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ABSTRAK 

 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin mempermudah manusia untuk 

mendapatkan informasi dengan cepat. Hal ini juga memberikan dampak terhadap pariwisata 

terkait dengan kebutuhan wisatawan dalam berwisata. Perkembangan teknologi yang semakin 

canggih mempermudah para wisatawan untuk merencanakan liburan mereka. Jasa perjalanan 

online adalah salah satu jasa yang sangat digemari oleh para wisatawan, sebab dirasa mampu 

memberikan pelayanan dengan waktu yang relatif lebih cepat, praktis, dan dapat diakses 

dimana saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, iklan, dan e-service 

quality terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi Traveloka oleh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi UN PGRI Kediri. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas yang terdiri dari harga, iklan, dan e-service quality serta variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi UN PGRI Kediri. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Skala pengukurannya 

menggunakan skala Likert. Pada analisis data menggunakan analisis uji regresi linier 

berganda dengan program aplikasi SPSS Versi 23. Hasil pengujian dengan SPSS yang 

diperoleh untuk variabel harga dengan nilai signifikansi sebesar 0,038; variabel iklan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,043; variabel e-service quality dengan nilai signifikansi sebesar 

0,041; dan variabel keputusan pembelian dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa secara parsial dan secara simultan harga, iklan, dan e-service quality 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Aplikasi Traveloka oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri. 

 

Kata kunci: harga, iklan, e-service quality, keputusan pembelian 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan berkembangnya 

teknologi semakin mempermudah 

manusia untuk mendapatkan informasi 

dengan cepat. Hal ini memberikan 

dampak terhadap pariwisata terkait 

dengan kebutuhan wisatawan untuk 

berwisata. Jasa perjalanan online 

adalah salah satu jasa yang sangat 

digemari oleh para wisatawan, sebab 

dirasa mampu memberikan pelayanan 

dengan waktu yang realtif lebih cepat, 
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praktis, dan dapat diakses dimana saja. 

Traveloka merupakan salah satu agen 

travel berbasis online yang saat ini 

banyak digemari oleh para wisatawan. 

Melalui web booking dan juga aplikasi 

pada smartphone, Traveloka 

menghadirkan kualitas jasa online 

yang dimilikinya. 

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008:226), keputusan pembelian 

konsumen adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli 

dimana konsumen benar-benar 

membeli. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi keputusan 

pembelian diantaranya harga, iklan, 

dan e-service quality. 

Menurut Kotler & Amstrong 

(2011:345), harga adalah sejumlah 

uang yang ditagihkan atas suatu 

produk dan jasa atau jumlah dari  nilai 

yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki 

atau menggunakan suatu produk dan 

jasa. Harga tiket pesawat dan voucher 

hotel sudah tertera pada aplikasi 

Traveloka beserta dengan rinciannya. 

Traveloka menawarkan harga yang 

lebih murah jika konsumen melakukan 

transaksi melalui aplikasi Traveloka di 

smartphone. 

Tjiptono (2008:225) menyatakan 

bahwa iklan merupakan salah satu 

bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam 

mempromosikan produknya. 

Traveloka beriklan di berbagai media 

sosial dan lain sebagainya. Iklan 

Traveloka dibuat semenarik dan 

sekreatif mungkin untuk menarik 

pembeli. 

Menurut Pearson dkk. (2012:201), 

e-service quality didefinisikan sebagai 

pertemuan antara ekspektasi 

konsumen tanpa interaksi langsung 

dalam layanan yang diberikan. E-

service quality memungkinkan 

konsumen atau penggunanya untuk 

melakukan transaksi tanpa tatap muka 

langsung dengan penyedia jasa. E-

service quality juga dapat menjadi 

strategi perusahaan karena dinilai 

memiliki keuntungan kompetitif. 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UN 

PGRI Kediri terkadang mendapatkan 

libur semester yang biasanya lebih 

dari satu bulan. Sebagian mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri 

sering menggunakan libur panjang 

mereka untuk berlibur, baik itu 

sekedar liburan didalam kota, diluar 

kota maupun diluar negeri. 

Meskipun beragam layanan 

disediakan oleh Traveloka mulai dari 

tiket pesawat berbagai destinasi dan 

voucher hotel di berbagai daerah, 
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tetapi belum ada penelitian empiris 

yang mampu membuktikan mengenai 

harga, iklan, dan e-service quality 

yang mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian pada aplikasi 

Traveloka.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh harga, iklan, 

dan e-service quality terhadap 

keputusan pembelian pada Aplikasi 

Traveloka oleh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi UN PGRI Kediri. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, pendekatan 

yang digunakan adalah  pendekatan 

kuantitatif. Sampel pada penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UN PGRI Kediri yang pernah 

melakukan transaksi pada Aplikasi 

Traveloka. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 40 

responden dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Skala pengukuran 

pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Pada analisis data 

menggunakan analisis uji regresi linier 

berganda dengan program aplikasi 

SPSS Versi 23. 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas 

  Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Pada gambar 3.1 dapat 

dilihat bahwa grafik normal 

probability plot of regression 

standardized menunjukkan pola 

grafik yang normal. Hal ini terlihat 

dari titik-titik yang menyebar 

disekitar garis-garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti garis 

diagonal. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi dapat dipakai, 

karena memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Multikolinieritas 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat 

dilihat bahwa model regresi tidak 

mengalami gangguan 

multikolinieritas. Hal ini tampak 

pada nilai tolerance masing-masing 

variabel bebas lebih dari 0,1. Nilai 

VIF juga menunjukkan bahwa nilai 

VIF masing-masing variabel bebas 

kurang dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antar variabel bebas atau 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan pengujian 

heteroskedastisitas diatas 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

kesamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain, 

tidak ada pola yang jelas, serta 

terdapat titik-titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti bahwa 

model regresi tidak memilik gejala 

adanya heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 2 dapat 

dilihat bahwa nilai uji durbin 

watson sebesar 2,050. Apabila 

dimasukkan kedalam rumus 

kriteria, maka: 1,659 < 2,050 < 4 – 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Harga ,343 2,916 

Iklan ,231 4,337 

E-Service 

Quality 
,242 4,128 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 2,050 
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1,659 atau 1,659 < 2,050 < 2,341. 

Jadi kesimpulannya adalah model 

regresi tersebut tidak terjadi 

autokorelasi. 

2. Analisis Linier Berganda 

     Tabel 3 

      Hasil Uji Analisis Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 11,732 2,207 

Harga ,496 ,231 

Iklan ,390 ,186 

E-Service 
Quality 

,303 ,143 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui persamaan regresi yang 

terbentuk adalah: 

Y = 11,732 + 0,496X1 + 0,390X2 + 

0,303X3 

Keterangan: 

1) a = 11,732 ; artinya apabila harga, 

iklan, dan e-service quality 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (=0) maka 

variabel keputusan pembelian 

memiliki nilai sebesar 11,732. 

2) Nilai koefisien regresi variabel 

harga sebesar 0,496. Artinya bahwa 

setiap peningkatan variabel harga 

sebesar satu satuan akan 

mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 0,490 

satuan. 

3) Nilai koefisien regresi variabel 

iklan sebesar 0,390. Artinya bahwa 

setiap peningkatan variabel iklan 

sebesar satu satuan akan 

mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 0,390 

satuan. 

4) Nilai koefisien regresi variabel e-

service quality sebesar 0,303. 

Artinta bahwa setiap peningkatan  

variabel iklan sebesar satu satuan 

akan mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 0,303 

satuan. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

     Tabel 4 

   Hasi Uji t 

Coefficientsa 

Model T Sig. 

1 (Constant) 5,315 ,000 

Harga 2,151 ,038 

Iklan 2,102 ,043 

E-Service Quality 2,115 ,041 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Keterangan: 

1) Untuk variabel harga (X1), nilai t 

hitung = 2,151 > t tabel (/3;36) = 

2,028 dan nilai sig. = 0,038 < 0,05. 

Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa harga secara parsial 
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berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

2) Untuk variabel iklan (X2), nilai t 

hitung = 2,102 > t tabel (/3;36) = 

2,028 dan nilai sig. = 0,043 < 0,05. 

Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa iklan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

3) Untuk variabel e-service quality 

(X3), nilai t hitung = 2,115 > t tabel 

(/3;36) dan nilai sig. = 0,041 < 

0,05. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa e-service quality 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Uji F 

         Tabel 5 

       Hasil Uji F 

      Sumber: data primer diolah, 2018 

Pada tabel 5 diperoleh 

Fhitung = 44,334 > Ftabel (3,36) = 

2,866 atau nilai sig. = 0,000 < 0,05, 

yan berarti hipotesis dalam 

penelitian ini menerima Ha dan 

menolak Ho. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa harga, iklan, 

dan e-service quality secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Koefisien Determinasi 

Tabel 6 

 Hasil Perhitungan Koefisien 

Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,887a ,787 ,769 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Hasil dari perhitungan pada 

tabel diatas besarnya nilai adjusted R 

square sebesar 0,769 (76,9%), 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

76,9% variasi variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian (Y) pada model 

dapat diterangkan oleh variabel bebas 

yaitu harga (X1), iklan (X2) dan e-

service quality (X3), sedangkan 

sisanya 23,1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Harga secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

pada Aplikasi Traveloka. Hal 

ini terlihat berdasarkan 

perhitungan uji t yang 

menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh terhadap 

ANOVAa 

Model F Sig. 

1 Regression 44,334 ,000b 

Residual   

Total   
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keputusan pembelian dengan 

nilai thitung = 2,151 > t tabel = 

2,028 atau bisa dilihat dari 

nilai sig. = 0,038 < 0,05. 

Pada penelitian ini, harga 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian dan 

sekaligus berpengaruh 

dominan dibanding variabel 

lain. Berpengaruh positif 

artinya walaupun  harga naik 

keputusan pembelian tetap 

naik. Hal ini terjadi pada 

Traveloka, karena terkait 

dengan keterjangkauan harga 

dan daya saing harga yang 

menjadi indikator pada 

penelitian ini. Arttinya, 

walaupun harga tinggi namun 

masih tetap terjangkau dan 

harga masih dapat bersaing 

dengan agen travel online yang 

lain. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang dilakukan oleh 

Wijayanti & Harti (2017) yang 

menemukan bahwa harga 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh Iklan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Iklan secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

pada Aplikasi Traveloka. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil 

perhitungan uji t yang 

menunjukkan bahwa iklan 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dengan 

nilai t hitung = 2,102 > t tabel 

= 2,028 dan nilai sig. = 0,043 < 

0,05 dan mengindikasikan 

bahwa semakin baik 

penayangan iklan maka 

semakin tinggi keputusan 

pembelian. Iklan yang unik 

dengan penayangan yang baik 

dapat menarik konsumen untuk 

mengetahui lebih dalam 

mengenai segala sesuatu yang 

ditawarkan oleh Traveloka dan 

secara tidak langsung akan 

merangsang konsumen untuk 

melakukan pembelian. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh 

Muhammadazry (2017) yang 

menemukan bahwa iklan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh E-Service Quality 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

E-service quality secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 
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pada Aplikasi Traveloka. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil 

perhitungan uji t yang 

menunjukkan bahwa e-service 

quality berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai t hitung = 2,115 > 

t tabel = 2,028 dan nilai sig. = 

0,041 < 0,05 dan 

mengindkasikan bahwa 

semakin baik e-service quality 

maka akan mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

e-service quality yang semakin 

baik dalam artian memudahkan 

pembeli untuk bertransaksi 

akan menarik konsumen untuk 

melakukan keputusan 

pembelian pada Aplikasi 

Traveloka. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rozi & Harti 

(2017) yang menemukan 

bahwa e-service quality 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Pengaruh Harga, Iklan Dan 

E-Service Quality Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Harga, iklan, dan e-service 

quality secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

pada Aplikasi Traveloka oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UN PGRI Kediri. Hal ini 

terlihat berdasarkan hasil 

perhitungan uji F yang 

menunjukkan bahwa secara 

simultan harga, iklan, dan e-

service quality berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

dengan Fhitung = 44,334 > 

Ftabel (3,36) = 2,866 atau nilai 

sig. = 0,000 < 0,05. Dengan 

nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 

0,769 yang berarti bahwa 

76,9% keputusan pembelian 

dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen yaitu 

harga, iklan, dan e-service 

quality. 

Dari ketiga variabel yaitu 

harga, iklan, dan e-service 

quality yang paling dominan 

terhadap keputusan pembelian 

adalah harga dengan nilai beta 

0,496. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pada Aplikasi 

Traveloka, harga lebih banyak 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

dibandingka iklan dan e-

service quality.  
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IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah 

diuraikan diatas serta berdasarkan 

data yang peneliti peroleh dari 

penelitian sebagaimana yang telah 

dibahas dalam skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Harga secara parsial terbukti 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada 

aplikasi Traveloka oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UN PGRI 

Kediri. 

2. Iklan secara parsial terbukti 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada 

aplikasi Traveloka oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UN PGRI 

Kediri. 

3. E-service quality secara parsial 

terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada aplikasi Traveloka 

oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UN PGRI Kediri. 

4. Harga, iklan, dan e-service quality 

secara simultan terbukti 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada 

aplikasi Traveloka oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UN PGRI 

Kediri. 

 

B. Saran 

1. Bagi Traveloka 

Dalam penelitian ini 

variabel harga, iklan, dan e-service 

quality diketahui memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada Aplikasi Traveloka 

oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UN PGRI Kediri. Ini dapat 

meningkatkan strategi penjualan 

pada perusahaannya, misalnya 

dengan memberikan harga yang 

lebih terjangkau dibandingkan 

travel agent lain dan 

mengiklankannya di berbagai sosial 

media supaya konsumen merasa 

tertarik dan berminat untuk 

melakukan keputusan pembelian 

pada Aplikasi Traveloka. Selain itu, 

perlu diperhatikan juga e-service 

quality agar konsumen nyaman 

dalam melakukan transaksi pada 

Aplikasi Traveloka. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini 

dengan melakukan penelitian 

pada faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi keputusan 
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pembelian seperti promosi, 

online consumer reviews, dll. 

b. Penelitian lebih lanjut 

disarankan menggunakan 

jumlah sampel yang lebih 

banyak daripada penelitian ini. 
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