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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan pelanggan di Kota Semarang 

yang menggunakan situs e-commerce dalam melakukan belanja online. Melalui 

penyebaran kuesioner, penelitian ini berhasil mendapatkan 156 responden. Akan 

tetapi dari kuesioner yang terkumpul, hanya 144 responden yang memenuhi 

persyaratan sebagai sampel penelitian karena melakukan transaksi diatas dua kali. 

Sedangkan, sejumlah 12 responden melakukan transaksi belanja online dibawah 

dua kali. Berikut ini merupakan gambaran umum dari responden yang terdiri dari 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, banyak-nya responden melakukan transaksi dan e-

commerce yang menjadi pilihan responden :  

 

TABEL 4. 1 Preferensi E-Commerce Segmentasi B2C dan C2C Berdasarkan 

Jenis Kelamin Responden 

JENIS KELAMIN 
SEGMENTASI 

TOTAL 
B2C C2C 

WANITA 
49 49 98 

34% 34% 68% 

PRIA 
23 23 46 

16% 16% 32% 

TOTAL 
72 72 144 

50% 50% 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui, bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin wanita yang menggunakan situs e-commerce segementasi B2C memiliki 

jumlah yang sama dengan responden berjenis kelamin wanita yang menggunakan 

e-commerce situs segmentasi C2C. Sedangkan jumlah responden berjenis kelamin 

pria yang menggunakan situs e-commerce segmentasi B2C memiliki jumlah yang 

sama dengan responden berjenis kelamin pria yang menggunakan situs e-

commerce segmentasi C2C.  

 

TABEL 4. 2 Preferensi E-Commerce Segmentasi B2C dan C2C Berdasarkan 

Usia Responden 

USIA 
SEGMENTASI 

TOTAL 
B2C C2C 

17-25 TAHUN 
47 53 100 

32.6% 36.8% 69.4% 

26-35 TAHUN 
17 12 29 

11.8% 8.3% 20.1% 

36-45 TAHUN 
6 6 12 

4.2% 4.2% 8.3% 

46-55 TAHUN 
1 0 1 

0.7% 0% 0.7% 

56-65 TAHUN 
1 1 2 

0.7% 0.7% 1.4% 

TOTAL 
72 72 144 

50% 50% 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dengan kelompok 

usia 17-25 tahun lebih banyak menggunakan situs e-commerce segmentasi C2C, 

responden dengan kelompok usia 26-35 tahun lebih banyak menggunakan situs e-

commerce segmentasi B2C, sementara responden dengan kelompok usia 36-45 
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tahun yang menggunakan situs e-commerce segmentasi B2C memiliki jumlah 

yang sama dengan responden yang menggunakan situs e-commerce segmentasi 

C2C, responden dengan kelompok usia 46-55 tahun menggunakan situs e-

commerce segmentasi B2C, dan responden dengan kelompok usia 56-65 tahun 

yang menggunakan situs e-commerce segmentasi B2C memiliki jumlah yang 

sama dengan responden yang menggunakan situs e-commerce segmentasi C2C.   

 

TABEL 4. 3 Preferensi E-Commerce Segmentasi B2C dan C2C Berdasarkan 

Pekerjaan Responden 

USIA 
SEGMENTASI 

TOTAL 
B2C C2C 

PELAJAR/MAHASISWA 
38 41 79 

26.4% 28.5% 54.9% 

KARYAWAN SWASTA 
25 17 42 

17.4% 11.8% 29.2% 

MENGURUS RUMAH 

TANGGA 

4 7 11 

2.8% 4.9% 7.6% 

KARYAWAN BUMN 
2 0 2 

1.4% 0.0% 1.4% 

WIRASWASTA 
2 4 6 

1.4% 2.8% 4.2% 

LAIN-LAIN 
1 3 4 

0.7 % 2.1% 2.8% 

TOTAL 
72 72 144 

50% 50% 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui, bahwa responden dengan kelompok 

pekerja sebagai pelajar/mahasiswa lebih banyak menggunakan situs e-commerce 

segmentasi C2C, responden dengan kelompok pekerja sebagai karyawan swasta 

lebih banyak menggunakan situs e-commerce segmentasi situs e-commerce 
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segmentasi B2C, responden dengan kelompok pekerja yang mengurus rumah 

tangga lebih banyak menggunakan situs e-commerce segmentasi C2C, responden 

dengan kelompok pekerja sebagai karyawan BUMN lebih banyak menggunakan 

situs e-commerce segmentasi B2C, responden dengan kelompok pekerja sebagai 

wiraswasta lebih banyak menggunakan situs e-commerce segmentasi C2C, dan 

responden dengan kelompok pekerja lain-lain lebih banyak menggunakan situs e-

commerce segmentasi C2C.  

 

TABEL 4. 4 Preferensi E-Commerce Segmentasi B2C Berdasarkan  

E-Commerce Pilihan Responden 

E-COMMERCE JUMLAH PERSENTASE 

TRAVELOKA 33 22.90% 

LAZADA 19 13.20% 

JAKARTA NOTEBOOK 5 3.50% 

TIKET.COM 5 3.50% 

BLIBLI.COM 2 1.40% 

JD.ID 2 1.40% 

ZALORA 2 1.40% 

PEGI-PEGI 2 1.40% 

NUSATRIP 1 0,70% 

KAI ACCESS 1 0.70% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui, responden yang memilih situs e-

commerce Traveloka sebanyak 33 orang (22,9%), situs e-commerce Lazada 

sebanyak 19 orang (13,20%), situs e-commerce Jakarta Notebook sebanyak 5 
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orang (3,50%), situs e-commerce Tiket.com sebanyak 5 orang (3,50%), situs e-

commerce BLIBLI.com sebanyak 2 orang (1,40%), situs e-commerce JD.ID 

sebanyak 2 orang (1,40%), situs e-commerce Zalora sebanyak 2 orang (1,40%), 

dan lain-lain yang terdiri dari situs e-commerce Pegi-Pegi sebanyak 2 orang 

(1,40%), situs e-commerce Nusatrip sebanyak 1 orang (0,70%) serta situs e-

commerce KAI Access sebanyak 1 orang (0,70%). Hasil tersebut menunjukkan, 

responden penelitian pada situs e-commerce segmentasi B2C lebih banyak 

menggunakan Traveloka. 

 

TABEL 4. 5 Preferensi E-Commerce Segmentasi C2C Berdasarkan  

E-Commerce Pilihan Responden 

E-COMMERCE JUMLAH PERSENTASE 

SHOPEE 52 36.10% 

TOKOPEDIA 14 9.70% 

BUKALAPAK 5 3.50% 

OLX 1 0.70% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui, responden penelitian yang memilih 

situs e-commerce Shopee sebanyak 52 orang (36,10%), situs e-commerce 

Tokopedia sebanyak 14 orang (9,70%), situs e-commerce Bukalapak 5 orang 

(3,50%), dan situs e-commerce OLX sebanyak 1 orang (0,70).  Hasil tersebut 

menunjukkan, responden penelitian pada situs e-commerce segmentasi C2C lebih 

banyak menggunakan Shopee. 
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TABEL 4. 6 Preferensi E-Commerce Segmentasi B2C dan C2C Berdasarkan 

Banyak-nya Transaksi Responden 

BANYAK 

TRANSAKSI 

SEGMENTASI 
TOTAL 

B2C C2C 

>2 – 5 
41 34 75 

28% 24% 52% 

>5 
31 38 69 

22% 26% 48% 

TOTAL 
72 72 144 

50% 50% 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui, bahwa responden yang melakukan 

transaksi sebanyak lebih dari dua hingga lima kali, lebih banyak menggunakan 

situs e-commerce segmentasi B2C. Sementara responden yang melakukan 

transaksi lebih dari lima kali, lebih banyak menggunakan situs e-commerce 

segmentasi C2C.  

 

4.2 Hasil Analisis 

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi sampel. Analisis 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis indeks dengan tujuan untuk 

menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. 

Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah skala 5, dengan skor 

minimum adalah 1 dan skor maksimum 5. Selanjutnya skor tersebut 

ditransformasikan dalam kategori sebagai berikut :  
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1,00   -   1,80 = Sangat Rendah 

1,81   -   2,60 = Rendah  

2,61   -   3,40   = Sedang 

3,41   -   4,20 = Tinggi 

4,21   -   5,00   = Sangat Tinggi 

 

1. Deskripsi Statistik Variabel Information Quality (Kualitas Informasi)  

TABEL 4. 7 Deskripsi Statistik Variabel Information Quality  

(Kualitas Informasi) 

Indikator Kode Mean. Std. Deviation Ket. 

Tersedia Informasi harga dan deskripsi terkait produk 

yang dijual pada tampilan situs e-commerce 

IQ1 4.19 0.760 Tinggi 

Informasi harga dan deskripsi produk yang dijual 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

konsumen 

IQ2 4.20 0.735 Tinggi 

Adanya tampilan yang menjelaskan tahapan dari awal 

transaksi hingga pada proses pembayaran 

IQ3 4.12 0.734 Tinggi 

Adanya pembaharuan terkait informasi jumlah produk 

yang tersedia, harga produk, dan/atau tanggal kelayakan 

produk (kedaluarsa) 

IQ4 3.97 0.848 Tinggi 

Adanya kesesuaian antara informasi harga dan deskripsi 

produk yang ditampilkan dengan informasi harga dan 

deskripsi produk pada saat proses pembayaran 

IQ5 4.03 0.770 Tinggi 

Adanya konfirmasi berupa kata sandi atau bentuk 

keamanan lainnya yang terkait penggunaan data pribadi 

atau pembayaran secara online 

IQ6 4.15 0.729 Tinggi 

  4.110  Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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TABEL 4. 8 Deskripsi Statistik Variabel Information Quality (Kualitas 

Informasi) Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan Responden 

Karakteristik Responden N Mean Std. Deviation KET. 

Jenis 

Kelamin 

Pria 46 4.0909 0.57930 Tinggi 

Wanita 98 4.1258 0.63053 Tinggi 

Usia 

17-25 Tahun 100 4.1116 0.62088 Tinggi 

26-35 Tahun 29 4.2593 0.61338 Sangat Tinggi 

36-45 Tahun 12 3.8475 0.55313 Tinggi 

46-55 Tahun 1 3.8300 - Tinggi 

56-65 Tahun 2 3.9150 0.12021 Tinggi 

Pekerjaan 

Pekerjaan/Mahasiswa 79 4.1435 0.63581 Tinggi 

Mengurus Rumah Tangga 11 4.1209 0.66360 Tinggi 

Karyawan Swasta 42 4.0557 0.59467 Tinggi 

Karyawan BUMN 2 4.5000 0.70711 Sangat Tinggi 

Pegawai Negeri - - - - 

Wiraswasta 6 3.9450 0.62905 Tinggi 

Lainnya 4 4.2075 0.15756 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa konstruk information 

quality (kualitas informasi) memiliki rata-rata (mean) skor indeks yang 

‘tinggi’, yaitu sebesar 4,110. Nilai rata-rata yang tertinggi pada konstruk 

tersebut diperoleh sebesar 4,20. 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada konstruk 

information quality (kualitas informasi), responden yang berjenis kelamin 

wanita memiliki rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 

(mean) responden yang berjenis kelamin pria. Selanjutnya menurut 

karakteristik usia, responden yang berusia 26-35 tahun memiliki nilai rata-

rata (mean) yang paling tinggi, sedangkan responden yang berusia 46-55 

tahun memiliki rata-rata (mean) yang paling rendah. Kemudian menurut 

karakteristik pekerjaan, responden yang bekerja sebagai karyawan BUMN 

memiliki nilai rata-rata (mean) yang paling tinggi, sedangkan responden 

yang bekerja sebagai wiraswasta memiliki nilai rata-rata (mean) yang paling 

rendah. 
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2. Deskripsi Statistik Variabel Service Quality (Kualitas Layanan) 

TABEL 4. 9 Deskripsi Statistik Variabel Service Quality (Kualitas Layanan) 

Indikator Kode Mean. 
Std. 

Deviation 
Ket. 

Tampilan dari situs e-commerce menarik dan 

menggunakan sapaan yang akrab dengan pengunjung 

SRQ1 3.95 0.769 Tinggi 

Customer care pada situs e-commerce mudah untuk 

dihubungi oleh kosumen yang ingin mengajukan 
pertanyaan maupun keluhan 

SRQ2 3.90 0.839 Tinggi 

Proses klaim yang diajukan oleh konsumen untuk 

pengembalian barang cacat dapat dilakukan dengan 

mudah 

SRQ3 3.65 0.970 Tinggi 

Situs e-commerce memberikan jaminan berupa 

pengembalian uang apabila produk yang dibeli tidak 

sesuai dengan deskripsi situs e-commerce 

SRQ4 3.83 0.926 Tinggi 

Pada saat proses transaksi, situs e-commerce 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait 

kesesuaian pesanan 

SRQ5 3.97 0.784 Tinggi 

Menerima pemberitahuan apabila konsumen berhasil 
menyelesaikan proses transaksi 

SRQ6 4.37 0.677 
Sangat 
Tinggi 

  3.945  Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

TABEL 4. 10 Deskrpsi Statistik Variabel Service Quality (Kualitas Layanan) 

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan Responden 

Karakteristik Responden N Mean Std. Deviation Ket. 

Jenis 

Kelamin 

Pria 46 3.8550 0.56128 Tinggi 

Wanita 98 3.9950 0.57613 Tinggi 

Usia 

17-25 Tahun 100 3.9520 0.56605 Tinggi 

26-35 Tahun 29 3.9817 0.64613 Tinggi 

36-45 Tahun 12 3.8892 0.55654 Tinggi 

46-55 Tahun 1 3.6700 - Tinggi 

56-65 Tahun 2 3.9150 0.12021 Tinggi 

Pekerjaan 

Pekerjaan/Mahasiswa 79 4.0108 0.55815 Tinggi 

Mengurus Rumah Tangga 11 3.9236 0.35455 Tinggi 

Karyawan Swasta 42 3.8098 0.62995 Tinggi 

Karyawan BUMN 2 4.5000 0.70711 Sangat Tinggi 

Pegawai Negeri - - - - 

Wiraswasta 6 3.8033 0.62826 Tinggi 

Lainnya 4 4.2500 0.39488 Sangat Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa konstruk service quality 

(kualitas layanan) memiliki rata-rata (mean) skor indeks yang ‘tinggi’, yaitu 

sebesar 3,945. Nilai rata-rata yang tertinggi pada konstruk tersebut diperoleh 

sebesar 4,37. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pada konstruk service 

quality (kualitas layanan), responden yang berjenis kelamin wanita memiliki 

rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) responden 

yang berjenis kelamin pria. Selanjutnya menurut karakteristik usia, 

responden yang berusia 26-35 tahun memiliki nilai rata-rata (mean) yang 

paling tinggi, sedangkan responden yang berusia 46-55 tahun memiliki nilai 

rata-rata (mean) yang paling rendah. Kemudian menurut karakteristik 

pekerjaan, responden yang bekerja sebagai karyawan BUMN memiliki nilai 

rata-rata (mean) yang tinggi, sedangkan responden yang bekerja sebagai 

wiraswasta memiliki nilai rata-rata (mean) yang paling rendah. 

 

3. Deskripsi Statistik Variabel System Quality (Kualitas Sistem) 

TABEL 4. 11 Deskripsi Statistik Variabel System Quality (Kualitas System)  

Indikator Kode Mean. Std. Deviation Ket. 

Situs e-commerce mudah ditemukan pada kolom 

pencarian (search engine) 

SSQ1 4.01 0.806 Tinggi 

Menu yang ditampilkan dalam situs e-commerce 

terlihat jelas dan mudah dipahami 

SSQ2 3.97 0.802 Tinggi 

Link pada tampilan situs e-commerce mudah 

tersambung dan sesuai dengan tujuan 

SSQ3 3.98 0.789 Tinggi 

Pengisian formulir online terkait transaksi dapat diisi 

dengan mudah 

SSQ4 4.47 0.541 
Sangat

Tinggi 

Segera mendapatkan informasi pembelian  setelah 
menyelesaikan proses transaksi dan/atau pada saat 

pengiriman produk 

SSQ5 3.99 0.824 Tinggi 
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Tidak menemukan kesulitan dalam mencari 

kebutuhan yang diinginkan pada situs e-commerce 

SSQ6 3.98 0.857 Tinggi 

  4.067  Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

TABEL 4. 12 Deskripsi Statistik Variabel System Quality (Kualitas Sistem) 

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan Responden 

Karakteristik Responden N Mean Std. Deviation Ket. 

Jenis 

Kelamin 

Pria 46 4.0072 0.59396 Tinggi 

Wanita 98 4.1005 0.58114 Tinggi 

Usia 

17-25 Tahun 100 4.0664 0.57858 Tinggi 

26-35 Tahun 29 4.1734 0.61182 Tinggi 

36-45 Tahun 12 3.9450 0.42180 Tinggi 

46-55 Tahun 1 4.6700 - Sangat Tinggi 

56-65 Tahun 2 3.2500 1.606066 Sedang 

Pekerjaan 

Pekerjaan/Mahasiswa 79 4.1008 0.58449 Tinggi 

Mengurus Rumah Tangga 11 3.9700 0.55359 Tinggi 

Karyawan Swasta 42 4.0405 0.56315 Tinggi 

Karyawan BUMN 2 4.5000 0.70711 Sangat Tinggi 

Pegawai Negeri - - - - 

Wiraswasta 6 3.7233 0.85397 Tinggi 

Lainnya 4 4.3775 0.34481 Sangat Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa konstruk system 

quality (kualitas sistem) memiliki rata-rata (mean) skor indeks yang ‘tinggi’, 

yaitu sebesar 4,067. Nilai tertinggi pada konstruk tersebut diperoleh sebesar 

4,47. 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pada konstruk system 

quality (kualitas sistem), responden yang berjenis kelamin wanita memiliki 

rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) responden 

yang berjenis kelamin pria. Selanjutnya menurut karakteristik usia, 

responden yang berusia 46-55 tahun memiliki nilai rata-rata (mean) yang 

tinggi, sedangkan responden yang berusia 56-65 memiliki nilai rata-rata 

(mean) yang rendah. Kemudian menurut karakteristik pekerjaan, responden 
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yang berkerja sebagai karyawan BUMN memiliki nilai rata-rata (mean) 

yang tinggi, sedangkan responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

memiliki nilai rata-rata (mean) yang rendah. 

 

4. Deskripsi Statistik Variabel User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 

TABEL 4. 13 Deskripsi Statistik User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 

Indikator Kode Mean. Std. Deviation Ket. 

Saya merasa tampilan situs e-commerce tidak 

membosankan 

US1 3.89 0.820 Tinggi 

Saya dapat dengan mudah memahami setiap 

informasi yang disediakan oleh situs e-commerce 

US2 3.98 0.797 Tinggi 

Saya merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh situs e-commerce 

US3 3.77 0.906 Tinggi 

Saya merasa puas dengan kualitas produk yang 

saya terima dari situs e-commerce 

US4 3.88 0.824 Tinggi 

Saya berbelanja pada situs e-commerce tersebut 

karena lebih terjangkau dan terjamin kualitasnya 
dibandingkan situs e-commerce lain 

US5 3.93 0.790 Tinggi 

Secara keseluruhan saya merasa puas berbelanja 

pada situs e-commerce tersebut 

US6 4.04 0.708 Tinggi 

  3.915  Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

TABEL 4. 14 Deskripsi Statistik Variabel User Satisfaction (Kepuasan 

Pengguna) Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan Responden 

Karakteristik Responden N Mean Std. Deviation Ket. 

Jenis 

Kelamin 

Pria 46 3.8589 0.65704 Tinggi 

Wanita 98 3.9504 0.63653 Tinggi 

Usia 

17-25 Tahun 100 3.8715 0.62513 Tinggi 

26-35 Tahun 29 4.1438 0.68567 Tinggi 

36-45 Tahun 12 3.8333 0.68557 Tinggi 

46-55 Tahun 1 3.8300 - Tinggi 

56-65 Tahun 2 3.7500 0.35355 Tinggi 

Pekerjaan 

Pekerjaan/Mahasiswa 79 3.9639 0.63065 Tinggi 

Mengurus Rumah Tangga 11 3.9091 0.91720 Tinggi 

Karyawan Swasta 42 3.8171 0.58782 Tinggi 

Karyawan BUMN 2 4.5000 0.70711 Sangat Tinggi 

Pegawai Negeri - - - - 

Wiraswasta 6 4.0567 0.73465 Tinggi 

Lainnya 4 3.7100 0.45877 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa konstruk user 

satisfaction (kepuasan pengguna) memiliki rata-rata (mean) skor indeks 

yang ‘tinggi’, yaitu sebesar 3,915. Nilai tertinggi pada konstruk tersebut 

diperoleh sebesar 4,04. 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa pada konstruk user 

satisfaction (kepuasan pengguna), responden yang berjenis kelamin wanita 

memiliki rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) 

responden yang berjenis kelamin pria. Sedangkan menurut karakteristik 

usia, responden yang berusia 26-35 tahun memiliki nilai rata-rata (mean) 

yang tinggi, sedangkan responden yang berusia 55-65 tahun memiliki nilai 

rata-rata (mean) yang rendah. Kemudian menurut karakteristik pekerjaan, 

pekerjaan responden sebagai karyawan BUMN memiliki nilai rata-rata 

(mean) yang tinggi, sedangkan responden yang bekerja lainnya memiliki 

nilai rata-rata yang rendah.  

 

5. Deskripsi Statistik Variabel Usage (Penggunaan) 

TABEL 4. 15 Deskripsi Statistik Variabel Usage (Penggunaan) 

Indikator Kode Mean. Std. Deviation Ket. 

Saya lebih sering melakukan belanja online 

dibandingkan dengan belanja offline 

UG1 3.84 0.913 Tinggi 

Saya akan merekomendasikan orang lain untuk 
berbelanja dengan menggunakan situs e-commerce 

UG2 3.85 0.836 Tinggi 

Saya dapat melakukan kunjungan e-commerce 

‘terpilih’ lebih dari lima kali 

UG3 3.90 0.825 Tinggi 

Saya dapat melakukan pembelian pada e-commerce 

‘terpilih’ sama dengan dan/atau lebih dari dua kali 

UG4 4.00 0.802 Tinggi 

  3.898  Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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TABEL 4. 16 Deskripsi Statistik Variabel Usage (Pengggunaan)  

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaan Responden 

Karakteristik Responden N Mean Std. Deviation Ket. 

Jenis 

Kelamin 

Pria 46 3.7717 0.61650 Tinggi 

Wanita 98 3.9592 0.68083 Tinggi 

Usia 

17-25 Tahun 100 3.8625 0.66607 Tinggi 

26-35 Tahun 29 4.0862 0.68229 Tinggi 

36-45 Tahun 12 3.9375 0.55519 Tinggi 

46-55 Tahun 1 3.0000 - Sedang 

56-65 Tahun 2 3.2500 0.00000 Sedang 

Pekerjaan 

Pekerjaan/Mahasiswa 79 3.8544 0.70893 Tinggi 

Mengurus Rumah Tangga 11 3.8864 0.58485 Tinggi 

Karyawan Swasta 42 3.9345 0.62728 Tinggi 

Karyawan BUMN 2 4.5000 0.70711 Sangat Tinggi 

Pegawai Negeri - - - - 

Wiraswasta 6 3.9583 0.62082 Tinggi 

Lainnya 4 4.0625 0.55434 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa konstruk usage 

(penggunaan) memiliki rata-rata (mean) skor indeks yang ‘tinggi’, yaitu 

sebesar 3,898. Nilai tertinggi pada konstruk tersebut diperoleh sebesar 4,00. 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa pada konstruk usage 

(penggunaan), responden yang berjenis kelamin wanita memiliki rata-rata 

(mean) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) responden yang 

berjenis kelamin pria. Selanjutnya menurut karakteristik usia, responden 

yang berusia 26-35 tahun memiliki nilai rata-rata (mean) yang tinggi, 

sedangkan responden yang berusia 46-55 tahun memiliki nilai rata-rata 

(mean) yang rendah. Kemudian menurut pekerjaan, pekerjaan responden 

sebagai karyawan BUMN memiliki nilai rata-rata (mean) yang tinggi, 

sedangkan responden yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa memiliki 

nilai rata-rata (mean) yang rendah.  
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4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Memastikan ketepatan dan keandalan kuesioner adalah hal yang penting 

dalam suatu penelitian. Sehingga pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas sebelum data tersebut diolah menjadi bentuk lain, supaya peneliti dapat 

memilah data yang layak digunakan dan data yang harus dibuang (Murniati, dkk 

2013 : 19). Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu indikator 

variabel. Pada penelitian ini, suatu indikator dapat dikatakan valid apabila nilai 

dari factor loading lebih besar dibandingkan dengan nilai ambang batas yaitu 0,5 

(Santoso 2018 : 137-139). Sedangkan, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi dari data. Pada penelitian ini, suatu data dapat dikatakan reliabel 

apabila nilai reliabilitas diatas 0,7. Walaupun angka tersebut bukanlah ukuran 

yang pasti, nilai reliabilitas dibawah 0,7 pun masih dapat dikatakan reliabel 

apabila memiliki alasan empirik (Ferdinand 2002 : 192). 

 

1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Information Quality (Kualitas 

Informasi) 

TABEL 4. 17 Validitas dan Reliabilitas Information Quality  

(Kualitas Informasi) 

Indikator Kode 
Ambang 

Batas 

Factor 

Loading 

Tersedia informasi harga dan deskripsi terkait produk yang 

dijual pada tampilan situs e-commerce 

IQ1 

> 0.5 

0.747 

Informasi harga dan deskripsi produk yang dijual 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen 

IQ2 0.789 

Adanya tampilan yang menjelaskan tahapan dari awal transaksi 

hingga pada proses pembayaran 

IQ3 0.749 

Adanya pembaharuan terkait informasi jumlah produk yang 

tersedia, harga produk, dan/atau tanggal kelayakan produk 

(kedaluarsa) 

IQ4 0.772 
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Adanya kesesuaian antara informasi harga dan deskripsi 

produk yang ditampilkan dengan informasi harga dan deskripsi 

produk pada saat proses pembayaran 

IQ5 0.763 

Adanya konfirmasi berupa kata sandi atau bentuk keamanan 

lainnya yang terkait penggunaan data pribadi atau pembayaran 

secara online 

IQ6 0.849 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Kode Λ λ 2 1- λ 2 Reliability 

IQ1 0.747 0.558 0.442 

0.902 

IQ2 0.789 0.623 0.377 

IQ3 0.749 0.561 0.439 

IQ4 0.772 0.596 0.404 

IQ5 0.763 0.582 0.418 

IQ6 0.849 0.721 0.279 

∑ 4.669 3.640 2.360  

( ∑2 ) 21.800    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa indikator dari 

information quality (kualitas informasi) dikatakan valid. Hal ini dikarenakan 

nilai dari factor  loading lebih besar dibandingkan dengan dengan ambang 

batas (0,5). Selain itu, dikatakan reliabel dikarenakan memiliki nilai 

relabilitas diatas 0,7. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konstruk dari 

information quality (kualitas informasi) sudah valid dan reliabel. 

 

2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Service Quality (Kualitas Layanan) 

TABEL 4. 18 Validitas dan Reliabilitas Service Quality  

(Kualitas Layanan) 

Indikator Kode 
Ambang 

Batas 

Factor 

Loading 

Factor 

Loading 

Tampilan dari situs e-commerce menarik dan 

menggunakan sapaan yang akrab dengan 
pengunjung 

SRQ1 > 0.5 0.739 0.740 
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Customer care pada situs e-commerce mudah 

untuk dihubungi oleh kosumen yang ingin 

mengajukan pertanyaan maupun keluhan 

SRQ2 0.777 0.779 

Proses klaim yang diajukan oleh konsumen 

untuk pengembalian barang cacat dapat 

dilakukan dengan mudah 

SRQ3 0.816 0.817 

Situs e-commerce memberikan jaminan berupa 

pengembalian uang apabila produk yang dibeli 

tidak sesuai dengan deskripsi situs e-commerce 

SRQ4 0.662 0.660 

Pada saat proses transaksi, situs e-commerce 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait 
kesesuaian pesanan 

SRQ5 0.666 0.663 

Menerima pemberitahuan apabila konsumen 

berhasil menyelesaikan proses transaksi 

SRQ6 0.105 Dikeluarkan 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

Kode Λ λ 2 1- λ 2 Reliability 

SRQ1 0.740 0.548 0.452 

0.853 

SRQ2 0.779 0.607 0.393 

SRQ3 0.817 0.667 0.333 

SRQ4 0.660 0.436 0.564 

SRQ5 0.663 0.440 0.560 

∑ 3.659 2.697 2.303  

( ∑2 ) 13.388    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa beberapa indikator dari 

service quality (kualitas layanan) dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai 

dari factor loading lebih besar dibandingkan dengan ambang batas (0,5). 

Akan tetapi, indikator SRQ6 dinyatakan tidak valid, dikarenakan nilai dari 

factor loading lebih kecil dibandingkan dengan ambang batas (0,5), maka 

indikator SRQ6 harus dikeluarkan dari penelitian dan dilakukan pengujian 

kembali. Selain itu, dikatakan reliabel dikarenakan memiliki nilai reliabilitas 

diatas 0,7. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konstruk dari service quality 

(kualitas layanan) sudah valid dan reliabel. 
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3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas System Quality (Kualitas Sistem) 

TABEL 4. 19 Validitas dan Reliabilitas System Quality (Kualitas Sistem) 

Indikator Kode 
Ambang 

Batas 

Factor 

Loading 

Factor 

Loading 

Situs e-commerce mudah ditemukan pada kolom 

pencarian (search engine) 

SSQ1 

> 0.5 

0.725 0.729 

Menu yang ditampilkan dalam situs e-commerce 

terlihat jelas dan mudah dipahami 

SSQ2 0.884 0.889 

Link pada tampilan situs e-commerce mudah 

tersambung dan sesuai dengan tujuan 

SSQ3 0.792 0.776 

Pengisian formulir online terkait transaksi dapat diisi 

dengan mudah 

SSQ4 0.385 Dikeluarkan 

Segera mendapatkan informasi pembelian  setelah 

menyelesaikan proses transaksi dan/atau pada saat 

pengiriman produk 

SSQ5 0.751 0.755 

Tidak menemukan kesulitan dalam mencari 

kebutuhan yang diinginkan pada situs e-commerce 

SSQ6 0.718 0.721 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

Kode Λ λ 2 1- λ 2 Reliability 

SSQ1 0.729 0.531 0.469 

0.883 

SSQ2 0.889 0.790 0.210 

SSQ3 0.776 0.602 0.398 

SSQ5 0.755 0.570 0.430 

SSQ6 0.721 0.520 0.480 

∑ 3.870 3.014 1.986  

( ∑2 ) 14.977    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa beberapa indikator dari 

system quality (kualitas sistem) dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai 

dari factor loading lebih besar dibandingkan dengan ambang batas (0,5). 

Akan tetapi, pada indikator SSQ4 dinyatakan tidak valid, dikarenakan nilai 

dari factor loading lebih kecil dibandingkan dengan ambang batas, maka 

indikator SSQ4 harus dikeluarkan dari penelitian ini dan dilakukan 

pengujian kembali. Selain itu, dikatakan reliabel dikarenakan memiliki nilai 
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reliabilitas diatas 0,7. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konstruk dari 

system quality (kualitas sistem) sudah valid dan reliabel. 

 

4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 

TABEL 4. 20 Validitas dan Reliabilitas User Satisfaction  

(Kepuasan Pengguna) 

Indikator Kode 
Ambang 

Batas 

Factor 

Loading 

Saya merasa tampilan situs e-commerce tidak 

membosankan 

US1 

> 0.5 

0.756 

Saya dapat dengan mudah memahami setiap informasi 

yang disediakan oleh situs e-commerce 

US2 0.802 

Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 
situs e-commerce 

US3 0.825 

Saya merasa puas dengan kualitas produk yang saya 

terima dari situs e-commerce 

US4 0.787 

Saya berbelanja pada situs e-commerce tersebut karena 

lebih terjangkau dan terjamin kualitasnya dibandingkan 

situs e-commerce lain 

US5 0.720 

Secara keseluruhan saya merasa puas berbelanja pada 

situs e-commerce tersebut 

US6 0.755 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Kode Λ λ 2 1- λ 2 Reliability 

US1 0.756 0.572 0.428 

0.900 

US2 0.802 0.643 0.357 

US3 0.825 0.681 0.319 

US4 0.787 0.619 0.381 

US5 0.720 0.518 0.482 

US6 0.755 0.570 0.430 

∑ 4.645 3.603 2.397  

( ∑2 ) 21.576    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa indikator dari user 

satisfaction (kepuasan pengguna) dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai 

dari factor loading lebih besar dibandingkan dengan ambang batas (0,5). 

Selain itu, dikatakan reliabel dikarenakan memiliki nilai reliabilitas diatas 

0,7. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konstruk dari user satisfaction 

(kepuasan pengguna) sudah valid dan reliabel. 

 

5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Usage (Penggunaan) 

TABEL 4. 21 Validitas dan Reliabilitas Usage (Penggunaan) 

Indikator Kode 
Ambang 

Batas 

Factor 

Loading 

Saya lebih sering melakukan belanja online 

dibandingkan dengan belanja offline 

UG1 

> 0.5 

0.631 

Saya akan merekomendasikan orang lain untuk 

berbelanja dengan menggunakan situs e-commerce 

UG2 0.717 

Saya dapat melakukan kunjungan e-commerce 

‘terpilih’ lebih dari lima kali 

UG3 0.774 

Saya dapat melakukan pembelian pada e-commerce 

‘terpilih’ sama dengan dan/atau lebih dari dua kali 

UG4 0.752 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Kode Λ λ 2  1- λ 2 Reliability 

UG1 0.631 0.398 0.602 

0.811 
UG2 0.717 0.514 0.486 

UG3 0.774 0.599 0.401 

UG4 0.752 0.566 0.434 

∑ 2.874 2.077 1.923  

( ∑2 ) 8.260    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa indikator dari usage 

(penggunaan) dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai dari factor loading 

lebih besar dibandingkan dengan ambang batas (0,5). Selain itu, dikatakan 

reliabel dikarenakan memiliki nilai reliabilitas diatas 0,7. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk dari usage (penggunaan) sudah valid dan 

reliabel. 

 

4.2.3 Analisis Asumsi Model SEM 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, dapat diketahui bahwa 

terdapat 26 instrumen/indikator yang memenuhi kriteria serta dapat digunakan 

untuk melakukan pengujian selanjutnya.  Pengujian selanjutnya yang dilakukan 

adalah pengujian asumsi SEM. Apabila asumsi SEM juga telah terpenuhi, maka 

model pengujian ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya 

yaitu pengujian  hipotesis. 

 

1. Normalitas 

Pada pengujian SEM, terutama pengujian yang menggunakan 

Maximum Likelihood Estimation Technique mempersyaratkan dipenuhinya 

asumsi normalitas (Ferdinand 2002 : 95). Pengujian normalitas dilakukan 

dengan cara mengamati nilai-Z atau nilai C.R dari data yang digunakan. 

Pada pengujian ini data dapat dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai 

C.R. pada hasil uji normalitas data berada pada rentang + 2,58.  Berikut ini 

merupakan hasil dari uji normalitas data : 
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TABEL 4. 22 Uji Normalitas Data 

Variable Min Max Skew C.R. Kurtosis C.R. 

US1 1.000 5.000 -.556 -2.724 .350 .858 

US2 2.000 5.000 -.544 -2.665 -.014 -.034 

US3 1.000 5.000 -.722 -3.535 .565 1.384 

US4 1.000 5.000 -.759 -3.718 .709 1.737 

US5 2.000 5.000 -.304 -1.487 -.445 -1.091 

US6 2.000 5.000 -.296 -1.449 -.266 -.651 

UG4 1.000 5.000 -.653 -3.198 .607 1.486 

UG3 2.000 5.000 -.404 -1.980 -.344 -.841 

UG2 2.000 5.000 -.010 -.049 -1.015 -2.485 

UG1 1.000 5.000 -.509 -2.491 .007 .018 

SSQ1 2.000 5.000 -.575 -2.815 -.033 -.081 

SSQ2 2.000 5.000 -.522 -2.559 -.078 -.192 

SSQ3 2.000 5.000 -.307 -1.503 -.543 -1.329 

SSQ5 2.000 5.000 -.515 -2.522 -.247 -.606 

SSQ6 2.000 5.000 -.630 -3.087 -.123 -.301 

SRQ1 2.000 5.000 -.380 -1.859 -.207 -.507 

SRQ2 1.000 5.000 -.600 -2.941 .308 .753 

SRQ3 1.000 5.000 -.459 -2.247 -.191 -.469 

SRQ4 2.000 5.000 -.604 -2.958 -.385 -.943 

SRQ5 2.000 5.000 -.476 -2.331 -.093 -.227 

IQ6 2.000 5.000 -.556 -2.725 .075 .183 

IQ5 2.000 5.000 -.428 -2.095 -.273 -.669 

IQ4 2.000 5.000 -.556 -2.722 -.228 -.558 

IQ3 2.000 5.000 -.506 -2.480 -.037 -.089 

IQ2 2.000 5.000 -.758 -3.712 .542 1.329 

IQ1 2.000 5.000 -.627 -3.073 -.136 -.332 

Multivariate  
    

68.935 10.839 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa masih banyak nilai-Z 

atau nilai C.R. yang berada diatas ± 2,58. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal secara univariate. Tidak 

terpenuhinya asumsi normalitas memerlukan adanya tranformasi nilai untuk 

mendapatkan data yang berdistribusi secara normal. Selanjutnya, penelitian 

akan menggunakan data hasil transformasi normal score. Berikut ini 

merupakan hasil dari pengujian normalitas :  
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TABEL 4. 23 Uji Normalitas Data Transformasi 

Variabel Min Max Skew C.R. Kurtosis C.R. 

US1 1.426 5.074 -.218 -1.068 -.270 -.662 

US2 2.181 5.067 -.233 -1.144 -.424 -1.040 

US3 1.442 5.141 -.209 -1.025 -.263 -.645 

US4 1.390 5.130 -.226 -1.107 -.073 -.179 

US5 2.041 5.031 -.190 -.931 -.489 -1.198 

US6 2.052 5.020 -.196 -.959 -.355 -.870 

UG4 1.573 5.065 -.268 -1.311 -.340 -.833 

UG3 2.101 5.056 -.196 -.962 -.503 -1.233 

UG2 1.773 4.990 -.113 -.555 -.700 -1.715 

UG1 1.351 5.064 -.239 -1.168 -.494 -1.209 

SSQ1 2.188 5.065 -.258 -1.266 -.482 -1.181 

SSQ2 2.168 5.064 -.232 -1.137 -.444 -1.089 

SSQ3 2.014 5.025 -.217 -1.062 -.556 -1.363 

SSQ5 2.143 5.056 -.263 -1.287 -.558 -1.367 

SSQ6 2.196 5.085 -.260 -1.276 -.593 -1.453 

SRQ1 2.104 5.042 -.198 -.968 -.386 -.945 

SRQ2 1.386 5.081 -.240 -1.175 -.305 -.748 

SRQ3 1.189 5.103 -.183 -.897 -.415 -1.016 

SRQ4 2.179 5.149 -.154 -.756 -.657 -1.610 

SRQ5 2.151 5.055 -.222 -1.089 -.406 -.994 

IQ6 2.209 5.035 -.311 -1.525 -.429 -1.050 

IQ5 2.106 5.035 -.254 -1.243 -.488 -1.195 

IQ4 2.162 5.072 -.253 -1.237 -.583 -1.429 

IQ3 2.174 5.033 -.291 -1.426 -.432 -1.059 

IQ2 2.323 5.049 -.363 -1.779 -.443 -1.085 

IQ1 2.174 5.033 -.403 -1.976 -.590 -1.444 

Multivariate 
    

62.563 9.838 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.23 secara pengujian normalitas univariate, data 

dikatakan berdistribusi normal karena tidak terdapat nilai yang lebih besar 

dari angka ± 2,58 pada kolom C.R.. Sedangkan, hasil uji normalitas 

multivariate menunjukkan nilai C.R. sebesar 9,840. Hal ini memberi arti 

masih ada data yang tidak normal walaupun tidak sangat serius.  
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2. Evaluasi atas Outliers 

Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang sangat jauh 

berbeda dari observasi lain dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik 

untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ferdinand 2002 : 

97).  

a) Univariate Outlier 

Menurut Ferdinand (2002 : 98) untuk mendeteksi univariate outlier dapat 

dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas yang akan 

dikategorikan sebagai outliers dengan cara mengkonversi nilai data 

penelitian kedalam Z-score, yang memiliki rata-rata nol dengan standar 

deviasi sebesar satu. Hasil penelitian yang  memiliki Z-score ≥ 3 akan 

dikategorikan sebagai outliers, akan tetapi untuk ukuran sampel besar 

(diatas 80 responden) ambang batas Z-score diantara 3 sampai dengan 4 

(Ferdinand 2002 : 98). 

 

TABEL 4. 24 Z-Score 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(IQ1) 144 -2.65869 1.10334 .0000000 1.00000000 

Zscore(IQ2) 144 -2.55714 1.15422 .0000000 1.00000000 

Zscore(IQ3) 144 -2.64941 1.24755 .0000000 1.00000000 

Zscore(IQ4) 144 -2.12714 1.30494 .0000000 1.00000000 

Zscore(IQ5) 144 -2.50405 1.29887 .0000000 1.00000000 

Zscore(IQ6) 144 -2.65787 1.22034 .0000000 1.00000000 

Zscore(SRQ1) 144 -2.40134 1.41733 .0000000 1.00000000 

Zscore(SRQ2) 144 -2.99957 1.40471 .0000000 1.00000000 

Zscore(SRQ3) 144 -2.53964 1.49417 .0000000 1.00000000 

Zscore(SRQ4) 144 -1.77842 1.42798 .0000000 1.00000000 

Zscore(SRQ5) 144 -2.32270 1.38104 .0000000 1.00000000 

Zscore(SSQ1) 144 -2.25522 1.31235 .0000000 1.00000000 

Zscore(SSQ2) 144 -2.25128 1.36163 .0000000 1.00000000 

Zscore(SSQ3) 144 -2.49148 1.32584 .0000000 1.00000000 

Zscore(SSQ5) 144 -2.24671 1.29080 .0000000 1.00000000 

Zscore(SSQ6) 144 -2.08203 1.29132 .0000000 1.00000000 

Zscore(US1) 144 -3.00280 1.44415 .0000000 1.00000000 
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Zscore(US2) 144 -2.25443 1.36354 .0000000 1.00000000 

Zscore(US3) 144 -2.56932 1.51163 .0000000 1.00000000 

Zscore(US4) 144 -3.02572 1.51581 .0000000 1.00000000 

Zscore(US5) 144 -2.39121 1.39289 .0000000 1.00000000 

Zscore(US6) 144 -2.80825 1.38075 .0000000 1.00000000 

Zscore(UG1) 144 -2.72489 1.33976 .0000000 1.00000000 

Zscore(UG2) 144 -2.48890 1.35908 .0000000 1.00000000 

Zscore(UG3) 144 -2.17431 1.40576 .0000000 1.00000000 

Zscore(UG4) 144 -3.02540 1.32758 .0000000 1.00000000 

Valid N (listwise) 144     

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat dilihat bahwa semua nilai yang telah 

dilakukan standarisasi ke dalam bentuk Z-score yang memiliki nilai rata-

rata (mean) yang sama yaitu sama dengan nol dan memiliki nilai standar 

deviasi sebesar satu. Meskipun terdapat angka Z-score yang berada di 

atas ± 3, normalitas univariate masih memenuhi kriteria sehingga data 

outlier tidak akan dibuang. 

 

b) Multivariate Outlier 

Pengujian Multivariate Outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai 

jarak Mahalanobis atau bias disebut dengan Mahalanobis Distance. 

Menurut (Ferdinand 2002 : 102-103) pengujian outliers multivariate 

dilakukan dengan kriteria jarak Mahalanobis pada tingkat p > 0,001. 

Kemudian dievaluasi dengan menggunakan χ2 pada derajat bebas sebesar 

jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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TABEL 4. 25 Mahalanobis Distance 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

20 45.031 .012 .816 

62 44.208 .014 .614 

41 43.965 .015 .377 

63 42.272 .023 .423 

112 42.031 .024 .275 

134 41.587 .027 .197 

17 41.372 .028 .118 

72 40.126 .038 .182 

69 39.932 .040 .119 

68 39.754 .041 .075 

42 38.981 .049 .097 

16 38.879 .050 .059 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Pada penelitian ini menggunakan 26 variabel, oleh karena itu semua hasil 

perhitungan yang memiliki nilai mahalanobis distance lebih dari χ2 

(26,0.001) = 54,05 merupakan outliers. Dari hasil pengolahan data dapat 

diketahui bahwa jarak Mahalanobis paling tinggi sebesar 45,031 atau 

berada dibawah ambang batas maksimal. 

 

3. Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularity 

Indikasi adanya multicollinearity atau singularity dalam sebuah 

variabel  dapat diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians yang 

mendekati nilai nol. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan nilai 

determinan matriks kovarians sebesar : 
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Determinant of sample covariance matrix = 0,000 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui, bahwa 

nilai determinant of sample covariance matrix berada pada nilai nol. Hal ini 

dikarenakan pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini berada pada 

skala 5, dimana pengukuran skala 5 dalam analisis SEM sangat rentan untuk 

menghasilkan multicollinearity atau singularity. 

 

4.2.4 Evaluasi Nilai Residual 

Model yang baik memiliki Standardized Residual Variance yang kecil. 

Angka 2,58 adalah batas nilai dari standardized residual yang 

diperkenankan.  

GAMBAR 4. 1 Hasil Standardized Residual Covariances 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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Evaluasi nilai strandardized residual covarians menunjukkan masih sedikit 

nilai residual yang standardised memiliki nilai di atas +2,58. Hal ini menunjukkan 

masih relative kecilnya gangguan model. 

 

4.2.5 Analisis Model SEM 

 Setelah model dikatakan layak, maka langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan pengujian hipotesis. Analisis hasil pengolahan data model SEM 

dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistic. Berikut ini 

merupakan hasil pengolahan model SEM : 

 

GAMBAR 4. 2 Hasil Pengujian Structural Equation Model (SEM) 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 
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4.2.6 Evaluasi atas Kriteria Goodness of Fit Model 

Pengujian Goodness of Fit Model adalah pengujian yang menggunakan 

beberapa indeks kesesuaian dan cut-off value-nya untuk digunakan untuk menguji 

apakah model tersebut dapat diterima atau ditolak. Pengujian tersebut 

menggunakan Chi-Square, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI yang 

tentunya memiliki ambang batas sebagai berikut : 

 

TABEL 4. 26 Hasil Pengujian Kelayakan Structural Equation Model (SEM) 

GOODNESS OF 

FIT INDEKS 
CUT-OFF VALUE HASIL 

EVALUASI 

MODEL 

Chi – Square Kecil (< 327,518) 326.991 Baik 

Probability  0.05 0.052 Baik 

RMSEA  0.08 0.031 Baik 

Chi square / df  1.20 1.139 Baik 

GFI  0.90 0.855 Marginal 

AGFI  0.90 0.823 Marginal 

TLI  0.95 0.977 Baik 

CFI  0.95 0.980 Baik 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat dilihat bahwa chi-square memiliki nilai 

sebesar 326,991 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,052 menunjukkan bahwa 

model yang digunakan dalam penelitian dapat diterima. Hal ini didasarkan pada 

kriteria nilai probabilitas yang harus lebih besar dari 0,05 maka model persamaan 

structural dapat dikatakan baik. Selain itu, indeks pengukuran RMSEA, Chi-
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Square/df, TLI, dan CFI berada pada rentang nilai yang baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengujian model SEM sudah memenuhi kriteria kelayakan.  

Setelah model SEM memenuhi kriteria kelayakan, langkah selanjutnya 

adalah mengevaluasi hasil dari uji hipotesis yang didasarkan pada nilai C.R. dan 

probabilitasnya. Berikut ini merupakan uraian hasil hipotesis penelitian yang telah 

diajukan sebelumnya : 

 

TABEL 4. 27 Hasil Uji Hipotesis 

HIPOTESIS Estimate S.E. C.R. P 

User Satisfaction ← System Quality 0.239 0.108 2.206 0.027 

User Satisfaction ← Service Quality 0.042 0.129 0.328 0.743 

User Satisfaction ← Information Quality 0.076 0.114 0.672 0.502 

Usage ← System Quality 0.155 0.094 1.647 0.099 

Usage ← Service Quality 0.350 0.123 2.834 0.005 

Usage ← Information Quality 0.255 0.104 2.450 0.014 

Usage ← User Satisfaction 0.104 0.053 1.962 0.050 

User Satisfaction ← Usage 0.104 0.053 1.962 0.050 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Uji Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian, information quality (kualitas informasi) 

terhadap user satisfaction (kepuasan pengguna) menunjukkan nilai koefisien 

dengan arah yang positif. Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 

0,672 dengan nilai probabilitas = 0,502 ( > 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih 

tinggi dari 0,05 menunjukkan bahwa information quality (kualitas informasi) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction (kepuasan 
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pengguna). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil uji statistik ini tidak berhasil 

menerima hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil pengujian, service quality (kualitas layanan) terhadap 

user satisfaction (kepuasan pengguna) menunjukkan nilai koefisien dengan arah 

yang positif. Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh Nilai C.R. = 0,328 

dengan nilai probabilitas = 0,743 ( > 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih tinggi 

dari 0,05 menunjukkan bahwa service quality (kualiatas layanan) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap user satisfaction (kepuasan pengguna). 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil uji statistik ini tidak berhasil menerima 

hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil pengujian, system quality (kualitas sistem) terhadap user 

satisfaction (kepuasan pengguna) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang 

positif. Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 2,206 dengan nilai 

probabilitas = 0,027 (< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 

menunjukkan bahwa system quality (kualiatas sistem) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap user satisfaction (kepuasan pengguna). Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hasil uji statistik ini berhasil menerima hipotesis. 
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Uji Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil pengujian, information quality (kualitas informasi) 

terhadap usage (penggunaan) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang 

positif. Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 2,450 dengan nilai 

probabilitas = 0,014 (< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 

menunjukkan bahwa information quality (kualitas informasi) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap usage (penggunaan). Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa hasil uji statistik ini berhasil menerima hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 5 

Berdasarkan hasil pengujian, service quality (kualitas layanan) terhadap 

usage (penggunaan) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang positif. 

Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 2,834 dengan nilai 

probabilitas = 0,005 (< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 

menunjukkan bahwa service quality (kualitas layanan) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap usage (penggunaan). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

hasil uji statistik ini berhasil menerima hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 6 

Berdasarkan hasil pengujian, system quality (kualitas sistem) terhadap usage 

(penggunaan) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang positif. Selanjutnya, 

pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 1.647 dengan nilai probabilitas = 0,099 

(< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa 
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system quality (kualitas sistem) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

usage (penggunaan). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil uji statistik ini 

berhasil tidak berhasil menerima hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 7 

Berdasarkan hasil pengujian, usage (penggunaan) terhadap user satisfaction 

(kepuasan pengguna) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang positif. 

Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 1,962 dengan nilai 

probabilitas = 0,050 (< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 

menunjukkan bahwa usage (penggunaan) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap user satisfaction (kepuasan pengguna). Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa hasil uji statistik ini berhasil menerima hipotesis. 

 

Uji Hipotesis 8 

Berdasarkan hasil pengujian, usage (penggunaan) terhadap user satisfaction 

(kepuasan pengguna) menunjukkan nilai koefisien dengan arah yang positif. 

Selanjutnya, pengujian pengaruh diperoleh nilai C.R. = 1,962 dengan nilai 

probabilitas = 0,050 (< 0,05).  Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 

menunjukkan bahwa usage (penggunaan) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap user satisfaction (kepuasan pengguna). Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa hasil uji statistik ini berhasil menerima hipotesis. 
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TABEL 4. 28 Uji Beda (Independent Sample T-Test) 

 Segmentasi N Sig. (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TOTAL_IQ 
B2C 72 .013 25.43 3.860 .455 

C2C 72 .013 23.89 3.491 .411 

TOTAL_SRQ 
B2C 72 .075 24.19 3.664 .432 

C2C 72 .075 23.15 3.283 .387 

TOTAL_SSQ 
B2C 72 .000 25.74 3.460 .408 

C2C 72 .000 23.06 3.184 .375 

TOTAL_US 
B2C 72 .000 24.65 3.465 .408 

C2C 72 .000 22.33 4.070 .480 

TOTAL_UG 
B2C 72 .349 15.81 2.953 .348 

C2C 72 .349 15.39 2.329 .274 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Uji Hipotesis 9 

Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test diatas, usage 

(penggunaan) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,349 > α = 0,05. Hal ini dapat 

diartikan bahwa usage (penggunaan) pada situs e-commerce segmentasi B2C dan 

C2C tidak memiliki perbedaan yang signifikan.  

 

Uji Hipotesis 10 

Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test diatas, user 

satisfaction (kepuasan pengguna) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < α = 

0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa user satisfaction (kepuasan pengguna) pada 

situs e-commerce segmentasi B2C dan C2C memiliki perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan nilai rata-rata dapat diketahui bahwa tingkat user satisfaction 

(kepuasan pengguna) pada situs e-commerce segmentasi B2C lebih tinggi 

dibandingkan dengan segmentasi C2C.  
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Uji Hipotesis 11 

Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test diatas, system quality 

(kualitas sistem) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 < α = 0,05. Hal ini 

dapat diartikan bahwa system quality (kualitas sistem) pada situs e-commerce 

segmentasi B2C dan C2C memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan nilai 

rata-rata dapat disimpulkan bahwa tingkat system quality (kualitas sistem) pada 

situs e-commerce segmentasi B2C lebih tinggi dibandingkan dengan segmentasi 

C2C. 

  

Uji Hipotesis 12 

Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test diatas, service quality 

(kualitas layanan) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,075 > α = 0,05. Hal ini 

dapat diartikan bahwa service quality (kualitas layanan) pada situs e-commerce 

segmentasi B2C dan C2C tidak memiliki perbedaan yang signifikan.  

 

Uji Hipotesis 13 

Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test diatas, information 

quality (Kualitas Informasi) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,013 < α = 0,05. 

Hal ini dapat diartikan bahwa information quality (kualitas informasi) pada situs 

e-commerce segmentasi B2C dan C2C memiliki perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa tingkat information quality 

(kualitas informasi) pada situs e-commerce segmentasi B2C lebih tinggi 

dibandingkan dengan segmentasi C2C.  
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4.2.7 Pembahasan Hipotesis 

GAMBAR 4. 3 Hasil Hipotesis Uji Pengaruh 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019  

 

4.2.7.1 Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna sebesar 0,672 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,502. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, karena memiliki 

nilai probabilitas yang lebih tinggi yaitu 0,502 dibandingkan dengan nilai alfa 

yaitu 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas informasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

DeLone dan McLean (2003), Wibowo (2013), Septianita, dkk (2014) serta Lie 

(2018), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas informasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.  
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Akan tetapi, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Arifin dan Pratolo (2012), Tan dan Aliyah (2015), Wati, dkk 

(2016), serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2016). Dimana hasil 

penelitian yang telah mereka lakukan menyatakan, bahwa kualitas informasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas informasi 

adalah tingkatan yang mengukur seberapa mudah pengguna dapat menangkap isi 

maupun informasi yang tersedia pada situs e-commerce. Secara teoritis, semakin 

mudah pengguna menangkap isi maupun informasi yang tersedia, maka semakin 

tinggi kepuasan yang pengguna rasakan.  

Namun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kualitas informasi suatu 

situs e-commerce tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Kemungkinan kondisi ini disebabkan responden yang berpartisipasi 

pada penelitian ini bukan merupakan pengguna pertama dan sudah sangat sering 

melakukan transaksi, data tersebut dapat diketahui melalui Tabel 4.6 yang 

menunjukkan bahwa responden telah melakukan transaksi lebih dari dua kali. 

Tingkat transaksi responden dalam menggunakan situs e-commerce memberikan 

gambaran, bahwa responden telah percaya dan terbiasa dengan menggunakan 

situs e-commerce tersebut, sehingga membuat respoden tidak terlalu 

mementingkan informasi yang diberikan. Berbeda jika responden yang baru 

pertama kali melakukan transaksi pada suatu situs e-commerce, maka responden 

akan memperhatikan kualitas informasi yang diberikan oleh situs e-commerce. 

Sehingga kualitas informasi yang baik tetap diperlukan untuk membantu 

pengguna yang baru pertama kali menggunakan situs e-commerce. 
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4.2.7.2 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap kepuasan Pengguna 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas layanan 

terhadap kepuasan pengguna sebesar 0,328 dan nilai probabilitas sebesar 0,743. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak, karena memiliki nilai 

probabilitas yang lebih tinggi yaitu 0,743 dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 

0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas layanan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

DeLone dan McLean (2003), Wibowo (2013), Septianita, dkk (2014) serta Lie 

(2018), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

Akan tetapi, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tan dan Aliyah (2015). Dimana hasil penelitian yang telah 

dilakukan menyatakan, bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan adalah tingkatan yang 

mengukur seberapa baik layanan yang diberikan oleh situs e-commerce kepada 

para penggunanya. Secara teoritis, semakin baik layanan yang diberikan oleh situs 

e-commerce, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang harusnya pengguna 

rasakan.  

Namun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kualitas layanan suatu situs 

e-commerce tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Kemungkinan kondisi ini disebabkan indikator yang digunakan pada penelitian ini 
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tidak banyak mengulas tentang kualitas layanan utama, yaitu indikator yang 

menjelaskan mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan dalam 

memperlakukan produk/jasa yang dijual, dimulai dari proses pengemasan, 

pengiriman, hingga kualitas dari barang maupun jasa yang sampai ke tangan 

pengguna situs e-commerce dengan baik. Akan tetapi, indikator yang tersedia 

hanya mengulas tentang kualitas layanan penunjang yaitu mengenai tampilan dari 

situs, layanan customer care, layanan pengembalian barang atau uang, serta 

konfirmasi maupun pemberitahuan yang dilakukan oleh penyedia layanan. Selain 

itu, kualitas layanan yang disediakan setiap penyedia layanan rata-rata memiliki 

kualitas layanan yang sama. Contohnya pada situs Lazada, Blibli.com, JD.ID, 

Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, dimana beberapa contoh tersebut terdiri dari 

kedua kelompok segmentasi yang berbeda, namun semua contoh tersebut rata-rata 

memiliki tingkat kualitas layanan yang sama atau tidak memiliki sisi layanan yang 

sangat menonjol. 

Jadi kemungkinan keputusan yang dibuat oleh masyarakat dalam 

menentukan penggunaan situs e-commerce baik itu segmentasi B2C maupun C2C 

tidak terlalu dipengaruhi oleh layanan penunjang, namun lebih dipengaruhi oleh 

kualitas barang atau jasa yang diberikan. Apabila kualitas layanan utama (kualitas 

barang atau jasa)  yang diberikan dinilai sudah baik, maka pengguna tidak akan 

mempersoalkan kualitas layanan penunjangnya. Akan tetapi, jika produk/jasa 

yang diterima tidak dalam kondisi yang baik (rusak, salah atau tidak lengkap) dan 

layanan terkait pengembalian mengalami kesulitan, maka hal tersebut tentu saja 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna.  
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4.2.7.3 Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas sistem 

terhadap kepuasan pengguna sebesar 2,206 dan nilai probabilitas sebesar 0,027. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima, karena memiliki nilai 

probabilitas yang berada dibawah nilai alfa. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kualitas sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini ikut mendukung penelitian yang dilakukan oleh DeLone 

dan McLean (2003), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas 

sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wibowo (2013) dan Septianita, dkk (2014), dimana penelitian 

tersebut menyatakan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas sistem adalah tingkatan yang 

mengukur seberapa mudah para pengguna dalam menggunakan atau 

mengoperasikan sistem dari suatu situs e-commerce. Semakin mudah pengguna 

menggunakan atau mengoperasikan sistem yang disediakan oleh situs e-

commerce, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang pengguna rasakan. 

 

4.2.7.4 Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Penggunaan E-commerce 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas informasi 

terhadap intensitas penggunaan sebesar 2,450 dan nilai probabilitas sebesar 0,014. 
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Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat dapat diterima, karena memiliki 

nilai probabilitas yang berada dibawah nilai alfa. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

penggunaan.  

Hasil penelitian ini ikut mendukung penelitian yang dilakukan oleh DeLone 

dan McLean (2003), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas 

informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensitas 

penggunaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sanjaya dan Admaja (2011), dimana penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap intensitas penggunaan. Semakin mudah pengguna menangkap isi 

maupun informasi yang tersedia, maka semakin tinggi pula tingkat intesitas 

pengguna dalam menggunakan situs e-commerce. Kemudahan yang dirasakan 

pengguna dalam menangkap isi maupun informasi yang diberikan suatu situs e-

commerce, dapat menarik pengguna untuk melakukan transaksi kembali. 

 

4.2.7.5 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Penggunaan E-commerce 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas layanan 

terhadap intensitas penggunaan sebesar 2,834 dan nilai probabilitas sebesar 0,005. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima dapat diterima, karena memiliki 

nilai probabilitas yang berada dibawah nilai alfa. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

penggunaan.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh DeLone and McLean (2003), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

penggunaan. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh situs e-commerce, 

maka semakin tinggi pula tingkat intensitas pengguna dalam menggunakan situs 

e-commerce. Pelayanan yang baik akan menarik pengguna untuk melakukan 

transaksi kembali dan tidak berpindah ke situs e-commerce lain. 

 

4.2.7.6 Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Penggunaan E-commerce 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kualitas sistem 

terhadap intensitas penggunaan sebesar 1,647 dan nilai probabilitas sebesar 0,099. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak, karena memiliki nilai 

probabilitas yang lebih tinggi yaitu 0,099 dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 

0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas sistem tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap intensitas penggunaan.  

Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003), dimana penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pengguna.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Arifin dan Pratolo (2012), Yuliana (2016), serta Rahayu, dkk (2018), dimana 

penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas sistem tidak memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap intensitas penggunaan. Secara teoritis, semakin mudah 

pengguna menggunakan atau mengoperasikan suatu sistem, maka semakin tinggi 

pula tingkat intensitas pengguna dalam menggunakan situs e-commerce.  

Namun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kualitas sistem tidak 

mempengaruhi intesitas penggunaan. Kemungkinan kondisi ini disebabkan 

kualitas sistem yang dimiliki oleh masing-masing situs e-commerce tidak jauh 

berbeda atau setingkat kualitasnya. Kondisi ini dapat diketahui melalui tabel 4.11 

dan 4.12 yang menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari variabel kualitas sistem 

yang tinggi, artinya setiap situs e-commerce memiliki kualitas sistem yang sama-

sama tinggi.  Sehingga, kualitas sistem tidak lagi dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam memilih situs e-commerce yang akan digunakan. Hal ini memberikan 

dugaan bahwa munculnya niat awal dalam menggunakan sistem pada suatu situs 

e-commerce, bukan dikarenakan kualitas sistem yang dimiliki penyedia layanan, 

melainkan dorongan dari kualitas informasi dan kualitas layanan yang disediakan 

situs e-commerce. Setelah melalui tahap penggunaan atau mengoperasikan sistem, 

selanjutnya pengguna akan menilai apakah dengan menggunakan sistem yang 

disediakan oleh situs e-commerce dapat memberikan kepuasan atau tidak. 

Sehingga yang menilai bukan lagi kualitas informasi dan kualitas layanan, 

melainkan kualitas sistem. Jika merasa puas maka pengguna akan menggunakan 

kembali, apabila tidak maka pengguna tidak akan menggunakan kembali. Kondisi 

dimana pengguna tidak menggunakan kembali, bisa saja pengguna menggunakan 

situs e-commerce lebih dari satu macam karena setiap situs e-commerce memiliki 

tingkat kualitas yang sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk 



86 
 

(2018) kualitas sistem adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mengelola 

situs, namun tidak menjadi suatu hal yang penting ketika sedang digunakan. Hal 

ini dikarekan suatu sistem dibentuk hanya disesuaikan dengan kebutuhan situs 

saja, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada tingkat intensitas penggunaan. 

 

4.2.7.7 Pengaruh Penggunaan E-commerce terhadap Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan intensitas penggunaan 

terhadap kepuasan pengguna sebesar 1,962 dan nilai probabilitas sebesar 0,050. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh dapat diterima, karena memiliki 

nilai probabilitas yang berada dibawah nilai alfa. Sehingga dapat diartikan bahwa 

intensitas penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna.  

Hasil penelitian ini ikut mendukung penelitian yang dilakukan oleh DeLone 

and McLean (2003), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa intensitas 

penggunaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sanjaya dan Admaja (2011), dimana penelitian tersebut 

menyatakan bahwa intensitas penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. Semakin tinggi tingkat intesitas penggunaan yang 

dilakukan oleh responden, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dapat 

dirasakan oleh responden. Menurut Sanjaya dan Admaja (2011), hubungan antara 

intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna memberikan gambaran bahwa 
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penggunaan akan mempengaruhi kepuasan pengguna, apabila responden 

menerima pengalaman yang positif saat menggunakan suatu sistem, maka akan 

muncul kepuasan yang pengguna rasakan. 

 

4.2.7.8 Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Penggunaan E-commerce 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa  nilai C.R. (Critical Ratio) pada hubungan kepuasan pengguna 

terhadap intensitas penggunaan sebesar 1,962 dan nilai probabilitas sebesar 0,050. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan dapat diterima, karena memiliki 

nilai probabilitas yang berada dibawah nilai alfa. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

penggunaan.  

Hasil penelitian ini ikut mendukung penelitian yang dilakukan oleh DeLone 

and McLean (2003), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa intensitas 

penggunaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Putra, dkk (2017) serta Rahayu, dkk (2018), dimana penelitian 

tersebut menyatakan bahwa kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap intensitas penggunaan. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dapat dirasakan responden, maka semakin tinggi pula tingkat intensitas 

penggunaan yang dilakukan oleh responden. Menurut Rahayu, dkk (2018) 

tingginya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh responden juga dapat 

meningkatkan intensitas penggunaan. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang 
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dimiliki responden, maka selanjutnya responden akan melakukan transaksi 

kembali bahkan tidak berpindah pada situs e-commerce lain. 

 

4.2.7.9 Pembahasan Model Secara Keseluruhan 

GAMBAR 4. 4 Alur Hipotesis diterima 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

GAMBAR 4.4 menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

penggunaan dan kepuasan pengguna. Berdasarkan gambar tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa tingkat kualitas informasi dan kualitas layanan yang baik dapat 

mendorong seseorang untuk menggunakan situs e-commerce. Selama dalam tahap 

penggunaan, pengguna akan menimbang apakah dengan menggunakan situs 

tersebut dapat menimbulkan rasa puas atau tidak. Selanjutnya pengalaman 

menggunakan situs e-commerce dan kualitas sistem akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan penguna yang tinggi, nantinya dapat 

memicu terjadinya penggunaan berkelanjutan serta mengurangi perpindahan 

pengguna ke situs e-commerce lain.   

 

INFORMATION 

QUALITY 

SERVICE 

QUALITY 

SYSTEM 

QUALITY 

USAGE 

USER 

SATISFACTION 
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4.2.7.10 Uji Beda Independent Sample T-test 

Selain pengujian yang membahas mengenai hubungan antar variabel, 

penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan variabel 

information quality, service quality, system quality, usage, dan user satisfaction 

antara situs e-commerce segmentasi B2C dan C2C dengan menggunakan 

Independent Sample T-Test. 

 

TABEL 4. 29 Hasil Hipotesis Uji Beda 

VARIABEL SEG. MEAN PROBABILITAS HASIL 

Information 

Quality 

B2C 25.4565 
0.010 

Memiliki 

Perbedaan C2C 23.8632 

Service 

Quality 

B2C 19.6746 
0.195 

Tidak Memiliki 

Perbedaan C2C 18.9368 

System 

Quality 

B2C 21.2683 
0.000 

Memiliki 

Perbedaan C2C 18.5932 

User 

Satisfaction 

B2C 24.6456 
0.000 

Memiliki 

Perbedaan C2C 22.3398 

Usage 
B2C 15.8182 

0.311 
Tidak Memiliki 

Perbedaan C2C 15.3624 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 

Hasil menunjukkan bahwa penggunaan situs e-commerce segmentasi B2C 

dan C2C, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga, kondisi yang 

terjadi pada saat ini adalah keduanya saling beriringan. Akan tetapi apabila 

didasarkan pada kepuasan pengguna, situs e-commerce segmentasi B2C memiliki 

perbedaan yang signifikan. Dimana nilai kepuasan pengguna pada situs e-

commerce segmentasi B2C dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan segmentasi 

C2C.  
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Jika dikaitkan dengan hasil hipotesis sebelumnya, dimana situs e-commerce 

yang memiliki kualitas informasi dan kualitas layanan yang baik dapat 

meningkatkan penggunaan situs, kualitas sistem yang baik dapat meningkatkan 

kepuasan pengguna, serta kepuasan pengguna dan penggunaan saling 

mempengaruhi, maka yang dapat terjadi adalah kepuasan pengguna akan semakin 

mengalami peningkatan, sehingga kepuasan pengguna yang tentunya akan 

mengalami peningkatan lebih tinggi pada hasil uji beda  penelitian ini adalah 

segmentasi B2C. Meningkatnya kepuasan pengguna pada segmentasi B2C akan 

meningkatkan niat pengguna dalam menggunakan situs e-commerce serta 

mengurangi perpindahan pengguna ke situs e-commerce lain.  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang sesuai dengan pendapat 

Paul Srivorakul (dalam Yasa, 2017) yang mengatakan bahwa dalam waktu 

sepuluh tahun yang akan datang situs e-commerce segmentasi B2C akan 

mengalahkan segmentasi C2C. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Lie (2018) mengatakan bahwa situs e-commerce segmentasi C2C 

dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan segmentasi B2C, kemudian penelitian 

kali ini memberikan hasil bahwa segmentasi B2C dinilai lebih tinggi 

dibandingkan dibandingkan segmentasi C2C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

mulai adanya pergerakan B2C yang dapat mengalahkan C2C. 
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