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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

umur, pendidikan dan layanan jasa internet traveling yang sering digunakan.

Tabel 4.1. Jenis Kelamin 

JENISKELAMIN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent
Laki – laki 38 38.0 38.0 38.0
Perempuan 62 62.0 62.0 100.0Valid
Total 100 100.0 100.0

 Sumber: Data primer diolah, 2017

Jenis kelamin 100 responden pada penelitian ini yang laki-laki ada 38 

orang (38,0%) dan perempuan ada 62 orang (62,0%). Hal ini menunjukkan 

responden pengguna aplikasi mobile Traveloka terbanyak berjenis kelamin 

perempuan.

Tabel 4.2. Umur

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

UMUR 100 19 22 20.88 .913
Valid N (listwise) 100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Kisaran umur 100 responden pada penelitian ini yang paling minimum 

adalah 19 tahun dan paling maksimum adalah 22 tahun. Rata-rata umur 100 

responden pengguna aplikasi mobile Traveloka adalah 20,88 tahun.
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Tabel 4.3. Pendidikan

PENDIDIKAN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent
D3 26 26.0 26.0 26.0
S1 69 69.0 69.0 95.0
S2 5 5.0 5.0 100.0Valid

Total 100 100.0 100.0

Sumber: Data primer diolah, 2017

Jenjang pendidikan 100 responden pada penelitian ini yang D3 ada 26 

orang (26,0%), S1 ada 69 orang (69,0%) dan S2 ada 5 orang (5,0%). Hal ini 

menunjukkan responden pengguna aplikasi mobile Traveloka terbanyak 

berpendidikan S1.

Tabel 4.4. Layanan Jasa Internet Traveling Yang Sering Digunakan

LAYANANTRAVELING

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Agoda 16 16.0 16.0 16.0

Booking.com 9 9.0 9.0 25.0

Pegipegi 14 14.0 14.0 39.0

Tiket.com 13 13.0 13.0 52.0

Traveloka 48 48.0 48.0 100.0

Valid

Total 100 100.0 100.0
Sumber: Data primer diolah, 2017

Layanan jasa internet traveling yang sering digunakan 100 responden pada 

penelitian ini yang terbanyak Traveloka ada 48 orang (48,0%), Agoda ada 16 

orang (16,0%), Pegipegi ada 14 orang (14,0%) dan Tiket.com ada 13 orang 

(13,0%). Booking.com ada 9 orang (9,0%). Hal ini menunjukkan responden jasa 

internet traveling yang sering digunakan adalah traveloka.
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4.2. Uji Kualitas Data

Menurut Ghozali (2009), uji kualitas data digunakan apabila penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, harus melewati dua uji kualitas 

data berikut ini.

4.2.1. Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria kuesioner dikatakan 

valid jika r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam penelitian ini 

digunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah sampel (n) sebanyak 100 sehingga 

nilai r tabel yang digunakan adalah 0,165 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Behavioral Intention (BI)

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
BI1 0.478 0,165 Valid
BI2 0.540 0,165 Valid
BI3 0.387 0,165 Valid
BI4 0.615 0,165 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (BI1 sampai BI4) > 

nilai r tabel (0,165) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

behavioral intention (BI).
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Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Performance Expectancy (PE)

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
PE1 0.521 0,165 Valid
PE2 0.326 0,165 Valid
PE3 0.323 0,165 Valid
PE4 0.433 0,165 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (PE1 sampai PE4) > 

nilai r tabel (0,165) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

performance expectancy (PE).

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Effort Expectancy (EE)

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
EE1 0.677 0,165 Valid
EE2 0.687 0,165 Valid
EE3 0.725 0,165 Valid
EE4 0.668 0,165 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (EE1 sampai EE4) > 

nilai r tabel (0,165) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

effort expectancy (EE).

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Social Influence (SI)

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
SI1 0.822 0,165 Valid
SI2 0.599 0,165 Valid
SI3 0.824 0,165 Valid
SI4 0.838 0,165 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017
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Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (SI1 sampai SI4) > 

nilai r tabel (0,165) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

social influence (SI).

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Facilitating Condition (FC)

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan
FC1 0.822 0,165 Valid
FC2 0.599 0,165 Valid
FC3 0.824 0,165 Valid
FC4 0.838 0,165 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (FC1 sampai FC4) > 

nilai r tabel (0,165) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

facilitating condition (FC).

4.2.2. Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (α), di mana suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai α > 0,60 (Ghozali, 2009).
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Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Behavioral Intention (BI) 0,715 Reliabel

Performance Expectancy (PE) 0,622 Reliabel
Effort Expectancy (EE) 0,851 Reliabel

Social Influence (SI) 0,893 Reliabel
Facilitating Condition (FC) 0,625 Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Variabel behavioral intention (BI), performance expectancy (PE),  effort 

expectancy (EE), social influence (SI) dan facilitating condition (FC) memberikan 

nilai Cronbach Alpha masing-masing > 0,60 sehingga dapat disimpulkan 

kuesioner telah reliabel.

4.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing – masing kategori yang dihitung 

dengan rumus (Ghozali, 2009). 

RS = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Jumlah Kategori

RS = 5 – 1

  3

RS = 1,33
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Rentang Skala Kategori

1,00 – 2,33 Rendah

2,34 – 3,66 Sedang

3,67 – 5,00 Tinggi

Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Behavioral Intention

Range Kategori
Variabel Kisaran 

Teoritis
Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

BI1 1-5 1-5 3,32 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI2 1-5 1-5 2,90 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI3 1-5 1-5 3,36 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI4 1-5 1-5 3,44 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Rata – rata 3,25 Sedang
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.11. skor rata – rata jawaban responden dari indikator BI1 

adalah sebesar 3,32 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa responden 

memiliki minat yang cukup untuk menggunakan Traveloka untuk pemesanan 

rutin. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator BI2 adalah sebesar 2,90 

dan termasuk kategori sedang, menuju ke rendah artinya bahwa responden tidak 

selalu menggunakan aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan 

traveling. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator BI3 adalah sebesar 

3,36 dan termasuk kategori sedang, artinya responden cukup merasa nyaman 

ketika  menggunakan aplikasi mobile Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata 

– rata jawaban responden dari indikator BI4 adalah sebesar 3,44 dan termasuk 

kategori sedang, menuju ke tinggi artinya bahwa responden merasa suka untuk 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka di kehidupan sehari – hari.
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Skor rata-rata jawaban responden dari behavioral intention (BI) adalah 

sebesar 3,25 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi. Artinya berdasarkan 

pendekatan teori Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), 

responden pengguna aplikasi mobile Traveloka berminat untuk menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka. Minat yang ada untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka sudah cukup tinggi dalam diri konsumen, mengingat banyak aplikasi 

traveling saingan lainnya. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti 

responden pengguna aplikasi mobile Traveloka cukup berminat menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka setiap kali membutuhkan layanan traveling.

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Performance Expectancy

Range Kategori
Variabel Kisaran 

Teoritis
Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

PE1 1-5 1-5 3,52 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE2 1-5 1-5 3,50 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE3 1-5 1-5 3,45 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE4 1-5 1-5 3,44 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Rata – rata 3,47 Sedang
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.12. skor rata – rata jawaban responden dari indikator PE1 

adalah sebesar 3,52 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi artinya 

bahwa responden merasa aplikasi mobile Traveloka ini cukup berguna untuk 

pemesanannya. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator PE2 adalah 

sebesar 3,50 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi artinya bahwa ketika 

responden menggunakan aplikasi mobile Traveloka responden merasa pemesanan 

terselesaikan cukup cepat. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator PE3 

adalah sebesar 3,45 dan termasuk kategori sedang, artinya responden merasa 

ketika menggunakan aplikasi mobile Traveloka cukup efisien. Skor rata – rata 
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jawaban responden dari indikator PE4 adalah sebesar 3,44 dan termasuk kategori 

sedang, menuju ke tinggi artinya responden merasa memiliki cukup kesempatan 

untuk mendapatkan harga terjangkau dengan menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata jawaban responden dari performance expectancy (PE) 

adalah sebesar 3,47 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi. Artinya 

berdasarkan pendekatan teori Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT), persepsi responden pengguna aplikasi mobile Traveloka dengan 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka akan membantu dalam meningkatkan 

kinerja. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna 

aplikasi mobile Traveloka merasa aplikasi mobile Traveloka menyelesaikan 

pemesanan lebih cepat, efisien dan meningkatkan kesempatan mendapat harga 

terjangkau.

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Effort Expectancy

Range Kategori
Variabel Kisaran 

Teoritis
Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

EE1 1-5 1-5 3,66 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE2 1-5 1-5 3,99 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE3 1-5 1-5 3,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE4 1-5 1-5 3,87 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Rata – rata 3,82 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.13. skor rata – rata jawaban responden dari indikator EE1 

adalah sebesar 3,66 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi artinya 

bahwa responden merasa aplikasi mobile Traveloka sudah cukup jelas dan mudah 

dipahami. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator EE2 adalah sebesar 

3,99 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden merasa bisa dengan mudah 
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menjadi ahli menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata jawaban 

responden dari indikator EE3 adalah sebesar 3,77 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden merasa sangat mudah menggunakan aplikasi mobile Traveloka. 

Skor rata – rata jawaban responden dari indikator EE4 adalah sebesar 3,87 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya responden sangat mudah untuk mempelajari cara 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata jawaban responden dari effort expectancy (EE) adalah 

sebesar 3,82 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden 

pengguna aplikasi mobile Traveloka bahwa sangat mudah menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam melakukan 

pekerjaan. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna 

aplikasi mobile Traveloka merasa mengakses aplikasi mobile Traveloka mudah 

dipelajari, sangat jelas, mudah dipahami dan tidak sulit.

Tabel 4.14. Statistik Deskriptif Social Influence

Range Kategori
Variabel Kisaran 

Teoritis
Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

SI1 1-5 2-5 3,68 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI2 1-5 2-5 3,97 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI3 1-5 1-5 3,52 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI4 1-5 1-5 3,50 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Rata – rata 3,67 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.14. skor rata – rata jawaban responden dari indikator SI1 

adalah sebesar 3,68 dan termasuk kategori tinggi artinya responden merasa orang 

– orang sekitar benar bahwa responden seharusnya menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator SI2 adalah sebesar 
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3,97 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden merasa orang – orang 

penting baginya memang benar bahwa responden seharusnya menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator SI3 

adalah sebesar 3,52 dan termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi artinya 

responden merasa teman dekatnya cukup membantu ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka. Skor rata – rata jawaban responden dari indikator SI4 adalah 

sebesar 3,50 dan termasuk kategori sedang, menuju ke  tinggi artinya responden 

merasa bahwa keluarganya cukup mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata jawaban responden dari social influence (SI) adalah sebesar 

3,67 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden bahwa orang 

lain sangat menyakinkan responden untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti orang-orang yang 

berpengaruh dan penting pada tingkah laku, teman dekat serta keluarga berpikir 

bahwa responden seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Facilitating Condition

Range Kategori
Variabel Kisaran 

Teoritis
Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

FC1 1-5 3-5 4,10 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 2-5 3,94 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 2-5 3,87 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Rata – rata 3,97 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.15. skor rata – rata jawaban responden dari indikator FC1 

adalah sebesar 4,10 dan termasuk kategori tinggi artinya responden memiliki 
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sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka 

seperti SmartPhone.  Skor rata – rata jawaban responden dari indikator FC2 

adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden memiliki 

pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga responden memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator FC3 adalah sebesar 3,94 dan termasuk kategori 

tinggi, artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu 

berjalan seiringan dengan system lain. Skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator FC4 adalah sebesar 3,87 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

mengetahui dan paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian 

khusus seperti menu help, informasi contact person.

Skor rata-rata jawaban responden dari facilitating condition (FC) adalah 

sebesar 3,97 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden 

pengguna aplikasi mobile Traveloka bahwa faktor-faktor obyektif sangat 

membantu dalam memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka. 

Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna aplikasi 

mobile Traveloka merasa aplikasi mobile Traveloka kompatibel dengan sistem 

lain yang digunakan serta ada bagian khusus yang tersedia untuk membantu 

kesulitan penggunaan, seperti menu help, informasi contact person.
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Tabel 4.16. Statistik Deskriptif Behavioral Intention per Layanan Jasa 

Internet Traveling Yang Sering Digunakan

Range KategoriLayanan Jasa 
Internet 

Traveling 
Yang Sering 
Digunakan

Variabel Kisaran 
Teoritis

Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

BI1 1-5 1-5 2,31 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah
BI2 1-5 1-4 1,68 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah
BI3 1-5 1-4 2,18 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah
BI4 1-5 1-3 2,25 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah

Agoda

Rata – rata 2,10 Rendah
BI1 1-5 1-5 2,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI2 1-5 1-3 2,11 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah
BI3 1-5 1-4 2,55 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI4 1-5 1-5 2,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Booking.com

Rata – rata 2,55 Sedang
BI1 1-5 1-5 3,14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI2 1-5 1-5 2,35 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI3 1-5 1-5 2,92 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI4 1-5 1-5 3,21 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Pegipegi

Rata – rata 2,90 Sedang
BI1 1-5 1-5 2,46 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI2 1-5 1-5 2,76 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI3 1-5 1-5 3,30 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI4 1-5 1-5 2,61 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Tiket.com

Rata – rata 2,78 Sedang
BI1 1-5 2-5 4,04 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
BI2 1-5 1-5 3,64 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
BI3 1-5 1-5 4,04 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
BI4 1-5 2-5 4,25 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Traveloka

Rata – rata 3,99 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.16. dapat dilihat jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda menunjukkan skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator BI1 adalah sebesar 2,31 dan termasuk kategori 

rendah, artinya bahwa responden tidak memiliki minat dalam menggunakan 

Traveloka untuk pemesanan rutin. Skor rata – rata indikator BI2 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda adalah 

sebesar 1,68 dan termasuk kategori rendah, artinya bahwa responden tidak 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan traveling. 

Skor rata – rata indikator BI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 2,18 dan termasuk kategori 

rendah, artinya responden tidak merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata – rata indikator BI4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Agoda adalah sebesar 2,25 dan termasuk kategori rendah, artinya bahwa 

responden tidak merasa suka untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka di 

kehidupan sehari – hari.

Skor rata-rata behavioral intention (BI) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 2,10 

dan termasuk kategori rendah. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda, tidak berminat untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden 

dari indikator BI1 adalah sebesar 2,77 dan termasuk kategori sedang, artinya 

bahwa responden cukup memiliki minat dalam menggunakan Traveloka untuk 

pemesanan rutin. Skor rata – rata indikator BI2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

2,11 dan termasuk kategori rendah, artinya bahwa responden tidak menggunakan 
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aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan traveling. Skor rata – rata 

indikator BI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com adalah sebesar 2,55 dan termasuk kategori sedang, 

artinya responden cukup merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata – rata indikator BI4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com 

adalah sebesar 2,77 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa responden 

cukup merasa suka untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka di kehidupan 

sehari – hari.

Skor rata-rata behavioral intention (BI) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

2,55 dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com, cukup berminat untuk menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator BI1 adalah sebesar 3,14 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup memiliki minat dalam menggunakan Traveloka untuk 

pemesanan rutin. Skor rata – rata indikator BI2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 2,35 

dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa responden cukup sering 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan traveling. 

Skor rata – rata indikator BI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 2,92 dan termasuk kategori 

sedang, artinya responden cukup merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata – rata indikator BI4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Pegipegi adalah sebesar 3,21 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa suka untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka di 

kehidupan sehari – hari.

Skor rata-rata behavioral intention (BI) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 2,90 

dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi, cukup berminat untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator BI1 adalah sebesar 2,46 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup memiliki minat dalam menggunakan Traveloka untuk 

pemesanan rutin. Skor rata – rata indikator BI2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 2,76 

dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa responden cukup sering 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan traveling. 

Skor rata – rata indikator BI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,30 dan termasuk 

kategori sedang, artinya responden cukup merasa nyaman ketika menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata – rata indikator BI4 

dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Tiket.com adalah sebesar 2,61 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa suka untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka di 

kehidupan sehari – hari.

Skor rata-rata behavioral intention (BI) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 

2,78 dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com, cukup berminat untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator BI1 adalah sebesar 4,04 dan termasuk kategori tinggi, artinya bahwa 

responden sangat memiliki minat dalam menggunakan Traveloka untuk 

pemesanan rutin. Skor rata – rata indikator BI2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 3,64 

dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa responden cukup sering 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka ketika membutuhkan layanan traveling. 

Skor rata – rata indikator BI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 4,04 dan termasuk 

kategori tinggi, artinya responden sangat merasa nyaman ketika menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka untuk layanan traveling. Skor rata – rata indikator BI4 

dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Traveloka adalah sebesar 4,25 dan termasuk kategori tinggi, artinya bahwa 

responden cukup merasa suka untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka di 

kehidupan sehari – hari.

Skor rata-rata behavioral intention (BI) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 

3,99 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), responden yang sering 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka sangat berminat untuk menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka.
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Tabel 4.17. Statistik Deskriptif Performance Expectancy per Layanan Jasa 

Internet Traveling Yang Sering Digunakan

Range KategoriLayanan Jasa 
Internet 

Traveling 
Yang Sering 
Digunakan

Variabel Kisaran 
Teoritis

Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

PE1 1-5 1-4 2,68 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE2 1-5 2-5 3,12 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE3 1-5 1-5 2,68 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE4 1-5 1-5 2,50 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Agoda

Rata – rata 2,74 Sedang
PE1 1-5 3-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
PE2 1-5 1-5 3,33 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE3 1-5 1-4 3,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE4 1-5 2-5 3,66 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Booking.com

Rata – rata 3,49 Sedang
PE1 1-5 2-4 3,57 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE2 1-5 1-4 2,78 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE3 1-5 3-4 3,35 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE4 1-5 1-5 3,14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Pegipegi

Rata – rata 3,21 Sedang
PE1 1-5 1-5 2,69 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE2 1-5 1-5 3,07 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE3 1-5 1-5 3,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
PE4 1-5 1-5 3,07 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Tiket.com

Rata – rata 2,95 Sedang
PE1 1-5 1-5 3,91 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
PE2 1-5 1-5 3,97 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
PE3 1-5 1-5 3,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
PE4 1-5 1-5 3,89 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Traveloka

Rata – rata 3,92 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.17. dapat dilihat jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda menunjukkan skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator PE1 adalah sebesar 2,68 dan termasuk kategori 

sedang, artinya bahwa responden merasa aplikasi mobile Traveloka ini cukup 

berguna untuk pemesanannya. Skor rata – rata indikator PE2 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda adalah 

sebesar 3,12 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa ketika responden 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka responden merasa pemesanan 

terselesaikan cukup cepat. Skor rata – rata indikator PE3 dari jawaban responden 

yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 

2,68 dan termasuk kategori sedang, artinya responden merasa ketika 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka cukup efisien. Skor rata – rata indikator 

PE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Agoda adalah sebesar 2,50 dan termasuk kategori sedang, artinya 

responden merasa memiliki cukup kesempatan untuk mendapatkan harga 

terjangkau dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata performance expectancy (PE) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 2,74 

dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda, dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka akan 

membantu dalam meningkatkan kinerja.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden 

dari indikator PE1 adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

bahwa responden sangat merasa aplikasi mobile Traveloka ini cukup berguna 

untuk pemesanannya. Skor rata – rata indikator PE2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

3,33 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa ketika responden menggunakan 
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aplikasi mobile Traveloka responden merasa pemesanan terselesaikan cukup 

cepat. Skor rata – rata indikator PE3 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 3,00 

dan termasuk kategori sedang, artinya responden merasa ketika menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka cukup efisien. Skor rata – rata indikator PE4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Booking.com adalah sebesar 3,66 dan termasuk kategori sedang, artinya 

responden merasa memiliki cukup kesempatan untuk mendapatkan harga 

terjangkau dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata performance expectancy (PE) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

3,49 dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com, dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka 

akan membantu dalam meningkatkan kinerja.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator PE1 adalah sebesar 3,57 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa aplikasi mobile Traveloka ini cukup berguna untuk 

pemesanannya. Skor rata – rata indikator PE2 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 2,78 dan 

termasuk kategori sedang, artinya bahwa ketika responden menggunakan aplikasi 
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mobile Traveloka responden merasa pemesanan terselesaikan cukup cepat. Skor 

rata – rata indikator PE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,35 dan termasuk kategori 

sedang, artinya responden merasa ketika menggunakan aplikasi mobile Traveloka 

cukup efisien. Skor rata – rata indikator PE4 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,14 dan 

termasuk kategori sedang, artinya responden merasa memiliki cukup kesempatan 

untuk mendapatkan harga terjangkau dengan menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata performance expectancy (PE) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,21 

dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi, dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka akan 

membantu dalam meningkatkan kinerja.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator PE1 adalah sebesar 2,69 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa aplikasi mobile Traveloka ini cukup berguna untuk 

pemesanannya. Skor rata – rata indikator PE2 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,07 dan 

termasuk kategori sedang, artinya bahwa ketika responden menggunakan aplikasi 
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mobile Traveloka responden merasa pemesanan terselesaikan cukup cepat. Skor 

rata – rata indikator PE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,00 dan termasuk 

kategori sedang, artinya responden merasa ketika menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka cukup efisien. Skor rata – rata indikator PE4 dari jawaban responden 

yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah 

sebesar 3,07 dan termasuk kategori sedang, artinya responden merasa memiliki 

cukup kesempatan untuk mendapatkan harga terjangkau dengan menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata performance expectancy (PE) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 

2,95 dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com, dengan menggunakan aplikasi mobile Traveloka 

akan membantu dalam meningkatkan kinerja.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator PE1 adalah sebesar 3,91 dan termasuk kategori tinggi, artinya bahwa 

responden merasa aplikasi mobile Traveloka ini sangat berguna untuk 

pemesanannya. Skor rata – rata indikator PE2 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 3,97 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya bahwa ketika responden menggunakan aplikasi 
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mobile Traveloka responden merasa pemesanan terselesaikan dengan sangat 

cepat. Skor rata – rata indikator PE3 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 3,93 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya responden merasa ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka sangat efisien. Skor rata – rata indikator PE4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka 

adalah sebesar 3,89 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden merasa 

memiliki kesempatan tinggi untuk mendapatkan harga terjangkau dengan 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata performance expectancy (PE) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 

3,92 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang sering 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka bahwa dengan menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka sangat membantu dalam meningkatkan kinerja.
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Tabel 4.18. Statistik Deskriptif Effort Expectancy per Layanan Jasa Internet 

Traveling Yang Sering Digunakan

Range KategoriLayanan Jasa 
Internet 

Traveling 
Yang Sering 
Digunakan

Variabel Kisaran 
Teoritis

Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

EE1 1-5 1-5 2,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE2 1-5 2-5 3,12 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE3 1-5 2-5 3,12 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE4 1-5 1-5 3,06 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Agoda

Rata – rata 3,05 Sedang
EE1 1-5 3-5 3,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE2 1-5 2-5 3,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE3 1-5 2-5 3,55 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE4 1-5 2-5 3,22 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Booking.com

Rata – rata 3,57 Sedang
EE1 1-5 3-4 3,50 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE2 1-5 3-5 4,07 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE3 1-5 3-5 3,78 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE4 1-5 3-5 3,92 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Pegipegi

Rata – rata 3,81 Tinggi
EE1 1-5 1-5 3,46 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE2 1-5 2-5 3,84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE3 1-5 1-5 3,61 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
EE4 1-5 1-5 3,15 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Tiket.com

Rata – rata 3,51 Sedang
EE1 1-5 3-5 3,97 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE2 1-5 1-5 4,33 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE3 1-5 1-5 4,06 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
EE4 1-5 3-5 4,43 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Traveloka

Rata – rata 4,19 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.18. dapat dilihat jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda menunjukkan skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator EE1 adalah sebesar 2,93 dan termasuk kategori 

sedang, artinya bahwa responden merasa aplikasi mobile Traveloka sudah cukup 

jelas dan mudah dipahami. Skor rata – rata indikator EE2 dari jawaban responden 

yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 

3,12 dan termasuk kategori sedang, artinya responden cukup merasa bisa dengan 
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mudah menjadi ahli menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator EE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda adalah sebesar 3,12 dan termasuk kategori sedang, 

artinya responden cukup merasa mudah menggunakan aplikasi mobile Traveloka. 

Skor rata – rata indikator EE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 3,06 dan termasuk kategori 

sedang, artinya responden cukup merasa mudah untuk mempelajari cara 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata effort expectancy (EE) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 3,05 dan 

termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda, bahwa cukup mudah menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam melakukan 

pekerjaan.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden 

dari indikator EE1 adalah sebesar 3,77 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

bahwa responden sangat merasa aplikasi mobile Traveloka sudah cukup jelas dan 

mudah dipahami. Skor rata – rata indikator EE2 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

3,77 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden sangat merasa bisa dengan 
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mudah menjadi ahli menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator EE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com adalah sebesar 3,55 dan termasuk kategori sedang, 

artinya responden cukup merasa mudah menggunakan aplikasi mobile Traveloka. 

Skor rata – rata indikator EE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 3,22 dan termasuk 

kategori sedang, artinya responden cukup merasa mudah untuk mempelajari cara 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata effort expectancy (EE) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 3,57 

dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com, bahwa cukup mudah menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam melakukan 

pekerjaan.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator EE1 adalah sebesar 3,50 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa aplikasi mobile Traveloka sudah cukup jelas dan mudah 

dipahami. Skor rata – rata indikator EE2 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 4,07 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya responden sangat merasa bisa dengan mudah 
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menjadi ahli menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

EE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Pegipegi adalah sebesar 3,78 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

responden sangat merasa mudah menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor 

rata – rata indikator EE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,92 dan termasuk kategori 

tinggi, artinya responden sangat merasa mudah untuk mempelajari cara 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata effort expectancy (EE) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,81 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi, bahwa sangat mudah menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam melakukan 

pekerjaan.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator EE1 adalah sebesar 3,46 dan termasuk kategori sedang, artinya bahwa 

responden cukup merasa aplikasi mobile Traveloka sudah cukup jelas dan mudah 

dipahami. Skor rata – rata indikator EE2 dari jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,84 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya responden sangat merasa bisa dengan mudah 
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menjadi ahli menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

EE3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Tiket.com adalah sebesar 3,61 dan termasuk kategori sedang, artinya 

responden cukup merasa mudah menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor 

rata – rata indikator EE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,15 dan termasuk 

kategori sedang, artinya responden cukup merasa mudah untuk mempelajari cara 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata effort expectancy (EE) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,51 dan 

termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com, bahwa cukup mudah menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka dan cukup mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam melakukan 

pekerjaan.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator EE1 adalah sebesar 3,97 dan termasuk kategori tinggi, artinya bahwa 

responden merasa aplikasi mobile Traveloka sangat jelas dan mudah dipahami. 

Skor rata – rata indikator EE2 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 4,33 dan termasuk 

kategori tinggi, artinya responden sangat merasa bisa dengan mudah menjadi ahli 
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menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator EE3 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Traveloka adalah sebesar 4,06 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

merasa sangat mudah ketika menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – 

rata indikator EE4 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka adalah sebesar 4,43 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden merasa sangat mudah untuk mempelajari cara menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata effort expectancy (EE) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 4,19 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang sering 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka bahwa sangat mudah menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka dan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) dalam 

melakukan pekerjaan.
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Tabel 4.19. Statistik Deskriptif Social Influence per Layanan Jasa Internet 

Traveling Yang Sering Digunakan

Range KategoriLayanan Jasa 
Internet 

Traveling 
Yang Sering 
Digunakan

Variabel Kisaran 
Teoritis

Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

SI1 1-5 2-4 2,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI2 1-5 2-5 3,62 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI3 1-5 1-5 2,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI4 1-5 1-5 2,87 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Agoda

Rata – rata 3,08 Sedang
SI1 1-5 2-4 3,33 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI2 1-5 3-5 3,88 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI3 1-5 1-4 3,22 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI4 1-5 2-4 3,22 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Booking.com

Rata – rata 3,41 Sedang
SI1 1-5 2-5 3,64 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI2 1-5 3-5 4,07 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI3 1-5 2-4 3,21 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang
SI4 1-5 2-4 3,14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Pegipegi

Rata – rata 3,51 Sedang
SI1 1-5 2-5 3,92 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI2 1-5 3-5 4,15 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI3 1-5 2-5 3,76 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI4 1-5 2-5 3,53 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang

Tiket.com

Rata – rata 3,84 Tinggi
SI1 1-5 2-5 3,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI2 1-5 2-5 4,02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI3 1-5 2-5 3,79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
SI4 1-5 1-5 3,85 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Traveloka

Rata – rata 3,89 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.19. dapat dilihat jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda menunjukkan skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator SI1 adalah sebesar 2,93 dan termasuk kategori 

sedang artinya responden cukup merasa orang – orang sekitar benar bahwa 

responden seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator SI2 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda adalah sebesar 3,62 dan termasuk kategori sedang 
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menuju tinggi, artinya responden merasa orang – orang penting baginya memang 

benar bahwa responden seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor 

rata – rata indikator SI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 2,93 dan termasuk kategori 

sedang, artinya responden merasa teman dekatnya cukup membantu ketika 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Agoda adalah sebesar 2,87 dan termasuk kategori sedang, artinya responden 

cukup merasa bahwa keluarganya mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata social influence (SI) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 3,08 dan 

termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda, bahwa orang lain cukup menyakinkan responden untuk 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden 

dari indikator SI1 adalah sebesar 3,33 dan termasuk kategori sedang artinya 

responden cukup merasa orang – orang sekitar benar bahwa responden seharusnya 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI2 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 
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Booking.com adalah sebesar 3,88 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

sangat merasa orang – orang penting baginya memang benar bahwa responden 

seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

SI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Booking.com adalah sebesar 3,22 dan termasuk kategori sedang, artinya 

responden merasa teman dekatnya cukup membantu ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI4 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

3,22 dan termasuk kategori sedang, artinya responden cukup merasa bahwa 

keluarganya mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata social influence (SI) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 3,41 

dan termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com, bahwa orang lain cukup menyakinkan responden 

untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator SI1 adalah sebesar 3,64 dan termasuk kategori sedang artinya responden 

cukup merasa orang – orang sekitar benar bahwa responden seharusnya 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI2 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 
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Pegipegi adalah sebesar 4,07 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

sangat merasa orang – orang penting baginya memang benar bahwa responden 

seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

SI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Pegipegi adalah sebesar 3,21 dan termasuk kategori sedang, artinya 

responden merasa teman dekatnya cukup membantu ketika menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI4 dari jawaban responden yang 

sering menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,14 

dan termasuk kategori sedang, artinya responden cukup merasa bahwa 

keluarganya mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

Skor rata-rata social influence (SI) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,51 dan 

termasuk kategori sedang. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi, bahwa orang lain cukup menyakinkan responden 

untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator SI1 adalah sebesar 3,92 dan termasuk kategori tinggi artinya responden 

sangat merasa orang – orang sekitar benar bahwa responden seharusnya 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI2 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 
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Tiket.com adalah sebesar 4,15 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

sangat merasa orang – orang penting baginya memang benar bahwa responden 

seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

SI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Tiket.com adalah sebesar 3,76 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

responden merasa yakin bahwa teman dekatnya sangat membantu ketika 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Tiket.com adalah sebesar 3,53 dan termasuk kategori sedang, artinya responden 

cukup merasa bahwa keluarganya mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata social influence (SI) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 3,84 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com, bahwa orang lain sangat menyakinkan responden 

untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator SI1 adalah sebesar 3,93 dan termasuk kategori tinggi artinya responden 

sangat merasa orang – orang sekitar benar bahwa responden seharusnya 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI2 dari 
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jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Traveloka adalah sebesar 4,02 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

sangat merasa orang – orang penting baginya memang benar bahwa responden 

seharusnya menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator 

SI3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet 

traveling Traveloka adalah sebesar 3,79 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

responden merasa yakin bahwa teman dekatnya sangat membantu ketika 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata indikator SI4 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 

Traveloka adalah sebesar 3,85 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

yakin bahwa keluarganya mendukung dalam penggunaan aplikasi mobile 

Traveloka.

Skor rata-rata social influence (SI) dari jawaban responden yang sering 

menggunakkan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 3,89 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang sering 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka bahwa orang lain sangat menyakinkan 

responden untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka.
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Tabel 4.20. Statistik Deskriptif Facilitating Condition per Layanan Jasa 

Internet Traveling Yang Sering Digunakan

Range KategoriLayanan Jasa 
Internet 

Traveling 
Yang Sering 
Digunakan

Variabel Kisaran 
Teoritis

Kisaran 
Empiris

Rata-
rata 

Empiris Rendah Sedang Tinggi Ket

FC1 1-5 3-5 4,31 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 2-5 3,81 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 3-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Agoda

Rata – rata 4,03 Tinggi
FC1 1-5 3-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 4,11 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 2-5 4,33 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 3-5 4,11 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Booking.com

Rata – rata 4,13 Tinggi
FC1 1-5 4-5 4,14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 4,28 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 3-4 3,78 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 2-4 3,71 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Pegipegi

Rata – rata 3,97 Tinggi
FC1 1-5 3-5 4,07 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 3,84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 2-5 4,00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 3-5 3,92 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Tiket.com

Rata – rata 3,95 Tinggi
FC1 1-5 3-5 4,04 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC2 1-5 3-5 3,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC3 1-5 3-5 3,93 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi
FC4 1-5 2-5 3,81 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi

Traveloka

Rata – rata 3,92 Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.20. dapat dilihat jawaban responden yang sering 

menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda menunjukkan skor rata – rata 

jawaban responden dari indikator FC1 adalah sebesar 4,03 dan termasuk kategori 

tinggi artinya responden memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka seperti HandPhone.  Skor rata – rata 

indikator FC2 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, artinya 
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responden memiliki pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga 

responden memiliki pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. 

Skor rata – rata indikator FC3 dari jawaban responden yang sering menggunakan 

layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 3,81 dan termasuk kategori 

tinggi, artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu 

berjalan seiringan dengan system lain. Skor rata – rata indikator FC4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Agoda adalah 

sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden mengetahui dan 

paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian khusus seperti menu 

help, informasi contact person.

Skor rata-rata facilitating condition (FC) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Agoda adalah sebesar 4,03 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Agoda, bahwa faktor-faktor obyektif sangat membantu dalam 

memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden 

dari indikator FC1 adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi artinya 

responden memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi 

mobile Traveloka seperti HandPhone.  Skor rata – rata indikator FC2 dari 

jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling 
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Booking.com adalah sebesar 4,11 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden 

memiliki pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga responden memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator FC3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com adalah sebesar 4,33 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu berjalan 

seiringan dengan system lain. Skor rata – rata indikator FC4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Booking.com 

adalah sebesar 4,11 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden mengetahui 

dan paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian khusus seperti 

menu help, informasi contact person.

Skor rata-rata facilitating condition (FC) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Booking.com adalah sebesar 

4,13 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Booking.com, bahwa faktor-faktor obyektif sangat membantu 

dalam memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator FC1 adalah sebesar 4,14 dan termasuk kategori tinggi artinya responden 

memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka seperti HandPhone.  Skor rata – rata indikator FC2 dari jawaban 
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responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi 

adalah sebesar 4,28 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden memiliki 

pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga responden memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator FC3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,78 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu berjalan 

seiringan dengan system lain. Skor rata – rata indikator FC4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Pegipegi 

adalah sebesar 3,71 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden mengetahui 

dan paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian khusus seperti 

menu help, informasi contact person.

Skor rata-rata facilitating condition (FC) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Pegipegi adalah sebesar 3,97 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Pegipegi, bahwa faktor-faktor obyektif sangat membantu dalam 

memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator FC1 adalah sebesar 4,07 dan termasuk kategori tinggi artinya responden 

memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi mobile 
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Traveloka seperti HandPhone.  Skor rata – rata indikator FC2 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com 

adalah sebesar 3,84 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden memiliki 

pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga responden memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator FC3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu berjalan 

seiringan dengan system lain. Skor rata – rata indikator FC4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Tiket.com 

adalah sebesar 3,92 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden mengetahui 

dan paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian khusus seperti 

menu help, informasi contact person.

Skor rata-rata facilitating condition (FC) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Tiket.com adalah sebesar 

3,95 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang pernah 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka namun sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Tiket.com, bahwa faktor-faktor obyektif sangat membantu 

dalam memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka.

Dapat dilihat jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka menunjukkan skor rata – rata jawaban responden dari 

indikator FC1 adalah sebesar 4,04 dan termasuk kategori tinggi artinya responden 
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memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi mobile 

Traveloka seperti HandPhone.  Skor rata – rata indikator FC2 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka 

adalah sebesar 3,93 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden memiliki 

pendidikan yang standar dan cukup tinggi sehingga responden memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan aplikasi mobile Traveloka. Skor rata – rata 

indikator FC3 dari jawaban responden yang sering menggunakan layanan jasa 

internet traveling Traveloka adalah sebesar 3,93 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya responden meras bahwa aplikasi mobile Traveloka ini mampu berjalan 

seiringan dengan system lain. Skor rata – rata indikator FC4 dari jawaban 

responden yang sering menggunakan layanan jasa internet traveling Traveloka 

adalah sebesar 3,81 dan termasuk kategori tinggi, artinya responden mengetahui 

dan paham bahwa di aplikasi mobile Traveloka terdapat bagian khusus seperti 

menu help, informasi contact person.

Skor rata-rata facilitating condition (FC) dari jawaban responden yang 

sering menggunakkan layanan jasa internet traveling Traveloka adalah sebesar 

3,92 dan termasuk kategori tinggi. Artinya berdasarkan pendekatan teori Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), persepsi responden yang sering 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka bahwa faktor-faktor obyektif sangat 

membantu dalam memudahkan dalam menerapkan aplikasi mobile Traveloka.
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4.4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2009), uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Apabila penelitian menggunakan alat uji 

hipotesis regresi berganda (multiple regression), harus melewati uji asumsi klasik. 

4.4.1. Uji Normalitas

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dilakukan dengan 

statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil regresi. 

Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov>0,05.

Tabel 4.21. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized 

Resi/dual
N 100

Mean 0E-7Normal Parametersa,b
Std. Deviation 2.25152027
Absolute .088
Positive .085Most Extreme Differences
Negative -.088

Kolmogorov-Smirnov Z .885
Asymp. Sig. (2-tailed) .414
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,414 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian untuk telah normal.
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4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa uji heterokedastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser, jika 

nilai absolut lebih besar dari alpha (α) maka tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4.22. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 2.656 1.764 1.505 .136
PE -.096 .061 -.201 -1.577 .118
EE .062 .067 .126 .930 .355
SI .045 .054 .096 .838 .404

1

FC -.080 .089 -.092 -.892 .374
a. Dependent Variable: AbsRes
Sumber: Data primer diolah, 2017

Variabel performance expectancy (PE),  effort expectancy (EE), social 

influence (SI) dan facilitating condition (FC) memberikan masing-masing nilai 

sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas.

4.4.3. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Cara yang digunakan untuk mendeteksi 

multikolinearitasmelalui tolerance value dan VIF (Variance Inflation Factor). 

Jika tolerance value 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas
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Tabel 4.23. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

Collinearity 
Statistics

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

Tolerance VIF
(Constant) -2.396 2.692 -.890 .376
PE .472 .093 .421 5.095 .000 .623 1.606
EE .357 .102 .308 3.502 .001 .552 1.810
SI .245 .082 .222 2.991 .004 .777 1.287

1

FC -.012 .136 -.006 -.087 .931 .944 1.059
a. Dependent Variable: BI
Sumber: Data primer diolah, 2017

Variabel performance expectancy (PE),  effort expectancy (EE), social 

influence (SI) dan facilitating condition (FC) memberikan masing-masing nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah 

terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.5. Uji Model Fit (Uji F)

Menurut Ghozali (2009), uji model fit (uji F) digunakan untuk menguji 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen. Uji model fit dilakukan sebelum uji hipotesis agar model regresi fit 

sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan 

hasilnya mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. Suatu model disebut fit 

jika nilai sig. F < 0,05.

Tabel 4.24. Hasil Uji Model Fit (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 738.095 4 184.524 34.929 .000b

Residual 501.865 95 5.2831
Total 1239.960 99

a. Dependent Variable: BI
b. Predictors: (Constant), FC, SI, PE, EE
Sumber: Data primer diolah, 2017
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Nilai sig. F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. Model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi behavioral intention (BI) atau model 

regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan 

hasilnya mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti.

4.6. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2009), digunakan untuk mengukur kesesuaian regresi 

berganda terhadap suatu data. Semakin tinggi Adjusted R2 maka akan semakin 

baik bagi model regresi karena berarti variabel bebas semakin mampu 

menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus:

KD = Adjusted R2x 100.

Tabel 4.25. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate
1 .772a .595 .578 2.29843
a. Predictors: (Constant), FC, SI, PE, EE
Sumber: Data primer diolah, 2017

Nilai Adjusted R2 0,578 berarti daya penjelas variabel independen:  

performance expectancy (PE),  effort expectancy (EE), social influence (SI) dan 

facilitating condition (FC) terhadap variabel dependen: behavioral intention (BI) 

adalah sebesar 57,8% sedangkan sisanya 42,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar model. 
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4.7. Uji Hipotesis

Alat uji hipotesis yang digunakan adalah regresi berganda (multiple 

regression) untuk mengetahui pengaruh minat pemanfaatan dan penggunaan 

aplikasi mobile Traveloka melalui model Unified Theory Of Acceptance And Use 

Of Technology (UTAUT).

Tabel 4.26. Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

Collinearity 
Statistics

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

Tolerance VIF
(Constant) -2.396 2.692 -.890 .376
PE .472 .093 .421 5.095 .000 .623 1.606
EE .357 .102 .308 3.502 .001 .552 1.810
SI .245 .082 .222 2.991 .004 .777 1.287

1

FC -.012 .136 -.006 -.087 .931 .944 1.059
a. Dependent Variable: BI
Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi: BI = -2,396 + 0,472PE + 0,357EE + 0,245SI – 0,012FC + e

4.7.1. Pembahasan H1

Nilai sig. variabel performance expectancy (PE) adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dengan β sebesar 0,472. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

performance expectancy (PE) terhadap behavioral intention (BI) karena nilai sig. 

di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa performance expectancy berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka diterima.

Performance expectancy merupakan tingkat di mana seseorang meyakini 

bahwa dengan menggunakan teknologi informasi akan membantu dalam 
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meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi 

pemakainya yang berkaitan dengan perceived usefulnees, motivasi ekstrinsik, 

jobfit, keuntungan relatif (relative advantage). Konstruk performance expectancy 

merupakan prediktor yang kuat dari minat pemanfaatan teknologi informasi 

dalamsetting sukarela maupun wajib (Venkateshet al., 2003). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa performance 

expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral intention adopsi e-commerce 

(seperti contohnya aplikasi mobile Traveloka) antara lain Kamila (2016) dan 

Chiemeke et al. (2014).

4.7.2. Pembahasan H2

Nilai sig. variabel effort expectancy (EE) adalah sebesar 0,001 < 0,05 

dengan β sebesar 0,357. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan effort 

expectancy (EE) terhadap behavioral intention (BI) karena nilai sig. di bawah 

0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa effort expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka diterima.

Effort expectancy merupakan tingkat kemudahan penggunaan teknologi 

informasi yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya. Tiga konstruk yang membentuk konsep ini adalah 

kemudahan penggunaan persepsi (perceived easeof use), kemudahan penggunaan 

(ease of use) dan kompleksitas (Venkatesh et al. 2003). Kemudahan penggunaan 

teknologi informasi akan menimbulkan perasaan dalam diri seseorang bahwa 



71

sistem itu mempunyai kegunaan dan karenanya menimbulkan rasa yang nyaman 

bila bekerja dengan menggunakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa effort expectancy berpengaruh 

positif terhadap behavioral intention adopsi e-commerce (seperti contohnya 

aplikasi mobile Traveloka) antara lain Kamila (2016) dan Chiemeke et al. (2014).

4.7.3. Pembahasan H3

Nilai sig. variabel social influence (SI) adalah sebesar 0,004 < 0,05 dengan 

β sebesar 0,245. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan social influence 

(SI) terhadap behavioral intention (BI) karena nilai sig. di bawah 0,05 dan nilai β 

positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

social influence berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam 

menggunakan aplikasi mobile Traveloka diterima.

Social influence merupakan tingkat di mana responden menganggap 

bahwa orang lain menyakinkan dirinya untuk menggunakan teknologi informasi 

baru. Faktor sosial sebagai pengaruh langsung dari minat pemanfaatan teknologi 

informasiterkait dengan norma subyektif, faktor sosial danstatus (image) 

(Venkatesh et al. 2003). Pada lingkungan tertentu penggunaan teknologi informasi 

akan meningkatkan status (image) seseorang di sistem sosial. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa social influence 

berpengaruh positif terhadap behavioral intention adopsi e-commerce (seperti 

contohnya aplikasi mobile Traveloka) antara lain Kamila (2016) dan Chiemeke et 

al. (2014).
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4.7.4. Pembahasan H4

Nilai sig. variabel facilitating condition (FC) adalah sebesar 0,931 > 0,05. 

Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan facilitating condition (FC) 

terhadap behavioral intention (BI) karena nilai sig. di atas 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa facilitating 

condition berpengaruh positif terhadap behavioral intention dalam menggunakan 

aplikasi mobile Traveloka ditolak.

Facilitating condition merupakan faktor-faktor obyektif yang dapat 

memudahkan dalam menerapkan teknologi informasi baru. Kepercayaan 

seseorang untuk menggunakan teknologi informasi akan meningkat apabila 

didukung oleh infrastruktur organisasi maupun teknis. Akan tetapi dalam 

pelaksanaan riil di zaman di mana: teknologi sudah semakin maju, hampir setiap 

orang sudah menggunakan handphone berbasis android, aplikasi apapun sudah 

kompatibel dengan sistem lain yang digunakan serta ada bagian khusus yang 

tersedia untuk membantu kesulitan penggunaan, seperti menu help, informasi 

contact person. Semua aplikasi traveling sejenis saingan lainnya juga memiliki 

kondisi yang memfasilitasi sama seperti kondisi yang memfasilitasi aplikasi 

mobile Traveloka.

Selain itu karena sekarang merupakan zaman dimana teknologi sudah 

semakin maju dan canggih, masyarakat yang menggunakan SmartPhone sudah 

menjadi hal yang biasa. Hal ini menyebabkan baik pengguna aplikasi mobile 

Traveloka maupun bukan pengguna aplikasi mobile Traveloka, Facilitating 

Condition seperti SmartPhone ini sudah sama – sama terpenuhi. Jadi minat atau 
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tidaknya masyarakat tidak bisa dilihat dari penggunaan SmartPhone ini, sehingga 

Facilitating Condition sudah menjadi tidak berpengaruh terhadap minat 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka.


