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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen transportasi online di Semarang. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin,  

pendidikan, dan aplikasi transportasi online yang digunakan  responden yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

107 

93 

 

53,5% 

46,5% 

TOTAL: 200 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 107 orang (53,5%) dan sisanya 93 orang atau 

46,5% adalah perempuan. 
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Tabel 4.2. Pendidikan Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 
Pendidikan: 
a. SD 

b. SMP 

c. SMA / SMK 

d. D3 

e. S1 

f. S2 

 
4 
5 

107 
4 
76 
4 

 
2% 

2,5% 
53,5% 

2% 
38% 
2% 

TOTAL: 200 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

paling banyak adalah yang berpendidikan SMA/SMK berjumlah 107 orang 

(53,5%) dan berpendidikan S1 berjumlah 76 orang (38%). 

Tabel 4.3. Aplikasi yang digunakan Responden 

Keterangan Jumlah 
(orang) 

% 

Aplikasi : 

a. Gojek 

b. Grab 

 

109 

91 

 

55% 

45% 

TOTAL: 200 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

menggunakan aplikasi transportasi Gojek dan Grab dapat dikatakan proposional 

karena jumlah pemakaianya hampir setara. 
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Crosstab antara Variabel dengan Aplikasi yang digunakan 

 

Aplikasi KualitasInformasi KualitasLayanan KualitasSistem 

PreceveidUsefulln

ess 

PerceivedEaseof

Use 

KepuasanPenggu

na 

Gojek Mean 18,8624 14,9083 15,6697 11,5321 12,3945 11,6514 

N 109 109 109 109 109 109 

Std. Deviation 3,54460 2,70644 2,20292 1,90792 1,89550 2,00636 

Grab Mean 18,5495 14,4505 15,1758 11,0549 11,9780 11,3626 

N 91 91 91 91 91 91 

Std. Deviation 3,67049 3,06690 2,26369 2,14664 1,81339 2,01393 

Total Mean 18,7200 14,7000 15,4450 11,3150 12,2050 11,5200 

N 200 200 200 200 200 200 

Std. Deviation 3,59670 2,87774 2,23876 2,02888 1,86558 2,00993 

 
 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat untuk kualitas 

informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, PU, PEOU dan kepuasan pengguna 

hasilnya dapat dikatakan sama antara pengguna Grab dan Gojek. 

JenisAplikasi * Gender Crosstabulation 

Count   

 

Gender 

Total L P 

JenisAplikasi GOJEK 56 53 109 

GRAB 51 40 91 

Total 107 93 200 

 
Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa responden perempuan dan 

laki-laki lebih sering menggunakan aplikasi Gojek dibandingkan aplikasi Grab.  
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4.2.Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel variabel kualitas 

informasi: 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Kualitas Informasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,597 0,138 Valid 

X2 0,534 0,138 Valid 

X3 0,497 0,138 Valid 

X4 0,426 0,138 Valid 

X5 0,507 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel kualitas informasi adalah valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel kualitas layanan: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Kualitas Layanan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,476 0,138 Valid 

X2 0,463 0,138 Valid 

X3 0,393 0,138 Valid 

X4 0,454 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel kualitas layananini dapat dikatakan valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk kualitas sistem: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Kualitas Sistem 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,508 0,138 Valid 

X2 0,412 0,138 Valid 

X3 0,395 0,138 Valid 

X4 0,362 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel kualitas sistemadalah valid.Kemudian berikutnya 

adalah hasil pengujian validitas untuk variabel preceveid usefullness: 
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Tabel 4.7. Hasil Pengujian Preceveid Usefullness 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,430 0,138 Valid 

X2 0,409 0,138 Valid 

X3 0,376 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel 4.7. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel preceveid usefullnessini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel perceived 

ease of use: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Perceived Ease of Use 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,623 0,138 Valid 

X2 0,660 0,138 Valid 

X3 0,622 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel perceived ease of use adalah valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel kepuasan pengguna: 
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Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kepuasan Pengguna 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,431 0,138 Valid 

X2 0,500 0,138 Valid 

X3 0,492 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah 

Dili hat dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel kepuasan penggunaini dapat dikatakan valid.  

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini 

dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel 4.10. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel pada 

penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan 

reliabel. 

Pertanyaan Alpha 
Cronbach 

Keterangan 

Kualitas Informasi 0,745 Reliabel 

Kualitas Layanan 0,665 Reliabel 

Kualitas Sistem 0,634 Reliabel 

Preceveid Usefullness 0,693 Reliabel 

Perceived Ease of Use 0,793 Reliabel 

Kepuasan Pengguna 0,645 Reliabel 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. HasilUjiNormalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-Smirnov. 

Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 200 

Normal Parametersa,b Mean ,0914324 

Std. Deviation 1,12040906 

Most Extreme Differences Absolute ,061 

Positive ,038 

Negative -,061 

Test Statistic ,061 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,066c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 
Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual pada penelitian ini adalah 0,066 > 0,05 sehingga dapat 

dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada penelitian 

ini normal. 
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4.3.2. Uji Multikolinearitas  

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat pada 

angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Multikolinearitas  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KualitasInformasi ,700 1,428 

KualitasLayanan ,612 1,634 

KualitasSistem ,421 2,374 

PreceveidUsefullness ,624 1,604 

PerceivedEaseofUse ,518 1,929 

a. Dependent Variable: KepuasanPengguna 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari persamaan regresi pada tabel 4.12, nilai untuk Tolerance > 0,1 dan 

VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada 

penelitian ini. 
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4.3.3. Uji Heteroskedastisitas  

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model 

regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,491 ,640  2,331 ,021 

KualitasInformasi -,051 ,027 -,159 -1,896 ,059 

KualitasLayanan -,044 ,036 -,109 -1,212 ,227 

KualitasSistem ,032 ,056 ,063 ,579 ,563 

PreceveidUsefullness -,052 ,051 -,092 -1,031 ,304 

PerceivedEaseofUse ,112 ,061 ,180 1,846 ,066 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 
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4.4.4Uji  Linearitas 

Tabel 4.14. Hasil Uji Linearitas 1 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KepuasanPengguna * 

KualitasInformasi 

Between 

Groups 

(Combined) 277,928 18 15,440 5,313 ,000 

Linearity 165,700 1 165,700 57,019 ,000 

Deviation from 

Linearity 
112,228 17 6,602 2,272 ,004 

Within Groups 525,992 181 2,906   

Total 803,920 199    

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai uji linearitas antara kualitas 

informasi dengan kepuasan pengguna sebesar 0.000 < 0.05 artinya ada hubungan 

linear antara kualitas informasi dengan kepuasan pengguna. 

Tabel 4.25. Hasil Uji Linearitas 2 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KepuasanPengguna * 

KualitasLayanan 

Between 

Groups 

(Combined) 292,285 13 22,483 8,174 ,000 

Linearity 211,369 1 211,369 76,841 ,000 

Deviation from 

Linearity 
80,916 12 6,743 2,451 ,005 

Within Groups 511,635 186 2,751   

Total 803,920 199    

 
 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai uji linearitas antara kualitas 

layanan dengan kepuasan pengguna sebesar 0.000 < 0.05 artinya ada hubungan 

linear antara kualitas layanan dengan kepuasan pengguna. 
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Tabel 4.36. Hasil Uji Linearitas 3 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

KepuasanPengguna * 

KualitasSistem 

Between 

Groups 

(Combined) 318,738 14 22,767 8,681 ,000 

Linearity 288,821 1 288,821 110,127 ,000 

Deviation from 

Linearity 
29,918 13 2,301 ,878 ,578 

Within Groups 485,182 185 2,623   

Total 803,920 199    

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai uji linearitas antara kualitas sistem 

dengan kepuasan pengguna sebesar 0.000 < 0.05 artinya ada hubungan linear 

antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna. 

 

Tabel 4.47. Hasil Uji Linearitas 4 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

KepuasanPengguna * 

PerceveidUsefullness 

Between Groups (Combined) 309,881 10 30,988 11,855 ,000 

Linearity 220,751 1 220,751 84,451 ,000 

Deviation from 

Linearity 
89,130 9 9,903 3,789 ,000 

Within Groups 494,039 189 2,614   

Total 803,920 199    

 
 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai uji linearitas antara perceived 

usefulness dengan kepuasan pengguna sebesar 0.000 < 0.05 artinya ada hubungan 

linear antara perceived usefulness dengan kepuasan pengguna. 
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Tabel 4.58. Hasil Uji Linearitas 5 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KepuasanPengguna * 

PerceivedEaseofUse 

Between 

Groups 

(Combined) 289,583 10 28,958 10,641 ,000 

Linearity 242,332 1 242,332 89,048 ,000 

Deviation from 

Linearity 
47,252 9 5,250 1,929 ,050 

Within Groups 514,337 189 2,721   

Total 803,920 199    

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai uji linearitas antara perceived ease 

of use dengan kepuasan pengguna sebesar 0.000 < 0.05 artinya ada hubungan 

linear antara perceived ease of use dengan kepuasan pengguna. 

4.4. Analisis Data  

4.4.1. Deskriptif Statistik 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memnuhi nilai-nilai 

jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

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

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

dengan rumus. 

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 4.14. Statistik Deskriptif Kualitas Informasi 
 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori 

Informasi akurat 200 1,00 5,00 3,8450 ,85123 Tinggi 
Informasi lengkap 200 1,00 5,00 3,9450 ,80324 Tinggi 
Informasi berguna 200 1,00 5,00 4,0450 ,79759 Tinggi 
Informasi konsisten 200 1,00 5,00 3,5850 ,94724 Sedang  
Informasi mudah untuk dipahami 200 1,00 5,00 3,9650 ,85288 Tinggi 
TOTAL: 200   3,8850  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

kualitas informasi  berkisar antara 3,5850 hingga 4,0450 termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa kualitas informasi pada 

transportasi online sudah baik. 
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Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Kualitas Layanan 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori 

Dapat melakukan perintah 
konsumen 

200 1,00 5,00 3,9250 ,80786 
Tinggi  

Layanan sesuai dengan 
harapan konsumen  

200 2,00 5,00 3,8050 ,80637 
Tinggi 

Layanan selalu di 
perbaharui 

200 1,00 5,00 3,9750 ,79216 
Tinggi 

Mencapai tujuan lebih cepat 200 1,00 5,00 3,9350 ,88014 Tinggi 
TOTAL: 200   3,9210  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

kualitas layanan  berkisar antara 3,8050 hingga 3,9750 termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa kualitas layanan 

padatransportasi online sudah baik. 

 

Tabel 4.16. Statistik Deskriptif Kualitas Sistem 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori 

 Sistem mudah dipelajari 200 1,00 5,00 3,9600 ,73560 Tinggi 
Sistem menyediakan akses 
yang cepat. 

200 1,00 5,00 3,8850 ,73790 
Tinggi 

Desain sistem tidak 
membingungkan 

200 1,00 5,00 3,7450 ,90780 
Tinggi 

Adanya respon yang cepat 200 1,00 5,00 3,8550 ,84709 Tinggi 
TOTAL: 200   3,8820  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

kualitas sistem  berkisar antara 3,7440 hingga 3,8850 termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa kualitas sistem padatransportasi 

online sudah baik. 

Tabel 4.17. Statistik Deskriptif Perceived Usefulness (PU) 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori 

Waktu lebih efektif 200 1,00 5,00 3,8000 ,87397 Tinggi  
Biaya tidak mahal 200 1,00 5,00 3,6000 1,02236 Sedang 
Aplikasi menyediakan 
apa yang dibutuhkan 

200 1,00 5,00 3,9150 ,82534 
Tinggi 

TOTAL: 200   3,7717  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

perceived usefulness (PU) berkisar antara 3,6000 hingga 3,9150 termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa responden dapat 

memanfaatkan sistemtransportasi online. 

 
Tabel 4.18. Statistik Deskriptif Perceived ease of use(PEOU)  

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori  

Sangat mudah 
menggunakan aplikas 200 1,00 5,00 4,1400 ,73696 

Tinggi 

Mudah beradaptasi 
dengan  aplikasi 200 1,00 5,00 3,9600 ,76900 

Tinggi 

Kemudahan mengakses 
pada  aplikasi 200 1,00 5,00 4,1050 ,71169 

Tinggi 

TOTAL:  200   4,0683  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

perceived ease of use(PEOU) berkisar antara 3,9600 hingga 4,1400 termasuk 

dalam kategori tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa mudah dalam 

menggunakan transportasi online. 

 
 

Tabel 4.19. Statistik Deskriptif Kepuasan Pengguna 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Kategori  

Sering  menggunakan 
aplikasi transportasi  200 1,00 5,00 3,6850 1,01535 

Tinggi  

Puas dengan pengalaman 
menggunakan   aplikasi  200 1,00 5,00 3,9250 ,74979 

Tinggi 

Senang dengan 
pengalaman menggunakan 
aplikasi 

200 1,00 5,00 3,9100 ,82784 
Tinggi 

TOTAL: 200   3,840  Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 
Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk variabel 

kepuasan pengguna berkisar antara 3,6850 hingga 3,9100 termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden cenderung setuju bahwa responden puas saat 

menggunakantransportasi online. 
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4.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda  

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,691 ,814  ,850 ,396 

KualitasInformasi ,091 ,034 ,162 2,640 ,009 

KualitasLayanan ,134 ,046 ,192 2,910 ,004 

KualitasSistem ,182 ,071 ,202 2,551 ,012 

PreceveidUsefullness ,185 ,065 ,187 2,866 ,005 

PerceivedEaseofUse ,185 ,077 ,172 2,404 ,017 

a. Dependent Variable: KepuasanPengguna 
Sumber: Data Primer yang Diolah  
Persamaan regresi: 

 

4.5. Pengujian Hipotesis  

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.21. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,697a ,486 ,472 1,45997 1,861 

a. Predictors: (Constant), PerceivedEaseofUse, KualitasLayanan, KualitasInformasi, 

PreceveidUsefullness, KualitasSistem 

b. Dependent Variable: KepuasanPengguna 
Sumber: Data Primer yang Diolah  
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 0,472 

yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 

47,2% dan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.5.2. Uji F 

Tabel 4.22. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 390,404 5 78,081 36,631 ,000b 

Residual 413,516 194 2,132   

Total 803,920 199    

a. Dependent Variable: KepuasanPengguna 

b. Predictors: (Constant), PerceivedEaseofUse, KualitasLayanan, KualitasInformasi, 

PreceveidUsefullness, KualitasSistem 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 < 0.05 

yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

4.5.3. Uji t 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kualitas informasi berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online. Berdasarkan pada tabel 

tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel kepercayaan sebesar 0,009 

yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,091. Artinya kualitas 

informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi 

online. Jadi hipotesis pertama diterima. 
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2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah Kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. Berdasarkan pada tabel tersebut 

diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tangibilitas pelayanan sebesar 0,004 

yang nilainya <0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,134. Artinya kualitas 

layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi 

online. Jadi hipotesis kedua diterima. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah kualitas sistem berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. Berdasarkan pada tabel tersebut 

diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tangibilitas pelayanan sebesar 0,012 

yang nilainya <0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,182. Artinya kualitas 

sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi 

online. Jadi hipotesis ketigaditerima. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah perceived usefulness (PU) 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online. Berdasarkan 

pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tangibilitas 

pelayanan sebesar 0,005 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,185. Artinya perceived usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. Jadi hipotesis keempat diterima. 
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5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah perceived ease of use (PEOU) 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online. Berdasarkan 

pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tangibilitas 

pelayanan sebesar 0,017 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,185. Artinya perceived ease of use (PEOU) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. Jadi hipotesis kelima diterima. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

kepercayaan sebesar 0,009 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,091. Artinya kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna sistem transportasi online. 

Information Quality merupakan output dari penggunaan sistem informasi oleh 

pengguna (user). Information quality pada sebuah situs web bertanggung jawab 

untuk menarik atau menolak pelanggan online. Informasi pada situs sering 

dipindahkan, apabila dibandingkan dengan membaca secara rinci. Semakin tinggi 

kualitas informasi  maka intention to use akan semakin baik (DeLone dan 

McLean, 1992). 

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu 

daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital 

dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat 

ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Apalagi pada 
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saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang sangat maju 

dan canggih seperti telepon pintar atau smartphone yang pada saat ini sangat 

mendukung segala aspek kehidupan. Jadi semakin baik kualitas informasi pada 

transportasi online, maka akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim dan 

Lee (2014), Gorla dkk (2010) dan Yoon (2015) yang menyimpulkan bahwa 

semakin baik kualitas informasi diterapkan maka berarti masyarakat semakin 

menerima informasi yang berkualitas tinggi, kemudian kualitas layanan yang 

semakin baik membuat pengguna merasa semakin puas. 

4.6.2. Pengaruh kualitas layananterhadap kepuasan pengguna 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwanilai signifikansi t untuk variabel 

tangibilitas pelayanan sebesar 0,004 yang nilainya <0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,134. Artinya kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. 

Kualitas layanan merupakanhal yang sangat penting bagi setiap perusahaan 

apapun bentuk produk/jasa yang dihasilkan. Apabila perceived service sesuai 

dengan expected service, maka kualitas layanan dipersiapkan sebagai kualitas 

ideal. Sebaiknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected 

service, maka kualitas layanan dipersepsikan negatif atau buruk. Semakin tinggi 

kualitas layanan makakepuasan pengguna akan semakin tinggi (DeLone dan 

McLean dalam Zaied, 2012).  

Hasil penelitian ini  didukung oleh penelitian Zaied (2012) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 
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4.6.3. Pengaruh kualitas sistemterhadap kepuasan pengguna 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwanilai signifikansi t untuk variabel 

tangibilitas pelayanan sebesar 0,012 yang nilainya <0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,182. Artinya kualitas sistem berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online. 

System Quality adalah ukuran sistem informasi dan fokus di dalam interaksi 

antara pengguna dengan sistem yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu 

teknologi. Semakin tinggi kualitas sistem  makakepuasan pengguna akan semakin 

tinggi (DeLone dan McLean dalam Zaied, 2012).  

Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasionline sebenarnya merupakan 

jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, 

aplikasi transportasi online mudah dipelajari sesuai dengan fungsinya, akses 

cepat, tidak membingungkan. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis 

online ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Dilihat dari sisi kebutuhan 

masyarakat, transportasi online sudah menjadi sebuah alternatif yang diinginkan 

masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan moda 

transportasi konvensional. Jadi semakin baik kualitas sistem pada transportasis 

online, maka akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini  didukung oleh penelitian Gorla dkk (2010) dan Yoon (2015) 

menyatakan bahwa semakin baik kualitas informasi diterapkan maka berarti 

masyarakat semakin menerima informasi yang berkualitas tinggi, kemudian 

kualitas layanan yang semakin baik membuat pengguna merasa semakin puas. 
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4.6.4. Pengaruh perceived usefulness (PU) terhadap kepuasan pengguna 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwanilai signifikansi t untuk variabel 

tangibilitas pelayanan sebesar 0,005 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,185. Artinya perceived usefulness (PU) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online. 

Persepsi tentang kegunaan teknologi didefinisikan sebagai tingkat dimana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkannya 

atau kinerja pekerjaannya. Semakin tinggi perceived usefulness 

(PU)makakepuasan pengguna akan semakin tinggi (DeLone dan McLean, 1992). 

 Jasa transportasi berbasis aplikasionline merupakan tuntutan persaingan yang 

mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat, dan 

harus menekankan pada manfaat yang diterima (perceived usefulness). Semakin 

tinggi manfaat yang diterima akan berdampak pada peningkatan kepuasan 

pengguna transportasi online. 

Hasil penelitian ini  didukung oleh penelitian Kim dan Lee (2014) menyatakan 

bahwa kualitas informasi, pelayanan, perceived usefullness , perceived ease of use 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa robot online. Hal ini juga  

didukung oleh penelitian Gorla dkk (2010) dan Yoon (2015).  
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4.6.5. Pengaruh perceived ease of use (PEOU)terhadap kepuasan pengguna 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwanilai signifikansi t untuk variabel 

tangibilitas pelayanan sebesar 0,017 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,185. Artinya perceived ease of use (PEOU) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online. 

Persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi (Perceived Ease Of Use) 

mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan terbebas dari usaha. Sehinga jika seseorang merasa percaya bahwa 

sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakanya.  Sebaliknya 

jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan 

maka dia tidak akan menggunakanya(DeLone dan McLean, 1992). 

 Semakin tinggi kemudahan penggunaan atau PEOU maka memungkinkan 

pengguna transportasi online, maka pengguna mudah beradaptasi dengan  aplikasi 

transportasi online yang digunakan, mudah menggunakan aplikasi online sehingga 

akan berdampak pada peningkatan kepuasan pengguna. 

Hasil penelitian ini  didukung oleh penelitian Kim dan Lee (2014) menyatakan 

bahwa kualitas informasi, pelayanan, perceived usefullness , perceived ease of use 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa robot online. Hal ini juga  

didukung oleh penelitian Gorla dkk (2010) dan Yoon (2015). 

 

 


