qs2 sehingga setelah 

dilakukan pengobatan menjadi 

 

 

  



 

 

Gambar 4.2. Model Konstruk Setelah Pengobatan 

 

4.1.1.2. UJI DISKRIMINANT 

Uji discriminant validity dari model dapat dilihat 

pada cross loading (>0.6) dan AVE atau Average 

Variance Extract  (>0.5) antar indikator dengan 

konstruknya.  

Seperti dibawah ini: 

Tabel 4.1. Cross Loading 

    
  fitur kepuasan manfaat 

kualitas 
informasi 

kualitas 
pelayanan 

kualitas 
system 

 f1 0,7896 0,3893 0,3692 0,3633 0,4106 0,3288 

 f2 0,8054 0,4203 0,2685 0,2849 0,3737 0,2535 

 f3 0,8085 0,3164 0,4666 0,5825 0,6057 0,4563 

 k1 0,4173 0,8886 0,2693 0,509 0,386 0,3607 

 k2 0,3963 0,8585 0,4224 0,3994 0,2959 0,3189 

 m1 0,3311 0,3704 0,8606 0,5458 0,4479 0,4854 

 m2 0,4618 0,2879 0,8322 0,4681 0,4437 0,4575 

qi1 0,2921 0,3581 0,4178 0,6428 0,4562 0,3652 

qi2 0,3923 0,365 0,3276 0,6465 0,416 0,4046 

qi3 0,359 0,379 0,4887 0,7057 0,4028 0,4701 



 

 

qi4 0,3483 0,2762 0,4112 0,7511 0,6063 0,5566 

qi5 0,4096 0,4211 0,4189 0,7218 0,5077 0,5687 

qp1 0,4454 0,3057 0,3669 0,5158 0,7339 0,3724 

qp2 0,5003 0,2631 0,446 0,5955 0,7802 0,4544 

qp3 0,3452 0,1652 0,3624 0,4687 0,7636 0,2985 

qp4 0,5067 0,4384 0,4558 0,5519 0,8462 0,3492 

qs3 0,305 0,4021 0,5013 0,5337 0,4213 0,8246 

qs4 0,4241 0,2371 0,4263 0,6041 0,4116 0,7921 

qs5 0,2924 0,2232 0,3308 0,4362 0,226 0,6809 

 

Tabel 4.2. AVE atau Average Variance Extract 

 
AVE 

Fitur 0,6419 

Kepuasan 0,7633 

Manfaat 0,7166 

kualitas informasi 0,5285 

kualitas pelayanan 0,6115 

kualitas system 0,5903 

 

Menurut hasil pengolahan data tersebut, 

terlihat bahwa pengujian semua data lolos pengujian 

discriminant validity.  

4.1.2.  UJI REABILITY VALIDITY 

Variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki 

composite reliability ≥ 0,7. Kemudian, uji reability dapat juga 

ditentukan dengan melihat nilai dari cronbach alpa yang lebih 

dari 0,6.  

Seperti data sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

Tabel 4.3. Composite Reability 

 

Tabel 4.4. Cronbach Alpa 

 

 

4.2. STATISTIK DESKRIPTIF 

  Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

menjelaskan gambaran umum secara menyeluruh terkait dengan 

responden, yaitu sebagai berikut: 



 

 

4.2.1.  PENGGOLONGAN RESPONDEN BERDASARKAN 

PROGRAM STUDI 

  Berdasarkan program studi responden yang memenuhi 

kriteria responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa FEB Unika 

yang sedang dan telah mengambil mata kuliah SIM, maka dapat 

digolongkan kedalam dua kategori yaitu Akuntansi dan Manajemen. 

Data penggolongan responden dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.5. Penggolongan Berdasarkan Program Studi 

Program Studi 

Jumlah 

Responden 

Akuntansi 68 mahasiswa 

Menejemen 52 mahasiswa 

Total 120 mahasiswa 

    Sumber: data primer yang diolah (2015) 

  Sedangkan data responden yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa, jadi data 20 mahasiswa 

yang ada menjadi data cadangan. Data yang sewaktu-waktu 

digunakan jika terdapat data yang tidak representatif. 

 

 



 

 

4.2.2.  PENGGOLONGAN RESPONDEN BERDASARKAN 

ANGKATAN 

Berdasarkan angkatan responden, maka peneliti dapat 

menggolongkan kedalam empat (4) kategori yaitu angkatan 2010, 

2011, 2012, dan 2013. Data penggolongan responden dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6. Penggolongan Berdasarkan Angkatan 

Angkatan 

Jumlah 

Responden 

2010 5 mahasiswa 

2011 64 mahasiswa 

2012 26 mahasiswa 

2013 25 mahasiswa 

Total 120 mahasiswa 

 Sumber: data primer yang diolah (2015) 

4.2.3. PENGGOLONGAN RESPONDEN BERDASARKAN MEDIA 

ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN 

Penggolongan responden berdasar media elektronik yang 

digunakan untuk browsing website e-commerce dapat digolongkan 

menjadi 3 yaitu PC/laptop, Smartphone dan Tablet. Penggolongan 

media ini berdasarkan pada pertanyaan kuesioner yang diberikan 

kepada setiap responden. 

Data penggolongan responden dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 



 

 

  Tabel 4.7. Penggolongan Berdasarkan Media Elektronik 

Media Elektronik yg 
Digunakan Jumlah Responden 

PC / Laptop 32 

Smartphone 61 

Tablet 27 

Total 120 

Sumber: data primer yang diolah (2015). 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa media elektronik yang 

paling banyak digunakan adalah Smartphone, hal ini diduga karena 

pada era modern dan canggih ini semua kebutuhan browsing dan 

internet sudah dapat dipenuhi hanya dengan Smartphone, 

keunggulan lainnya adalah Smartphone lebih mudah dibawa 

kemana-mana. 

Selanjutnya media elektronik yang paling banyak 

digunakan adalah PC / laptop, kemudia yang terakhir adalah Tab / 

tablet. 

 

 

 

4.2.4. PENGGOLONGAN RESPONDEN BERDASARKAN MEDIA 

SOSIAL YANG DIMILIKI 



 

 

Penggolongan responden berdasarkan media sosial yang 

dimiliki dalam penelitian ini terdapat 4 media sosial yaitu 

Facebook, Twitter, Path, dan Instagram. Media – media ini diambil 

dari salah satu pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada 

setiap kuesioner. 

Data penggolongan responden tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:  

  Tabel 4.8. Penggolongan Berdasarkan Media Sosial  

Media Sosial yg Dimiliki 
Jumlah 
Responden 

Facebook 21 

Twitter 13 

Path 12 

Instagram 21 

Semua 53 

Total 120 

  Sumber: data yang diolah (2015). 

Dapat dilihat dalam tabel diatas, sebagian besar responden 

memiliki semua media sosial yang ditawarkan yaitu sejumlah 53 

responden, hal ini diduga karena pada era globalisasi saat ini media 

sosial sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang untuk menjalin 

komunikasi atau menambah relasi dengan banyak orang diseluruh 

penjuru dunia, apalagi prosedur pendaftarannya gratis dan mudah. 

4.2.5. TANGGAPAN RESPONDEN 



 

 

  Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan 

terlihat pada jawaban-jawaban yang sudah dituliskan oleh para 

responden. 

  Kuesioner tersebut menggunakan skala likert. Skala yang 

digunakan adalah nilai 1 sampai 5 yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 

= Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5= Sangat Setuju. 

Penelitian mengenai tanggapan responden ini 

menggunakan statistik rata-rata, maka dihitung nilai rata-

rata dari setiap variabel dan kemudian dikategorikan 

dengan tingkat rendah, sedang dan tinggi. 

  Berdasarkan skala likert, nilai yang tertinggi adalah 5 dan 

yang terendah adalah 1. Maka interval pada setiap kategori dapat 

dihitung dengan: 

Rentang = (nilai tertinggi-nilai terendah) / 3 

Maka jika diaplikasikan dalam penelitian ini menjadi: 

Rentang = (5-1) / 3 = 1,33. 

  Berdasarkan interval tersebut, maka kaegori tinggi 

rendahnya hasil nilai taggapan responden terhadap masing-masing 

indikator dan variabel yaitu: 

 

 

Tabel 4.9. Kategori Tanggapan Responden 



 

 

Nilai Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah (2015) 

Tabel 4.10. Hasil Tanggapan Responden 

No. Variabel Indikator Rata-Rata Kategori 

1 Kualitas Sistem qs1 
3,99 

Tinggi 

 

 

qs2 
4,08 

Tinggi 

qs3 
3,44 

Sedang 

qs4 
3,67 

Tinggi 

qs5 
3,38 

Sedang 

Rata-Rata 
3,712 

Tinggi 

2 
Kualitas 

Informasi qi1 
3,93 

Tinggi 

 

 

qi2 
4 

Tinggi 

qi3 
3,64 

Sedang 

qi4 
3,5 

Sedang 

qi5 
3,48 

Sedang 

Rata-Rata 
3,71 

Tinggi 

3 
Kualitas 

Pelayanan qp1 
3,87 

Tinggi 

  

qp2 
3,65 

Sedang 

qp3 
3,26 

Sedang 

qp4 
3,66 

Sedang 



 

 

Rata-Rata 
3,61 

Sedang 

4 Fitur f1 
3,95 

Tinggi 

 

 

f2 
3,72 

Tinggi 

f3 
3,41 

Sedang 

Rata-Rata 
3,693333 

Tinggi 

5 Manfaat m1 
4,04 

Tinggi 

 

 
m2 

3,91 
Tinggi 

Rata-Rata 
3,975 

Tinggi 

6 Kepuasan k1 
3,84 

Tinggi 

 

 
k2 

3,75 
Tinggi 

Rata-Rata 
3,795 

Tinggi 

   Sumber: data primer yang diolah (2015) 

  Pada variabel kualitas sistem diukur dengan menggunakan 

pertanyaan qs1, qs2, qs3,qs4, dan qs5 diketahui bahwa nilai rata-

rata jawaban dari setiap responden adalah 3,71 yang masuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

pula kemampuan kualitas sistem mempengaruhi tingkat kepuasan 

dan manfaat yang dirasakan oleh para responden. 

  Pada variabel kualitas informasi diukur dengan 

menggunakan pertanyaan qi1, qi2, qi3,qi4, dan qi5 diketahui bahwa 

nilai rata-rata jawaban dari setiap responden adalah 3,71 yang 

masuk dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi pula kemampuan kualitas informasi mempengaruhi 

tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan oleh para responden. 



 

 

  Pada variabel kualitas pelayanan diukur dengan 

menggunakan pertanyaan qp1, qp2, qp3, dan qp4 diketahui bahwa 

nilai rata-rata jawaban dari setiap responden adalah 3,61 yang 

masuk dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan 

dan manfaat yang dirasakan oleh para responden adalah tidak 

terlalu mempengaruhi. 

  Pada variabel fitur diukur dengan menggunakan pertanyaan 

f1, f2, dan f3 diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban dari setiap 

responden adalah 3,69 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan fitur 

mempengaruhi tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan oleh 

para responden. 

  Pada variabel manfaat (usefulness) diukur dengan 

menggunakan pertanyaan m1 dan m2 diketahui bahwa nilai rata-

rata jawaban dari setiap responden adalah 3,97 yang masuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden merasa 

e-commerce bermanfaat dan membantu meningkatkan produktifitas 

dan efektifitas kerja dan semakin tinggi pula kemampuan manfaat 

(usefulness) mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

para responden. 



 

 

Pada variabel kepuasan diukur dengan menggunakan 

pertanyaan k1 dan k2 diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban dari 

setiap responden adalah 3,79 yang masuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa responden merasa puas dengan e-

commerce yang ada saat ini. 

4.3.  MODEL STRUKTURAL 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

metode Bootstrappingyang dikembangkan oleh Geisser & 

Stone.  Bootstrap adalah salah satu metode  resampling  

yang memberikan solusi pada penelitian dengan jumlah 

sampel yang sedikit. 

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan beberapa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan PLS yaitu evaluasi 

model struktural (linner model). Model struktural dievaluasi 

dengan menggunakan nilai koefisien path atau t-values. 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan 

analisis jalur. Ukuran nilai signifikansi yang menunjukkan 

hipotesis terdukung adalah dengan membandingkan nilai t-table 

dengan t-statistics. Jika nilai t-statistics lebih besar dibandingkan 

dengan t-table berarti hipotesis tersebut terdukung. Dengan 

menetapkan tingkat keyakinan sebesar 95%, , maka didapati error 

5%yang menunjukkan t-table sebesar 1,96 sehingga hipotesis tidak 

dapat ditolak apabila nilai signifikansi > 1,96. 



 

 

Berikut merupakan tabel pengolahan data Path Coefficiens 

(Mean, STDEV, T-Values) dan Total Effects (Mean, STDEV, T-

Values). 

Tabel 4.11. Path Coefficiens (Mean, STDEV, T-Values) 

                               

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standar
d Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|

) 

             fitur -> kepuasan 0,2727 0,2509 0,1246 0,1246 2,1889 

              fitur -> manfaat 0,1312 0,1407 0,0989 0,0989 1,326 

kualitas informasi -> kepuasan 0,3855 0,4026 0,1383 0,1383 2,7869 

 kualitas informasi -> manfaat 0,2504 0,2616 0,1273 0,1273 1,9661 

kualitas pelayanan -> kepuasan -0,0658 -0,0668 0,1277 0,1277 0,5155 

 kualitas pelayanan -> manfaat 0,1584 0,1528 0,1082 0,1082 1,4637 

   kualitas sistem -> kepuasan 0,0015 0,0113 0,1221 0,1221 0,0122 

    kualitas sistem -> manfaat 0,254 0,2449 0,1148 0,1148 2,2132 

           manfaat -> kepuasan 0,0663 0,069 0,1338 0,1338 0,4953 

 

Tabel 4.12. Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

                               

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR

|) 

             fitur -> kepuasan 0,2814 0,2609 0,1231 0,1231 2,2858 

              fitur -> manfaat 0,1312 0,1407 0,0989 0,0989 1,326 

kualitas informasi -> kepuasan 0,4021 0,4232 0,1366 0,1366 2,9442 

 kualitas informasi -> manfaat 0,2504 0,2616 0,1273 0,1273 1,9661 

kualitas pelayanan -> kepuasan -0,0553 -0,0556 0,1295 0,1295 0,4271 

 kualitas pelayanan -> manfaat 0,1584 0,1528 0,1082 0,1082 1,4637 

   kualitas sistem -> kepuasan 0,0183 0,0241 0,1201 0,1201 0,1527 

    kualitas sistem -> manfaat 0,254 0,2449 0,1148 0,1148 2,2132 

           manfaat -> kepuasan 0,0663 0,069 0,1338 0,1338 0,4953 

 

4.4.  PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Tabel 4.13. Pengujian Hipotesis 



 

 

No. Hipotesis T-Statistik Menyatakan 

1 kualitas sistem -> manfaat 2,2132 Diterima 

2 kualitas informasi -> manfaat 1,9661 Diterima 

3 kualitas pelayanan -> manfaat 1,4637 Ditolak 

4 fitur -> manfaat 1,326 Ditolak 

5 kualitas sistem -> kepuasan 0,1527 Ditolak 

6 kualitas informasi -> kepuasan 2,9442 Diterima 

7 kualitas pelayanan -> kepuasan 0,4271 Ditolak 

8 fitur -> kepuasan 2,2858 Diterima 

9 manfaat -> kepuasan 0,4953 Ditolak 

 

A. H1: Variabel kualitas sistem akan berpengaruh positif terhadap 

manfaat (usefulness). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai total effects nilai 

t-statistic > nilai t-table 2,2132 > 1,96.  Hal ini menunjukkan kualitas 

sistem mempunyai pengaruh terhadap manfaat.  

Kemudian bila dilihat dari nilai Original Sample Estimate 

adalah positif sebesar 0,254 yang menunjukkan bahwa arah hubungan 

antara kualitas sistem terhadap manfaat (usefulness) adalah positif atau 

dengan kata lain berpengaruh positif.  

Jadi hasil ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Vera Pujani dan Eri Besra (2009) yang menunjukkan bahwa 

responden mendapatkan manfaat dari kualitas sistem dalam sebuah situs 

atau website e-commerce. 

B. H2: Variabel kualitas informasi akan berpengaruh positif terhadap 

manfaat (usefulness). 



 

 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai total effects nilai 

t-statistic > nilai t-table 1,9661 > 1,96.  Hal ini menunjukkan kualitas 

informasi memiliki pengaruh terhadap manfaat. 

Kemudian bila dilihat dari rata-rata tanggapan responden 

terhadap kualitas informasi menunjukkan kategori tinggi yaitu dengan 

nilai 3,71, dan begitu pula dengan rata-rata tanggapan responden terhadap 

manfaat (usefulness) masuk dalam kategori tinggi yaitu dengan nilai 

3,975.  

 Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Vera Pujani dan Feby Azzura Dini (2011) yang menyatakan bahwa 

Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan. 

C. H3: Variabel kualitas pelayanan akan berpengaruh positif terhadap 

manfaat (usefulness). 

Hipotesis ini ditolak, dengan demikian bukti empiris 

memperlihatkan bahwa responden tidak menganggap kualitas pelayanan 

menjadi hal yang penting sehingga dapat mempengaruhi manfaat 

penggunaan e-commerce. Deskripsi statistik menunjukkan bahwa rata-

rata tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan masuk dalam 

kategori sedang, sedangkan persepsi atas manfaat masuk dalam kategori 

tinggi. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Vera Pujani dan Eri Besra (2009). 

Kualitas pelayanan situs e-commerce dalam penelitian ini diukur 

dengan 4 indikator yaitu respon perusahaan terhadap kebutuhan 



 

 

konsumen dengan baik tidak menjadi suatu hal yang dianggap penting 

dalam memutuskan bertransaksi menggunakan e-commerce. 

Kedua,  pelayanan pasca penjualan belum dianggap penting, 

penelitian ini tidak mengumpulkan data tentang barang apa yang 

diperjualbelikan, apakah barang elektronik atau pakaian jadi. 

Kemungkinan transaksi e-commerce yang dilakukan oleh responden 

adalah jenis produk yang tidak membutuhkan pelayanan pasca penjualan. 

Maka saran  untuk penelitian selanjutnya adalah lebih menspesifikasikan 

barang apa yang diperjualbelikan, apakah membutuhkan pelayanan pasca 

penjualan atau tidak. 

Ketiga, asuransi dalam proses pengiriman masih belum dianggap 

penting diduga karena hal ini bukan merupakan budaya di Indonesia, 

dimana masyarakat berpendapat bahwa jika barang menggunakan 

asuransi justru akan menambah biaya. 

 Kemudian yang terakhir adalah empati. Dilihat dari model 

transaksinya, e-commerce memang tidak menitik beratkan pada transaksi 

tatap muka dengan para konsumennya, seperti transaksi jual-beli 

konvensional, jadi kualitas pelayanan ini tidak dianggap penting oleh 

para konsumen, misalnya memerlukan sikap ramah dari penjual atau 

sapaan dari penjual. Bagi konsumen yang terpenting adalah transaksi 

mereka berjalan dengan lancar dan barang yang diinginkan sampai 

ditangan mereka. 



 

 

D. H4:  Variabel fitur-fitur akan berpengaruh positif terhadap manfaat 

(usefulness). 

Dengan ditolaknya hipotesis ini merupakan bukti empiris yang 

memperlihatkan bahwa konsumen e-commerce tidak menganggap 

penting variabel fitur. Hipotesis 4 ini konsisten dengan hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Vera Pujani (2011). 

Fitur situs e-commrce dalam penelitian ini diukur dengan 3 

indikator yaitu perusahaan menyediakan alamat, tlp,dan  email tidak 

menjadi suatu hal yang dianggap penting bagi konsumen karena  tidak 

terlalu memperhatikan tentang keberadaan atau  lokasi perusahaan dan 

konsumen tetap dapat melihat produk apa saja yang diperjualbelikan 

melalui situs atau laman internet yang sudah ada kemudian konsumen 

dapat langsung memesan tanpa harus  datang ke lokasi perusahaan. 

Kedua adalah perusahaan menyediakan grup, banner, dan credit 

card yaitu dalam hal ini adalah mengenai informasi pembayaran. Hal ini 

belum dianggap penting karena saat ini beberapa situs e-commerce sudah 

melayani pembayaran ditempat atau COD (Cash On Delivery), namun 

juga ada beberapa situs yang masih tetap menggunakan pembayaran via 

transfer bank. 

Ketiga adalah perusahaan menyediakan profil dan peta 

perusahaan hal ini masih dianggap belum penting , dalam hal ini bisnis e-

commerce memang dianggap tidak perlu mencantumkan profil dan peta 



 

 

perusahaan disebabkan dalam bertransaksi online yang menjadi modal 

utama adalah sikap saling percaya antara penjual dengan pembeli. 

 

E. H5: Variabel kualitas sistem akan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan. 

Hipotesis ini ditolak dengan demikian bukti empiris 

memperlihatkan bahwa responden tidak terlalu menganggap penting 

kualitas sistem sehingga dapat memenuhi kepuasan para responden. 

Selain itu hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wheny Kristanto(2011), terkait dengan variabel kualitas 

sistem yang tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Wheny 

mengemukakan bahwa  

Persepsi mereka terhadap kualitas sistem yang ada di FJB 

Kaskus sangatlah berbeda-beda. Ketika responden mempunyai 

koneksi internet yang cepat, maka responden cenderung 

mengatakan bahwa melakukan akses online shoppingdi FJB 

Kaskus, proses loading, kecepatan pencarian data, dan proses 

perpindahan dari halaman satu ke halaman yang lain di FJB 

Kaskus dapat dilakukan dengan cepat atau sangat cepat. Namun 

bagi pelanggan yang memiliki koneksi internet yang lambat, 

maka mereka akan mempunyai jawaban yang berbeda. Selain itu, 

responden ada yang berpendapat bahwa mereka tidak dapat 

memberikan penilaian terhadap kualitas sistem secara pasti, 

karena responden tidak mempunyai tolok ukur atau standar untuk 

menentukan kualitas sistem. 

 

Alasan yang dikemukakan oleh Wheny (2011) diatas dirasa 

sesuai dengan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu persepsi responden 

terhadap kualitas sistem yang ada pada situs e-commerce saat ini yang 

diukur dalam 5 indikator yaitu website e-commerce yang mudah 

digunakan, hal kemudahan penggunaan memang penting dalam suatu 



 

 

teknologi sistem informasi, namun jika waktu loading yang 

mengecewakan maka kualitas sistem dalam website tersebut tidak 

memuaskan para konsumen. Namun hal ini bukan semata-mata 

disebabkan oleh kualitas sistem yang kurang tetapi tergantung dari 

kecepatan internet yang dimiliki oleh para responden, yang terpenting 

bagi responden adalah mereka dapat melakukan transaksi dan berhasil. 

Seperti yang dikemukakan oleh Schaupp,  et al(2009)  menjelaskan juga 

mengapa kualitas sistem tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepusan konsumen karenakan  bagi konsumen yang paling 

penting adalah mereka dapat melakukan transaksi dan berhasil. 

F. H6: Variabel kualitas informasi akan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan. 

  Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai total effects 

nilai t-statistic > nilai t-table 2,9442 > 1,96.  Hal ini menunjukkan 

kualitas sistem memiliki  pengaruh terhadap kepuasan. 

  Bila dilihat dari rata-rata tanggapan responden terhadap 

kualitas informasi menunjukkan kategori tinggi yaitu dengan nilai 3,71 , 

dan begitu pula dengan rata-rata tanggapan responden terhadap kepuasan 

masuk dalam kategori tinggi yaitu dengan nilai 3,795.  

 

 

G. H7: Variabel kualitas pelayanan akan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan. 



 

 

Ditolaknya hipotesis 7 ini merupakan bukti empiris yang 

memperlihatkan bahwa responden tidak menganggap penting  kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga tidak mempengaruhi 

kepuasan pengguna e-commerce. Deskripsi statistik menunjukkan bahwa 

rata-rata tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan masuk dalam 

kategori sedang, sedangkan persepsi atas kepuasan masuk dalam kategori 

tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Vera Pujani (2011). 

Kualitas pelayanan situs e-commerce dalam penelitian ini diukur 

dengan 4 indikator yaitu respon perusahaan terhadap kebutuhan konsumen 

dengan baik tidak menjadi suatu hal yang dianggap penting dalam 

memutuskan bertransaksi menggunakan e-commerce. 

Kedua,  pelayanan pasca penjualan belum dianggap penting, 

penelitian ini tidak mengumpulkan data tentang barang apa yang 

diperjualbelikan, apakah barang elektronik atau pakaian jadi. 

Kemungkinan transaksi e-commerce yang dilakukan oleh responden 

adalah jenis produk yang tidak membutuhkan pelayanan pasca penjualan. 

Maka saran  untuk penelitian selanjutnya adalah lebih menspesifikasikan 

barang apa yang diperjualbelikan, apakah membutuhkan pelayanan pasca 

penjualan atau tidak. 

Ketiga, asuransi dalam proses pengiriman masih belum dianggap 

penting diduga karena hal ini bukan merupakan budaya di Indonesia, 



 

 

dimana masyarakat berpendapat bahwa jika barang menggunakan asuransi 

justru akan menambah biaya. 

Kemudian yang terakhir adalah empati. Dilihat dari model 

transaksinya, e-commerce memang tidak menitik beratkan pada transaksi 

tatap muka dengan para konsumennya, seperti transaksi jual-beli 

konvensional, jadi kualitas pelayanan ini tidak dianggap penting oleh 

para konsumen, misalnya memerlukan sikap ramah dari penjual atau 

sapaan dari penjual. Bagi konsumen yang terpenting adalah transaksi 

mereka berjalan dengan lancar dan barang yang diinginkan sampai 

ditangan mereka. 

 

H. H8: Variabel fitur akan berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai total effects 

nilai t-statistic  >  nilai t-table 2,2858  > 1,96.  Hal ini menunjukkan fitur  

memiliki  pengaruh terhadap kepuasan. 

 Kemudian bila dilihat dari nilai Original Sample Estimate 

adalah positif sebesar 0,2814 yang menunjukkan bahwa arah hubungan 

antara fitur  terhadap kepuasan adalah positif atau dengan kata lain 

berpengaruh positif. 

 

I. H9:  Manfaat e-commerce akan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan 



 

 

Hasil ini merupakan bukti empiris yang memperlihatkan bahwa 

manfaat yang dirasakan oleh konsumen e-commerce belum dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen yang diukur dalam 2 indikator 

yaitu e-commerce dapat mempermudah dan mempercepat pencarian 

informasi mengenai barang karena konsumen yang berbelanja online 

disitus e-commerce sebagian besar  mereka pasti sudah membuat daftar 

dan informasi barang yang akan dibeli jadi manfaat yang dirasakan dalam 

pencarian informasi barang kurang dirasakan. 

  Dan yang kedua adalah e-commerce dapat meningkatkan 

produktifitas dan efektifitas kerja, hal ini dirasakan kurang bermanfaat 

karena responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa jadi 

kemungkinan sebagian besar barang yang dibeli dari situs e-commerce ini 

merupakan bukan merupakan barang penunjang dalam dunia kerja jadi 

barang yang dibeli merupakan barang kebutuhan kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

PENUTUP 


