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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi masyarakat di Kota Semarang dalam  

mengadopsi teknologi online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka dengan menggunakan  model Technology Acceptance Model 

(TAM)  sebagai dasar untuk dapat menganalisis  faktor-faktor yang 

mampu mempengaruhi keputusan seseorang dalam  menggunakan aplikasi 

pada Traveloka.  

Peneliti telah menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang 

berada di Kota Semarang sebanyak 125 lembar secara offline, dan juga 

menyebarkan  kuesioner dalam bentuk  google formulir yang mendapatkan 

tanggapan sebanyak 40 orang. Namun jumlah kuesioner yang kembali dan 

yang dinyatakan sesuai dengan kriteria dari penelitian ini hanya sekitar 

125 lembar, hal ini dikarenakan 40 lembar yang telah diisi oleh 

masyarakat merupakan data yang tidak sesuai dengan kriteria dari 

penelitian ini yaitu belum pernah menggunakan aplikasi e-ticket dan e-

voucher pada Traveloka dan tidak mengetahui cara pembayaran pada 

aplikasi Traveloka tersebut. 
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Tabel 4.1 

Daftar Kuesioner 

Kuesioner Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 165 

Kuesioner yang tidak sesuai kriteria 40 

Kuesioner yang layak digunakan untuk penelitian 125 

Sumber : Data yang Diolah, 2019 

Tabel 4.2 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Perempuan 70 56% 

Laki-Laki 55 44% 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Dari tabel 4.2 sebagian besar dari responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan dengan jumlah 70 responden atau  56%, sedangkan responden laki-

laki dalam penelitian ini sebesar 55 responden atau 44%. Dari tabel tersebut 

menunjukan bahwa responden perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi Penghasilan per Bulan 

Rentang Penghasilan Jumlah Persentase 

 < Rp 5.000.000 93 74% 

Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 15 12% 

Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 8 7% 

Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000 4 3% 

> Rp 20.000.000 5 4% 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa dari 125 responden, jumlah 

penghasilan yang paling banyak yaitu <Rp 5.000.000 per bulan yaitu sebanyak 93 

responden. Sisanya memiliki penghasilan diatas Rp 5.000.000 per bulan. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Kebiasaan Membeli Tiket 

Pemesanan Tiket Jumlah Persentase 

Aplikasi Pemesanan Tiket 101 81% 

Loket Penjualanan Tiket 24 19% 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 
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 Dari tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa dari 125 responden, kebiasaan yang 

dilakukan dalam membeli tiket lebih banyak pada aplikasi pemesanan tiket yaitu 

sekitar 101 responden atau 81%, dan 24 responden atau 19% menjawab lebih 

sering membeli di loket dari pada aplikasi pemesanan tiket seperti Traveloka. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Responden Berdasarkan Penggunaan Traveloka 

 Jumlah Persentase 

Pernah Menggunakan 125 100% 

Tidak Pernah Menggunakan - - 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Dari tabel 4.5 dijelaskan bahwa dari 125 responden atau 100%  pernah 

menggunakan aplikasi Traveloka. 

Tabel 4.6  

Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Traveloka 

Frekuensi Jumlah Persentase 

Menggunakan 1 kali 30 24% 

Menggunakan 2 kali 21 16% 

Menggunakan 3 kali 14 12% 

Menggunakan > 3 kali 60 48% 
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Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Pada tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa dari 125 responden, frekuensi 

penggunaan aplikasi Traveloka paling banyak yaitu  menggunakannya  lebih dari 

3 kali pemakaian. 

Tabel 4.7 

Deskripsi Responden Berdasrkan Mengetahui Cara Pembayaran 

 Jumlah Persentase 

Mengetahui Cara Pembayaran Traveloka 125 100% 

Tidak Mengetahui Cara Pembayaran Traveloka - - 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa dari 125 responden mengetahui cara 

pembayaran dengan menggunakan aplikasi Traveloka, sehingga responden 

termasuk ke dalam kriteria dalam penelitian ini. 

Tabel 4.8 

Deskripsi Responden Berdasarkan Alasan Menggunakan Traveloka 

Alasan Menggunakan Traveloka Jumlah Persentase 

Pesanya mudah dan cepat 27 22% 

Sudah terjamin keamanan dan kerahasiaan data 54 43% 
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penumpang 

Banyak promo 11 9% 

Metode pembayaran yang beragam 33 26% 

Total 125 100% 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa dari 125 responden, 54 responden 

menjawab alasan mereka menggunakan Traveloka karena sudah terjamin 

keamanan dan kerahasiaan data penumpang. Sedangkan sisanya menjawab 

pemesanan yang mudah dan cepat, banyak promo dan metode pembayran yang 

beragam. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan 

untuk dapat mengetahui gambaran dari jawaban para responden terhadap indikator 

dalam variabel penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Kemudian menentukan rentang skala dari masing-masing 

kategori dengan perhitungan : 

 Rentang : 
                              

               
 

   Rentang :  
   

 
 

   Rentang : 1,33 
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Tabel 4.9 

Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

Tabel 4.10 

Hasil Tanggapan Responden 

Variabel Indikator Mean Keterangan 

 

 

 

Kepercayaan (Trust) 

T1 4,200 Tinggi 

T2 4,264 Tinggi 

T3 4,144 Tinggi 

T5 4,080 Tinggi 

T6 4,136 Tinggi 

T7 4,200 Tinggi 

Rata-Rata 4,171 Tinggi 

 

Persepsi Resiko (Perceived 

Risk) 

PR1 2,424 Sedang 

PR2 2,384 Sedang 

PR3 2,880 Sedang 

PR5 2,808 Sedang 
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PR6 3,432 Sedang 

PR8 3,192 Sedang 

PR9 3,240 Sedang 

Rata-Rata 2,908 Sedang 

Persepsi Kemanfaatan 

(Perceived Usefulness) 

PU1 4,224 Tinggi 

PU2 4,232 Tinggi 

PU3 4,192 Tinggi 

Rata-Rata 4,216 Tinggi 

Persepsi Kemudahaan 

Penggunaan (Perceived 

Ease of Use) 

PEOU1 4,256 Tinggi 

PEOU2 4,152 Tinggi 

PEOU3 4,248 Tinggi 

Rata-Rata 4,218 Tinggi 

Perilaku Untuk Tetap 

Menggunakan (Behavioural 

Intention to Use) 

BIU1 4,240 Tinggi 

BIU2 4,152 Tinggi 

BIU3 4,216 Tinggi 

Rata-Rata 4,202 Tinggi 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

 Pada variabel kepercayaan (trust) penggunaan e-ticket dan e-voucher 

pada aplikasi Traveloka dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan dan diketahui bahwa rata-rata dari jawaban responden adalah 

4,171. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa respon dari masyarakat 

terhadap variabel kepercayaan berada pada kategori yang tinggi. Dari hasil 
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yang tinggi tersebut dapat diketahui bahwa responden merasa 

mempercayai terhadap e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka. 

 Pada variabel persepsi resiko (perceived risk) penggunaan e-ticket dan 

e-voucher pada aplikasi Traveloka dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa pertanyaan dan diketahui bahwa rata-rata dari jawaban 

responden adalah 2,908. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa respon 

dari masyarakat terhadap variabel persepsi resiko berada pada kategori 

sedang yang artinya tidak memiliki banyak resiko sehingga dapat 

dipercaya. Dari hasil yang sedang tersebut dapat diketahui bahwa 

responden tidak terlalu memiliki resiko ketika menggunakan e-ticket dan 

e-voucher pada aplikasi Traveloka. 

 Pada variabel persepsi kemanfaatan (perceived ease of use) 

penggunaan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka dapat diukur 

dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan diketahui bahwa rata-rata 

dari jawaban responden adalah 4,216. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa respon dari masyarakat terhadap variabel persepsi kemanfaatan 

berada pada kategori tinggi. Dari hasil yang tinggi tersebut dapat diketahui 

bahwa responden merasa e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka 

sangat bermanfaat dan dapat membantu dalam memperlancar proses 

pembelian tiket. 

 Pada variabel persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

penggunaan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka dapat diukur 

dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan diketahui bahwa rata-rata 
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dari jawaban responden adalah 4,218. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa respon dari masyarakat terhadap variabel persepsi kemudahan 

penggunaan berada pada kategori tinggi. Dari hasil yang tinggi tersebut 

dapat diketahui bahwa responden merasa e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka mudah untuk dipelajari dan dimengerti. 

 Pada variabel perilaku untuk tetap menggunakan (behavioural 

intention to use) penggunaan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka dapat diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan 

diketahui bahwa rata-rata dari jawaban responden adalah 4,202. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa respon dari masyarakat terhadap variabel 

persepsi kemudahan penggunaan berada pada kategori tinggi. Dari hasil 

yang tinggi tersebut dapat diketahui bahwa responden merasa e-ticket dan 

e-voucher akan tetap digunakan oleh masyarakat dikemudian hari. 

4.3 Hasil Analisis Outer Model 

Tujuan dilakukan analisis outer model yaitu untuk dapat 

memastikan bahwa data yang telah digunakan  pantas untuk dijadikan 

pengukuran seperti valid dan reliabel ketika dilakukan penelitian.  

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas dipakai untuk mengukur apakah kuesioner tersebut 

valid atau  tidaknya, dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai 

outer loading >0,6.  Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila 

pertanyaan didalam kuesioner tersebut dapat untuk 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006).   

Tabel 4.11 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Butir Loading Factor Evaluasi 

Model 

 

 

 

Kepercayaan  

(Trust) 

1 0,644 Valid 

2 0,752 Valid 

3 0,616 Valid 

4 0,754 Valid 

5 0,810 Valid 

6 0,723 Valid 

 

 

 

Persepsi Resiko 

(Perceived Risk) 

1 0,769 Valid 

2 0,773 Valid 

3 0,708 Valid 

4 0,838 Valid 

5 0,656 Valid 

6 0,616 Valid 

7 0,617 Valid 

Persepsi 

Kemanfaatan 

(Perceived Usefulnes) 

1 0,814 Valid 

2 0,911 Valid 

3 0,872 Valid 
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Persepsi Kemudahan 

Penggunaan 

(Perceived Ease of 

Use) 

1 0,829 Valid 

2 0,817 Valid 

3 0,883 Valid 

 

Perilaku Untuk Tetap 

Menggunakan 

(Behavioural 

Intention to Use) 

1 0,878 Valid 

2 0,877 Valid 

3 0,915 Valid 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 Hasil dari uji convergent validity yang telah ditampilkan pada tabel 

4.11, maka dapat dijelaskan bahwa semua indikator diatas telah memiliki 

outer loading >0,6 artinya semua variabel dapat dikatakan valid. Sehingga 

semua indikator dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Discriminant Validity 

Variabel Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Akar Average 

Variance 

Extracted 

(      ) 

Kepercayaan  

(Trust) 

0,793 0,890 

Persepsi Resiko (Perceived 0,751 0,867 
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Risk) 

Persepsi Kemanfaatan 

(Perceived Usefulnes) 

0,711 0,843 

Persepsi Kemudahan 

Penggunaan 

 (Perceived Ease of Use) 

0,512 0,715 

Perilaku Untuk Tetap 

Menggunakan  

(Behavioural Intention to Use) 

0,518 0,720 

  Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil uji discriminant validity dapat diketahui, bahwa 

pada tabel 4.12 semua variabel memiliki  Average Variance Extracted 

(AVE) >0,5 artinya semua variabel dapat dikatakan valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas itu adalah sebuah alat ukur dari kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel tersebut. Kuesioner dapat 

dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabiitas 

dilakukan dengan melihat alpha atau Cronbach’s Alpha memiliki 

nilai >0,7 maka variabel dapat dikatakan reliabel. (Murniarti et al, 

2013).  Uji reliabilitas juga dapat dilihat dari Composite Reliability, 

ketika Composite Reliability memiliki nilai >0,7 maka dapat 

dikatakan reliabel. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Kepercayaan  

(Trust) 

0,920 

Persepsi Resiko  

(Perceived Risk) 

0,900 

Persepsi Kemanfaatan 

 (Perceived Usefulnes) 

0,881 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 

 (Perceived Ease of Use) 

0,879 

Perilaku Untuk Tetap Menggunakan  

(Behavioural Intention to Use) 

0,865 

Sumber : Data yang Diolah, 2019 

Dari hasil uji Composite Reliability menunjukan bahwa variabel memiliki 

hasil  >0,7, sehingga pada tabel 4.13 semua variabel memenuhi kriteria Composite 

Reliability yang artinya dari masing-masing variabelnya dapat dipercaya. 
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Tabel 4.14 

Hasil Cornbach Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Kepercayaan  

(Trust) 

0,869 

Persepsi Resiko  

(Perceived Risk) 

0,834 

Persepsi Kemanfaatan 

 (Perceived Usefulnes) 

0,797 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 

 (Perceived Ease of Use) 

0,846 

Perilaku Untuk Tetap Menggunakan  

(Behavioural Intention to Use) 

0,815 

 Sumber : Data yang Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji Cornbach Alpha menunjukan bahwa nilai masing-

masing variabel memiliki nilai >0,7, maka dari pengukuran Cornbach Alpha dapat 

dikatakan reliabel atau masing-masing dari variabel dapat dipercaya. 

4.4 Hasil Analisis Inner Model 

Tujuan dari pengujian inner model atau yang biasa disebut dengan model 

struktural ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konstruk, nilai 

signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural ini dievaluasi 
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dengan memakai R-square untuk konstruk dependen  uji T dan signifikansi dari 

koefisien parameter jalur struktural. 

Tabel 4.15 

Hasil Output Bootstrapping 

 Original 

Sampel (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standart 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistics 

((|O/STDEV|) 

P Values 

PU  BIU 0,248 0,243 0,111 2,242 0,026 

PEOU  BIU 0,406 0,413 0,102 3,988 0,000 

PEOU  PU 0,528 0,529 0,081 6,516 0,000 

PR  BIU 0,034 0,027 0,091 0,371 0,711 

Trust  PR 0,261 0,322 0,103 2,530 0,012 

Sumber : Data yang Diolah dengan Smart PLS, 2019 

Dari tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa hasil output bootstrapping 

menunjukan nilai P-values variabel persepsi kemanfaatan (PU) terhadap perilaku 

untuk tetap menggunakan (BIU) (0,026 < 0,05) maka artinya Ha diterima, nilai P-

values variabel kemudahan dalam menggunakan (PEOU) terhadap perilaku untuk 

tetap menggunakan (BIU) (0,000<0,05) maka artinya Ha diterima, nilai P-values 

variabel kemudahan dalam menggunakan (PEOU) terhadap persepsi kemanfaatan 

(PU) (0,000<0,05) maka artinya Ha diterima, nilai P-values variabel persepsi 

resiko (PR) terhadap perilaku untuk tetap menggunakan (0,711>0,05) maka 

artinya Ha ditolak karena 0,711 lebih besar dari 0,05, nilai P-values variabel 
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kepercayaan (T) terhadap persepsi resiko (PR) (0,012<0,05) maka artinya Ha 

diterima. 

Tabel 4.16 

Nilai R-Square 

Variabel Endogen Nilai R-square 

Behavioural Intention to Use 0,341 

Perceived Usefulness 0,279 

Perceived Risk 0,068 

Sumber : Data yang Diolah, 2019 

 R-Square merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen, 

koefisien determinasi sendiri memiliki pengertian sebagai seberapa besar 

kemampuan semua variabel  bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 

terkaitnya. Berdasarkan  nilai R-square diatas dapat dijelaskan bahwa R-square 

untuk perilaku untuk tetap menggunakan  (BIU) dari seorang pengguna e-ticket 

dan e-voucher pada aplikasi Traveloka sebersar 0,341, berarti persentase besarnya 

perilaku untuk tetap menggunakan  (BIU) dapat dijelaskan oleh persepsi resiko 

(PR), persepsi kemanfaatan (PU), dan persepsi kemudahan dalam menggunakan 

(PEOU) adalah sebesar 34,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  R-square 

untuk persepsi kemanfaatan (PU) dari seorang pengguna e-ticket dan e-voucher 

pada aplikasi Traveloka sebesar 0,279, berarti persentase besarnya persepsi 

kemanfaatan (PU) dapat dijelaskan oleh persepsi kemudahan dalam menggunakan 

(PEOU) sebesar 27,9 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. R-square untuk 
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persepsi resiko (PR) dari seorang pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka sebesar 0,068, berarti persentase besarnya persepsi resiko (PR) dapat 

dijelaskan oleh kepercayaan (Trust) sebesar 6, 8% dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain.  

Tabel 4.17 

Nilai Q-Square 

Variabel Endogen Nilai Q-Square 

Behavioural Intention to Use 0,244 

Perceived Usefulness 0,190 

Perceived Risk 0,024 

 Sumber : Dara yang Diolah dengan Smart PLS, 2019 

 Berdasarkan  nilai Q-Square diatas dapat dijelaskan  bahwa nilai perilaku 

untuk tetap menggunakan (Behavioural Intention to Use) sebesar 0,244 berarti 

nilai Q-Square lebih dari 0,15 yang memiliki nilai predictive relevance dengan 

nilai sedang, artinya konsumen pengguna Travloka akan selalu menggunakan 

aplikasi Traveloka dimasa yang akan datang. Nilai Q-Square untuk variabel 

persepsi kemnfaatan (Perceived Usefulness) sebesar 0,190 berarti nilai Q- Square 

lebih dari 0,15 yang memiliki nilai predictive relevance dengan nilai sedang, 

artinya banyak manfaat yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Traveloka. Nilai 

Q-Square untuk variabel persepsi  resiko (Perceived Risk) sebesar 0,024  berarti 

nilai Q- Square lebih dari 0,02 yang memiliki nilai predictive relevance dengan 

nilai kecil, artinya resiko yang ditimbulkan pada aplikasi Traveloka sedikit 
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4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Dalam  penelitian  ini , pada hipotesis 1 menjelaskan bahwa Kepercayaan 

(Trust) dari pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka secara 

positif mempengaruhi Persepsi Resiko (Perceived Risk) pada pengguna e-ticket 

dan e-voucher pada aplikasi Traveloka yang diuji dengan menggunakan 

SmartPLS.  

Tabel 4.18 

Hasil Path Coeficient 

 Original 

Sampel (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standart 

Deviasi 

(STDEV) 

T Statistics 

((|O/STDEV|) 

P Values 

PU  BIU 0,248 0,243 0,111 2,242 0,026 

PEOU  BIU 0,406 0,413 0,102 3,988 0,000 

PEOU  PU 0,528 0,529 0,081 6,516 0,000 

PR  BIU 0,034 0,027 0,091 0,371 0,711 

Trust  PR 0,261 0,322 0,103 2,530 0,012 

 Sumber : Data yang Diolah dengan Smart PLS, 2019 

Pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai T-statistics pada Trust 

terhadap  Perceived Risk  (PR) sebesar  2,530 dikatakan signifikan  karena  >1,96. 

Nilai original sampel estimate adalah positif sebesar 0,261, dapat diartikan bahwa 

hubungan antara Trust terhadap  Perceived Risk  (PR) adalah positif.  
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Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka di Kota Semarang, melihat kepercayaan sebagai acuan dan 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap resiko yang akan didapat ketika 

memanfaatkan aplikasi Traveloka.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang serupa dilakukan 

oleh (Assegaff, 2017) kepada masyarakat di Kota Jambi yang menunjukan adanya 

hubungan positif antara kepercayaan terhadap persepsi resiko. 

4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Dalam  penelitian  ini , pada hipotesis 2 menjelaskan bahwa Perceived 

Risk  (PR) dari pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka secara 

negatif mempengaruhi Behavioural Intention to Use (BIU) pada pengguna e-ticket 

dan e-voucher pada aplikasi Traveloka yang diuji dengan menggunakan 

SmartPLS. 

Pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai T-statistics pada Perceived 

Risk  (PR) terhadap Behavioural Intention to Use (BIU) sebesar 0,371tidak 

signifikan karena <1,96. Nilai original sampel estimate adalah positif sebesar 

0,034, dapat diartikan bahwa hubungan antara Perceived Risk  (PR) terhadap 

Behavioural Intention to Use (BIU) adalah negatif. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan hubungan yang 

signifikan antara persepsi resiko terhadap niat untuk tetap menggunakan aplikasi 

Traveloka. Maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Kota Semarang 
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menganggap tingkat resiko dari penggunaan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka itu rendah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang serupa dilakukan 

oleh (Assegaff, 2017) kepada masyarakat di Kota Jambi yang menunjukan adanya 

hubungan negatif antara persepsi resiko terhadap perilaku untuk tetap 

menggunakan. 

4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Dalam  penelitian  ini , pada hipotesis 3 menjelaskan bahwa Perceived 

Usefulness  (PU) dari pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka 

secara positif mempengaruhi Behavioural Intention to Use (BIU) pada pengguna 

e-ticket pada aplikasi Traveloka yang diuji dengan menggunakan SmartPLS. 

Pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai T-statistics pada Perceived 

Usefulness  (PU) terhadap Behavioural Intention to Use (BIU) sebesar 2,242 

dikatakan signifikan  karena  >1,96. Nilai original sampel estimate adalah positif 

sebesar 0,248, dapat diartikan bahwa hubungan antara Perceived Usefulness  (PU) 

terhadap Behavioural Intention to Use (BIU) adalah positif. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka di Kota Semarang, memiliki persepsi bahwa dengan 

menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka dapat memberikan 

manfaat yang besar dalam melakukan transaksi pembelian pada Traveloka, 

sehingga mayarakat akan menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang serupa dilakukan 

oleh (Assegaff, 2017) kepada masyarakat di Kota Jambi yang menunjukan adanya 

hubungan positif antara persepsi kemanfaatan terhadap perilaku untuk tetap 

menggunakan. 

4.5.4 Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Dalam  penelitian  ini , pada hipotesis 4 menjelaskan bahwa Perceived 

Ease of Use (PEOU) dari pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka secara positif mempengaruhi Perceived Usefulness  (PU) pada 

pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka yang diuji dengan 

menggunakan SmartPLS. 

Pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai T-statistics pada Perceived 

Ease of Use (PEOU) terhadap Perceived Usefulness  (PU) sebesar 6,516 

dikatakan signifikan  karena  >1,96. Nilai original sampel estimate adalah positif 

sebesar 0,528, dapat diartikan bahwa hubungan antara Perceived Ease of Use 

(PEOU) terhadap Perceived Usefulness  (PU) adalah positif. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen e-ticket dan e-voucher peda 

aplikasi Traveloka di Kota Semarang, memiliki persepsi bahwa dengan 

menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka,  mudah untuk 

dipahami dan digunakan sehingga masyarakat akan dapat merasakan manfaat dari 

pembelian e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang serupa dilakukan 

oleh (Tileng, 2016) kepada masyarakat di Indonesia yang menunjukan adanya 

hubungan positif antara persepsi kemudahan dalam menggunakan terhadap 

persepsi kemanfaatan. 

Hasil dari penelitian selanjutnya yang serupa dilakukan oleh (Assegaff, 

2017) kepada masyarakat yang berada di kota Jambi tidak mendukung penelitian 

ini, karena tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara persepsi kemudahan 

dalam menggunakan terhadap  persepsi kemanfaatan. Sehingga dalam penelitian 

yang dilakukan di Kota Semarang ini dapat membuktikan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara persepsi kemudahan dalam menggunakan terhadap  

persepsi kemanfaatan. 

4.5.5 Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Dalam  penelitian  ini , pada hipotesis 5 menjelaskan bahwa Perceived 

Ease of Use (PEOU) dari pengguna e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka secara positif mempengaruhi Behavioural Intention to Use (BIU) pada 

pengguna e-ticket pada aplikasi Traveloka yang diuji dengan menggunakan 

SmartPLS. 

Pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa nilai T-statistics pada Perceived 

Ease of Use (PEOU) terhadap Behavioural Intention to Use (BIU) sebesar 3,988 

dikatakan signifikan  karena  >1,96. Nilai original sampel estimate adalah positif 

sebesar 0,406 adalah positif. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen e-ticket dan e-voucher peda 

aplikasi Traveloka di Kota Semarang, memiliki persepsi bahwa dengan 

menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka yang mudah untuk 

dipahami dan digunakan, akan membuat  masyarakat untuk tetap menggunakan 

aplikasi Traveloka. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang serupa dilakukan 

oleh (Assegaff, 2017) kepada masyarakat di Kota Jambi yang menunjukan adanya 

hubungan positif antara persepsi kemudahan dalam menggunakan terhadap 

perilaku untuk tetap menggunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




