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ABSTRAK 

Konteks: Pengguna internet di Indonesia akan memicu 

pertumbuhan jumlah transaksi e-commerce khususnya pada 

bidang travel online, data indeks pangsa pasar travel online 

Indonesia dari 2015 hingga 2019 yang di rilis oleh Bain & 
Company. Berdasarkan data indeks tersebut, ditahun-tahun 

2019, Indonesia mendapatkan angka 0.78 untuk hotel online, 

12.9 untuk penerbangan online, dan 20.8 untuk penyewaan 
kamar secara online. Indonesia mulai tumbuh tren sharing 

economy, dimana sharing economy adalah model ekonomi 

yang berbasis peer-to-peer (P2P) untuk memperoleh, berbagi, 
dan menyeiakan akses menuju barang atau jasa yang 

difasilitasi oleh platform online berbasis komunitas. 

Permasalahan: Aplikasi berbasis peer-to-peer 

accommodation digunakan sebagai sarana untuk 
menginformasikan penyedia peer-to-peer accommodation 

untuk mempertahankan tamu dan juga menyediakan informasi 

kepada hotel mengenai karakteristik layanan dan keunggulan 
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kompetitif dari pesaing mereka. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

dan intensitas penggunaan aplikasi berbasis peer-to-peer 

accommodation.  

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh atribut kepuasan pelanggan seperti kenikmatan, 
manfaatsosial, manfaatlingkungan, keberlanjutan, fasilitas, 

dan manfaat lokal terhadap kepuasan seorang pelanggan 

kamar sewaan, untuk mengetahui apakah kepuasan 

berpengaruh positif terhadap niat di masa mendatang seorang 
pelanggan untuk menyewa kamar dan untuk mengetahui faktor 

yang paling berpengaruh terhadap pemilihan akomodasi 

platform peer-to-peer dan bagaimana urutan prioritasnya. 

Metode: Metode penelitian yang akan diterapkan dalam 

penelitian Tugas Akhir ini merupakan analisis kuantitatif 

terhadap model penelitian yang dikembangkan oleh Lis P. 
Tussyadiah dengan melakukan metode Structural Equation 

Model (SEM), penggunaan AMOS, pengembangan hipotesis 

kualitas nilai aplikasi. Adapun alasan penggunaan metode 

SEM dalam penelitian kali ini, dikarenakan model yang 
digunakan dalam penelitian ini cukup rumit, sehingga akan 

sangat sulit jika menggunakan metode regresi linear.   

Hasil: Hasil dari penelitian ini untuk mengidentifikasi atribut 
yang memiliki pengaruh signifikan yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Dalam hal ini ditemukan bahwa 

Enjoyment, Economic Benefit, Sustainability, dan Ammenities 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Satisfaction dan 
Future Intention. Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan 

positif dan signifikan Satisfaction terhadap Future Intention. 

Kata kunci: Kepuasan pelanggan, Penggunaan Peer-to-Peer 
(P2P) Accommodation, Metode Structural Equation Modeling 

(SEM). 
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ABSTRACT 

Context: Internet users in Indonesia will trigger growth in the 

number of e-commerce transactions, especially in the field of 

online travel, Indonesian online travel market share index data 
from 2015 to 2019 released by Bain & Company. Based on the 

index data, in 2019, Indonesia scored 0.78 for online hotels, 

12.9 for online flights, and 20.8 for online room rentals. 

Indonesia is beginning to grow in a sharing economy trend, 
where sharing economy is a peer-to-peer (P2P) based 

economic model for obtaining, sharing and providing access to 

goods or services facilitated by online community-based 

platforms. 

Issue: Peer-to-peer accommodation-based applications are 

used as a means of informing peer-to-peer accommodation 

providers to retain guests and provide information to hotels 
about service characteristics and competitive advantages of 

their competitors. Based on this, there are several factors that 

can affect the satisfaction and intensity of using peer-to-peer 

accommodation-based applications. 

Objective: This study aims to determine the effect of customer 

satisfaction attributes such as enjoyment, social benefits, 
environmental benefits, sustainability, facilities, and local 

benefits to the satisfaction of a rented room customer, to find 
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out whether satisfaction has a positive effect on a customer's 

future intentions to rent a room and to find out the factors that 

most influence on the selection of peer-to-peer platform 

accommodation and in what order of priority. 

Method: The research method that will be applied in this Final 

Project research is a quantitative analysis of the research 
model developed by Lis P. Tussyadiah by conducting the 

Structural Equation Model (SEM) method, the use of AMOS, 

developing the hypothesis of the application value quality. The 

reason for using the SEM method in this study because the 
model used in this study is quite complicated, so it will be very 

difficult if use a linear regression method. 

Results: The results of this study are to identify the attributes 
that have a significant influence on customer satisfaction. In 

this case it was found that Enjoyment, Economic Benefit, 

Sustainability, and Ammenities had a positive and significant 
effect on Satisfaction and Future Intention. The results also 

showed a positive and significant relationship between 

satisfaction with future intentions. 

Keywords: Customer satisfaction, Use of Peer-to-Peer (P2P) 
Accommodation, Structural Equation Modeling (SEM) 

Method. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan proses 
identifikasi masalah penelitian meliputi latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan relevansi 

tugas akhir. Harapannya dengan uraian ini dapat menjadi dasar 

pemecahan masalah pada topik tugas akhir mudah dipahami. 

     Latar Belakang 

Saat ini pengguna internet di Indonesia selalu mengalami 

peningkatan dari setiap tahunnya. Menurut data survey yang di 

ambil oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia berada 

diangka 171,2 Juta, atau dalam sudut pandang yang lebih rinci 

lagi, mengalami peningkatan sebanyak 28 juta pengguna dari 
tahun sebelumnya (APJII, 2019). Hal ini membuktikan bahwa 

kebutuhan akan internet bagi masyarakat Indonesia akan terus 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk.  
Angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia akan 

memicu pertumbuhan jumlah transaksi e-commerce khususnya 

pada bidang travel online, hal ini terlihat dari peningkatan 
Indeks pangsa pasar travel online Indonesia dari 2015 hingga 

2019 yang di rilis oleh (Katadata, 2019). Berdasarkan data 

indeks tersebut, ditahun 2015 Indonesia mendapatkan indeks 
0,3 untuk hotel online, 6.6 untuk penerbangan online, dan 12.5 

untuk penyewaan kamar secara online. Sedangkan pada tahun 

2019, Indonesia mendapatkan angka 0.78 untuk hotel online, 

12.9 untuk penerbangan online, dan 20.8 untuk penyewaan 
kamar secara online. Semua sektor travel online mengalami 

peningkatan indeks, namun yang paling tajam peningkatannya 

adalah sektor penyewaan kamar secara online yang saat ini 
menjadi tren di Indonesia. (Bain & Company, 2019) 

Saat ini di Indonesia mulai tumbuh tren sharing economy, 

dimana sharing economy adalah model ekonomi yang berbasis 
peer-to-peer accommodation untuk memperoleh, berbagi, dan 

menyediakan akses menuju barang atau jasa yang difasilitasi 
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oleh platform online berbasis komunitas (Noviyanto, 2017). 

Searah dengan peningkatan indeks penyewaan kamar secara 

online secara pesat, membuat menjamurnya bisnis berbasis 
peer-to-peer accommodation, dimana fakta yang ditemukan 

adanya lonjakan kunjungan tamu diatas 100% disalah satu 

aplikasi berbasis peer-to-peer accommodation (Airbnb, 2018) 
Berdasarkan hal tersebut, terdapat faktor-faktor yang 

mengarah pada kepuasan tamu dan niat perilaku untuk 

menggunakan aplikasi berbasis peer-to-peer accommodation. 

Aplikasi berbasis peer-to-peer accommodation digunakan 
sebagai sarana untuk menginformasikan penyedia peer-to-peer 

accommodation untuk mempertahankan tamu dan juga 

menyediakan informasi kepada hotel mengenai karakteristik 
layanan dan keunggulan kompetitif dari pesaing mereka. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dan 

intensitas penggunaan aplikasi berbasis peer-to-peer 
accommodation antara lain enjoyment, social benefit, 

environment benefit, sustainability, amenities, dan local benefit.  

Menurut penelitian yang dilakukan Hamari et al. 

menemukan faktor keberlanjutan, kenikmatan, dan manfaat 
ekonomidapat mempengaruhi niat perilaku untuk berpartisipasi 

dalam platform berbagi peer-to-peer accommodation (Hamari, 

et al., 2015). Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh 
Mohlman mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang terdiri 

dari penghematan biaya, milik masyarakat, keakraban, 

kepercayaan, dan utilitas, yang berpengaruh terhadap kepuasan 

dan niat untuk menggunakan layanan peer-to-peer 
accommodation di masa depan (Möhlmann, 2015).   

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dari 

penelitian yang dilakukan oleh dari Lis P. Tussyadiah yang 
berjudul“Factors of satisfaction and intention to use peer-to-

peer accommodation”, dalam mengukur faktor-faktor yang 

terdiri dari kenikmatan, manfaat sosial, manfaat ekonomi, 
keberlanjutan, fasilitas, dan manfaat lokasional berdasarkan 

metode Structural Equation Modeling (SEM) yang dihasilkan 

dan berasal dari penelitian sebelumnya tentang berpartisipasi 

dalam platform berbagi berbasis peer-to-peer accommodation 
(Tussyadiah, 2016). Structural Equation Modeling (SEM) 
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merupakan tehnik multivariat yang digunakan untuk 

menentukan hubungan kausal antara variabel yang tidak 

diobservasi secara langsung, melainkan diukur melalui 
indikator-indikator sebagai manifest dari konsep atau variabel 

yang diukur. Konsep seperti ini disebut sebagai faktor atau 

konstruk atau variabel latent atau unobserved variable. 
Sedangkan indikator-indikator yang diukur disebut sebagai 

variabel manifest atau observed variable. Model penelitian pada 

studi sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar 1.1 Model Penelitian Tussyadiah (2016) 

SEM dapat menyisihkan galat pengukuran sehingga 

setiap variable indicator dapat diukur tingkat kesalahannya 

(error), Galat pengukuran ini tidak dapat diketahui apabila 

menggunakan metode analisis lainnya. SEM mempunyai dua 
komponen model, yaitu model pengukuran (measurement 

model) dan model struktural (structural model). Model 
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pengukuran merupakan suatu model yang menghubungkan 

variabel manifest atau indicator dengan variable laten. Model 

structural menetapkan hubungan-hubungan antar variabel-
variabel laten yang dibentuk dari variabel-variabel manifest. 

SEM mempunyai dua tujuan utama, yaitu menilai goodness of 

fit model terhadap data dan mengestimasi sekaligus menguji 
parameter yang dihipotesiskan. 

Dalam penelitian ini studi ini berfokus pada konsumen 

atau tamu dari untuk menguji faktor-faktor kepuasan dan 

intensitas penggunaan peer-to-peer accommodation yang 
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta 

penilaian yang lebih fokus pada dimensi kebutuhan dan perilaku 

consumen yang terkait peer-to-peer accommodation saat 
menyewa kamar hotel, selainitu juga memberikan masukan 

perbaikan berdasarkan berdasarkan variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap intense penyewaan kamar kepada pihak 
penyedia layanan dan juga kepada pihak pemilik yang 

menyediakan kamar untuk disewakan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor Kepuasan 

dan Intensi Penggunaan Peer-to-Peer Accommodation di 

Masa Mendatang dengan Metode Structural Equation 

Modeling (SEM) (Studi Kasus: Airbnb, OYO, Reddoorz, 

dan Travelio). 

 

     Rumusan Masalah 

Searah dengan peningkatan indeks penyewaan kamar 
secara online secara pesat, membuat menjamurnya bisnis 

berbasis peer-to-peer accommodation, dimana fakta yang 

ditemukan adanya lonjakan kunjungan tamu diatas 100% 
disalah satua plikasi berbasis peer-to-peer. Aplikasi berbasis 

peer-to-peer accommodation digunakan sebagai sarana untuk 

menginformasikan penyedia peer-to-peer accommodation 
untuk mempertahankan tamu dan juga menyediakan informasi 

kepada hotel mengenai karakteristik layanan dan keunggulan 

kompetitif dari pesaing mereka. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat permasalahan antara lain: 
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1. Bagaimana pengaruh atribut kepuasan pelanggan 

seperti kenikmatan, manfaat sosial, manfaat lingkungan, 

keberlanjutan, fasilitas, dan manfaat lokal terhadap 
kepuasan seorang pelanggan kamar sewaan? 

2. Apakah kepuasan berpengaruh positif terhadap niat di 

masa mendatang seorang pelanggan untuk menyewa 
kamar? dan  

3. Apa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pemilihan akomodasi plat form peer-to-peer dan 

bagaimana urutan prioritasnya? 
 

   Batasan Masalah 

Sesuai dengan deskripsi permasalahan yang telah 
dijelaskan diatas, adapun batasan permasalahan dari 

penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian akan mengambil dari responden 
yang pernah menggunakan aplikasi peer-to-peer 

accommodation untuk menyewa kamar. 

2. Responden pada penelitian ini terbatas pada pengguna 

layanan aplikasi OYO, Redoorz, Airbnb, dan Travelio. 
3. Model yang digunakan pada studi kasus ini adalah 

model penelitian dari Lis P. Tussyadiah yang berjudul 

“Factors of satisfaction and intention to use peer-to-peer 
accommodation”. 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian sebelum-sebelumnya, tujuan 
pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengidentifikasi pengaruh atribut kepuasan pelanggan 

seperti kenikmatan, manfaat sosial, manfaat lingkungan, 
keberlanjutan, fasilitas, dan manfaat lokal terhadap kepuasan 

seorang pelanggan kamar sewaan 

2. Mengidentifikasi apakah kepuasan berpengaruh positif 
terhadap niat di masa mendatang seorang pelanggan untuk 

menyewa kamar 

3. Mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pemilihan akomodasi platform peer-to-peer dan bagaimana 
urutan prioritasnya 



6 

 

 

 

 

   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Sudut pandang teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari sudut pandang teoritis yaitu 
dapat digunakan sebagai referensi dalam mengerjakan 

penelitian terkait analisis intensi dan faktor kepuasan 

pengguna terhadap kamar sewaan. 

2. Sudut pandang bisnis 
Sedangkan dalam sudut pandang bisnis, manfaat yang 

diperoleh adalah dapat memberi masukan perbaikan dan 

evaluasi kepada pihak pemilik kamar dan aplikasi 
berdasarkan hasil analisa kepuasan pelanggan terhadap 

kamar sewaan.  

 
 Metode 

Proses pengambilan data pada penelitian tugas akhir ini 

dilakukan dengan teknik survey penyebaran kuesioner kepada 

responden. Sebelum kuesioner disebarkan, kuesioner tersebut 
akan melalui proses validasi terlebih dahulu melalui 45 

responden. Setelah kuesioner telah valid serta reliable 

berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, maka 
kuesioner akan disebarkan secara online dan offline. 

Data yang telah terkumpulakan diolah menggunakan 

perhitungan berdasarkan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) yaitu teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). 
Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang 

diamati (indikator) benar-benar dapat menjelaskan konstruk 

yang bersifat laten (tidak dapat diamati). Kemudian dilakukan 
pengujian model terhadap data yang telah terkumpul dengan 

menggunakan software AMOS. Dari proses pengujian, model 

akan dievaluasi bagaimana pengaruh atribut kepuasan 
pelanggan seperti kenikmatan, manfaat sosial, manfaat 

ekonomi, keberlanjutan, fasilitas, dan manfaat lokasional 

seorang pelanggan kamar sewaan 
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 Relevansi 

Laboratorium Sistem Enterprise (SE) Jurusan Sistem 

Informasi ITS memliki empattopik utama yaitu customer 
relationship management (CRM), enterprise resource planning 

(ERP), supply chain management (SCM) dan business process 

management (BPM) seperti yang terdapat pada Gambar 1.2 
Dalam tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis mengambil 

customer relationship nagement (CRM) sebagai topic utama. 

Mata kuliah yang berkaitan dengan CRM adalah Manajemen 

Hubungan Pelanggan (MHP) dam juga Bisnis Digital (BD). 
 

 
Gambar 1.2 Kerangka Penelitian di Laboratorium Sistem Enterprise 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam BAB II dipaparkan terkait studi terdahulu yang 
telah diadakan serta landasan teori yang menjadi asas serta 

acuan pada proses untuk mengerjakan penelitian akhir yang 

dilakukan. Gambaran secara general akan dipaparkan pada 
dasar-dasar teori untuk menjadi asas dari pemaparan penelitian 

akhir. 

 

     Penelitian Sebelumnya 

Studi yang menjadi tumpuan pada proses untuk 

mengerjakan penelitian akhir tersebut sebagaimana yang ada 

dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

1.  Judul  Factors of Satisfaction and Intention 

to Use Peer-to-Peer Accommodation 

Nama, 

Tahun  

(Tussyadiah, 2016) 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Pada penelitian ini dilakukan analisis 

pengaruh kepuasan dan serta intense 

penggunaan kembali dimasa depan 
pada peer to peer accommodation, 

pengambilan data tehadap 644 traveler 

secara online dan setelah di olah 
dengan metode SEM hasilnya 

menyatakan bahwa intense 

penggunaan kembali peer to peer 
accommodation dipengaruhi oleh 

faktor kesenangan dan nilai yang di 

dapatkan. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian ini memiliki relevansi 
terkait dengan model yang digunakan, 

dimana model pada penelitian tersebut 

menggambarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan dan intense 
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penggunaan peer-to-peer 

accommodation (Tussyadiah, 2016).  

2.  Judul  Enhancing customer trust in peer-to-
peer accommodation: A “soft” 

strategy via social presence 

Nama, 

Tahun  

(Ye, et al., 2019) 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Studi ini mengkaji strategi 

pembentukan kepercayaan yang 
membahas sifat mediasi web yang 

impersonal dengan meningkatkan 

kehadiran sosial, dan 
menilaipenerapan dan mekanisme 

fungsionalnya dalam konteks economy 

sharin gpeer-to-peer accommodation. 

Secara khusus, penelitian ini 
memodelkan dan menguji kerangka 

kerja niat-keterlibatan-kepercayaan-

pembelian-utilitarian/hedonis. Data 
dikumpulkan dari 571 pelanggapeer-

to-peer accommodation di Cina, dan 

dianalisis menggunakan model SEM 

(structural equation model). Hasilnya 
menegaskan bahwa kehadiran sosial 

meningkatkan kepercayaan pelanggan 

peer-to-peer accommodation dan 
intense pembelian melalui keterlibatan 

utili tarian dan hedonis. Implikasi dan 

keterbatasan juga dibahas dalam 

penelitian ini. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian ini memiliki relevansi 

terkait dengan tugas akhir yaitu 

mengenai metode yang digunakan 
yaitu Structural Equation Modeling 

(SEM) dimana penelitian ini akan 
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menjadi acuan dalam penentuan 

tahapan pada metodologi serta teknik 

pengambilan data yang digunakanya 
itu menggunakan survey kepada 

pengguna yang pernah menggunakan 

layanan peer-to-peer accomodation 

(Ye, et al., 2019) 

3.  Judul  Analisis Intensi Pembelian Oleh 

Backpacker di Indonesia Dalam 
Pemesanan Akomodasi Perjalanan 

Melalui Agen Travel Online 

Nama, 

Tahun  

(Hidayat, 2019) 

Gambaran 

umum  

penelitian  

Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi pembelian 
pelanggan dalam pemesanana 

komodasi OTA (Online Travel 

Agency) dan hasilnya didapatkan 
variabel intense pembelian 

dipengaruhi oleh atribut trust dan 

compability. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian ini memiliki relevansi 

terkait dengan tugas akhir yaitu 

mengenai metode yang digunakan 

yaitu Structural Equation Modeling 
(SEM). Dimana penelitian ini menjadi 

acuan pembanding pemesanana 

komodasi antara agen travel online 
dengan peer-to-peer accommodation 

(Hidayat, 2019) 
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     Dasar Teori 

Bagian ini menjelaskan dasar teori yang digunakan di 

dalam penelitian tugas akhir. 
 

2.2.1 Sharing Economy  

Sharing economy merupakan model ekonomi yang 
kerap dikatakan sebagai kegiatan berbasis person to person 

untuk memepoleh akses ke barang dan atau jasa yang 

disediakan komunitas (Sukandar, 2019). 

Selain istilah tersebut, konsep tersebut juga dapat 
disebut dengan istilah Gig Economy. Sharing economy 

tersebut tak sekedar mempunyai kegunaan dalam semangat 

dalam mengimplementasikan keefisienan sumber daya 
melalui proses konsumsi kolektif, namun dapat pula 

mereduksi sebuah dampak lingkungan sebab tak terbatasnya 

sisi konsumtif. Disamping itu bisa menekan biaya pula. 
(Dorfleitner, et al., 2017) 

Dalam masa pertumbuhan, Sharing Economy, juga 

dikenal sebagai ekonomi peer-to-peer, ekonomi kolaboratif, 

atau mesh, telah meresapi masyarakat dengan sistem baru dan 
inovatif yang menyatukan individu-individu terdistribusi 

untuk berbagi aset yang kurang dimanfaatkan satu sama lain 

(Botsman & Rogers, 2010; Hsueh & Kuo, 2017).   

Peneliti mulai mendefinisikan sharing ekonomi dari 
perilaku konsu menperspektif, sebagian besar menggunakan 

istilah konsumsi kolaboratif (Belk, 2014). (Hamari, et al., 

2015) menawarkan definisi formal tentang konsumsi 
kolaboratif sebagai “kegiatan berbasis peer-to-peer 

accommodation untuk mendapatkan, memberi, atau berbagiak 

sesuntuk barang dan jasa, dikoordinasikan melalui berbasis 

masyarakat layanan online ”. 
Selanjutnya, sementara Albinsson dan Perera 

berpendapat bahwa konsumsi kolaboratif mencakup konteks 

yang tidak melibatkan pertukaran moneter (mis., barter, 
bertukar, dan berbagi di antara individu yang berjejaring). Belk 

menyatakan bahwa melibatkan pembagian sumber daya untuk 

biaya atau kompensasi lainnya, mendukung definisi formal 
dariekonomi berbagi di Indonesia literatur yang masih ada 
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(Albinsson & Perera, 2012). Di sektor perhotelan, platform 

online yang menawarkan distribusi layanan perhotelan jaringan 

gratis seperti itu karena Couch Surfing termasuk dalam 
penelitian Albinsson dan Perera tetapi dikeluarkan dari Belk 

definisi kolaboratif konsumsi. Platform penyewaan peer-to-

peer accommodation seperti Air bnb dan flat didefinisikan 
sebagai konsumsi kolaboratif di keduanya. 

(Botsman & Rogers, 2010) mengkategorikan sistem 

konsumsi kolaboratif menjadi tiga jenis: (1) sistem layanan 

produk, yang memberikan penggunaan produksecara 
kolaboratif (tanpa kepemilikan) (mis., mobil berbagi); (2) pasar 

redistribusi, yang menyediakan redistribusi (dan penggunaan 

kembali) produk yang dimiliki sebelumnya melalui pertukaran 
dan bertukar; dan (3) gaya hidup kolaboratif, di mana orang-

orang dengan minat yang sama berbagi dan bertukar aset yang 

kurang berwujud seperti keterampilan, waktu, dan uang (mis., 
pinjaman peer-to-peer accommodation, crowd funding) juga 

sebagai akses kekapasitas idle. Mereka lebih lanjut 

menyarankan bahwa teknologi internet dan jaringan sosial 

memungkinkan "orang untuk berkoordinasi, skala, dan 
melampaui batas fisik ”dalam kegiatan seperti peer-to-peer 

accommodation sebagai bagian dari gaya hidup kolaboratif. 

Selanjutnya, (Buczynski, 2013) menggambarkan perbedaan 
diantara skema konsumsi kolaboratif berdasarkan “pemilik” 

sumber daya bersama. Sistem layanan produk, misalnya, sering 

melibatkan sumber daya bersama konsumen jaringan yang 

dimiliki oleh entitas bisnis (mis., Zipcar). 
Dia berpendapat bahwa dalam skema peer-to-peer, 

seperti peer-to-peer accommodation, sumber daya bersama 

biasanya berpengalaman selama pertemuan langsung antara 
penyedia peer dan konsumen sebaya. Alhasil, meski skema 

sharing melibatkan pertukaran moneter (mis., konsumen sebaya 

membayar biaya kepada mengalami sumber daya bersama), itu 
beresonansi dengan gelombang sosial ekonomi, di mana orang-

orang mengumpulkan sumber daya bersama dan membaginya 

dengan masyarakat, bukannya praktik bisnis yang khas 

(Buczynski, 2013). 
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Dengan demikian, untuk memahami perilaku konsumen 

yang terkait dengan peer-to-peer accommodation, penting 

untuk mempertimbangkan teori-teori yang mendasarinya 
konsumsi kolaboratif, yang sering kali berakar pada perilaku 

jejaring sosial online (Botsman & Rogers, 2010).  

 
2.2.2 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan merupakan sebuah kondisi yang pelanggan 

rasakan sesudah ia mendapati sebuah kinerja (atau hasil) yang 

sudah sesuai dengan seluruh keinginannya. Berdasarkan 
(Oliver, 2010), kepuasan merupakan level yang dirasakan 

seseorang (pelanggan) sesudah melakukan pembandingan baik 

hasil maupun kinerja yang dirasa (pelayanan yang dirasa dan 
didapatkan) dengan apa yang diekspetasikan. 

Kepuasan pelanggan merupakan sampai dimana 

kegunaan suatu produk dirasakan sebagaimana yang menjadi 
harapan pelanggan (Buczynski, 2013). Kepuasan pelanggan 

adalah level perasaan seorang individu sesudah melakukan 

pembandingan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan 

ekspetasinya (Kotler, 2009). Kepuasan atau ketidak puasan 
pelanggan merupakan respon akan evaluasi diskonfirmasi 

ataupun ketidakselarasan yang pelanggan rasakan antara 

ekspetasi yang ada dengan kenerja nyata produk yang muncul 
sesudah memakainya (Tse & Wilson, 1988) 

Kepuasan pelanggan merupakan hasil yang ornag beli 

rasakan setelah mendapat kinerja suatu perusahaan yang 

memenuhi ekspetasinya (Tse & Wilson, 1988) 
 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan 

Terkait dengan kepuasan pelanggan terdapat lima faktor 

pokok yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana yang 

diungkapkan (Lupiyadi, 2001) yakni seperti di bawah : 
1) Kualitas Produk 

Pelanggan akan puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, 
jika suatu produk  memenuhi syarat fungsi dan 
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kebutuhan. Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan 

internal. Kualitas sebuah produk dapat ditentukan dari 

adalah citra merek.  
2) Kualitas Pelayanan 

Seorang pelanggan puas jika mendapatkan pelayanan 

yang sesuai dengan keinginan dan harapan.  
3) Emosional 

Pelanggan merasa puas ketika seseorang memujinya 

karena menggunakan merek yang berkelas. 

4) Harga 
Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi 

menetapkan harga yang dibawah harga produk yang 

lainnya, memiliki nilai tersendiri.  
5) Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 
mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut (Lupiyadi, 

2001) ialah satunya adalah kualitas produk. Produk 

dikatakan berkualitas jika terpenuhi harapan  pelanggan 

berdasarkan kinerja aktual produk. 
 

b. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Indikator Kepuasan Pelanggan Menurut (Hawkins & 

Mothersbaugh, 2010) dalam membentuk puasnya pelanggan 
ada 8 atribut yang disebut "The Big Eight" :  

1. Nilai hubungan harga adalah hubungan antar harga 

serta harga pokok produk dipilihkan oleh selisih antara 
harga yang diterima pelanggan dan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

2. Kualitas Produk adalah kualitas dari semua bahan yang 
menambah produk, sehingga produk memiliki nilai 

tambah. 

3. Kekhususan produk adalah suatu komponen fisik dari 

produk yang dihasilkan. 
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4. Reliabilitas berarti mengintegrasikan kapasitas yang 

bisa dipacukan dari produk perusahaan sehingga produk 

yang dihasilkan dapat sesuai dengan janji perusahaan. 
5. Garansi berarti penawaran guna mengembalikan harga 

yang dibeli jika produk rusak setelah pembelian, atau 

untuk memperbaiki produk yang rusak. 
6. Troubleshooting Ini adalah pendekatan untuk 

menerima keluhan karyawan atau membantu mengatasi 

masalah. 

7. Pengalaman penjualan mengacu pada hubungan 
pribadi antara karyawan dan pelanggan, terutama yang 

berkaitan dengan pembelian. 

8. Kenyamanan pembelian Artinya kemudahan 
memberikan produk perusahaan kepada 

konsumen.Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009) 

indikator dari kepuasan pelanggan antara lain : 

1. Expectation, kesesuaian produk dan/atau pelayanan 

yang ditawarkan dengan harapan konsumen. 

2. Experience, tingkat kepuasan konsumen selama 
menjalin hubungan dengan perusahaan. 

3. Overall Satisfaction, tingkat kepuasan konsumen 

secara keseluruhan. 
 

2.2.3 Peer-to-Peer Accommodation  

Menurut (Belk, 2014) peer-to-peer accommodation 
saat ini merupakan model bisnis akomodasi yang memasuki 

pasar dengan pengenalan Airbnb pada tahun 2008. peer-to-

peer accommodation merupa kan layanan diperkenalkan 

sebagai model bisnis yang inovatif menawarkan  solusi al 
ternatif bagi pelancong yang menginginkan pengalaman 

unik dengan layanan hotel standar dan, karenanya,adalah hal 

baru bagi kebanyakan orang. Namun, pertumbuhan bisnis 
yang pesat model (misalnya dalam jumlah daftar, jumlah 

tamu yang dilayani, dan pendapatan yang dihasilkan) 

menunjukkan bahwa tingkat adopsi akomodasi alternatif ini 

di antara para pelancong relative tinggi.  
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Menurut (Cooper, 2015), 44% orang dewasa Amerika 

sering menggunakan sharing economy. Namun Travel 

Weekly, edisi bulan Agustus (2014), juga menunjukkan 
bahwa hanya sekitar 8% orang dewasa di Amerika Utara 

(dan 11% di Amerika Eropa) telah menyewa peer-to-peer 

accommodation pada tahun 2014. Oleh karena itu, 
diharapkan ada berbagai tingkat pengalaman penggunaan di 

antara rekan-rekan pengguna akomodasi, termasuk mereka 

yang baru mengenal layanan dan mereka yang lebih 

berpengalaman pengguna (Weekly, August, 2014). 
Perbedaan dalam tingkat penggunaan dapat 

memberikan dampak langsung pengaruh pada perubahan 

perilaku di antara para pelancong. Itu adalah dampak peer-
to-peer accommodation pada perilaku pelancong yang 

pernah menggunakannya diharapkan berbeda mereka yang 

telah menggunakannya beberapa kali. Dengan level yang 
lebih tinggi penggunaan peer-to-peer accommodation 

misalnya, menyiratkan bahwa pengguna menjadi lebih 

berpengalaman), pelancong dapat mengenali lebih tinggi 

penghematan biaya atau pengalaman yang meningkat dan 
sosial yang diperluas dengan koneksi, yang, pada gilirannya, 

akan memengaruhi perjalanan mereka. Karena itu, 

disarankan agar tingkat penggunaannya peer-to-
peeraccommodation di antara wisatawan berkontribusi 

positif untuk perluasan set pilihan tujuan, peningkatan 

frekuensi perjalanan, peningkatan lama tinggal, dan 

peningkatan partisipasi kegiatan. (Ge, et al., 2017) 
 

2.2.4 Structural Equation Modeling (SEM) 

Di tahun 1934 pengembangan konsep dilakukan oleh 
Sewal Wright, di awal mula teknik tersebut masyhur dengan 

analisis jalur lalu dikerucutkan pada bentuk analisa strukturan 

Equation Modeling (Hair, et al., 2006). SEM (Structural 
Equation Modeling) merupakan sebuah teknik statistika yang 

dapat menganalisa corak latennya, suatu konstruk laten dengan 

yang lain, dan salahnya dalam mengukur secara direktif. 

Analisa antar sejumlah variabel independen dengan dependen 
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secara direktif dapat mungkin dilakukan pada SEM (Hair, et 

al., 2006). 
Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam 

teknik menganalisa data sebagai penjabaran secara utuh relasi 

antar variabel yang terdapat pada penelitan. Penggunaan SEM 

lebih kepada pembenaran serta pemeriksaan sebuah model 
bukan ditujukan pada perancangan sebuah teori. Sebab danya 

hal tersebut, penggunaan SEM syarat utamanya yakni 

melakukan pembangunan sebuah model hipotesa yang 

didalamnya terdapat modelstruktural serta model dalam 
mengukur berupa diagram jalur yang berlandaskan justifikasi 

teori. SEM ialah himpunan teknik statistika yang menjadikan 

suatu rentetan relasi pengujiannya secara simultan. 
Pembangunan relasi tersebut melalui satu maupun sejumlah 

variabel independen (Santoso & Singgih, 2011).  
SEM berlaku sebagai sebuah teknik analisa yang 

berkekuatan lebih sebab melakukan pertimbangan pemodelan 

interaksi, nonlinearitas, variabel-variabel bebas yang 

berkorelasi (correlated independent), salahnya dalam 

mengukur, gangguan kesalahan-kesalahan yangberkorelasi 
(correlated error terms), sejumlah variabel bebas laten (multi 

plelatenti ndependent) yang mana masing-masing diukur 

dengan menggunakan banyak indikator,dan satu atau dua 
variabel tergantung laten yang juga masing-masing dilakukan 

pengukuran melalui sejumlah indikator.  
Sehingga berdasarkan pengertian tersebut SEM bisa 

difungsikan alternatif lainnya yang memiliki kekuatan lebih 
dibanding melalui penggunaan regresi berganda, analisa jalur, 

analisa faktor, analisis timeseries, serta analisa kovarian. 

(Yamin & Kurniawan, 2009) mengungkapkan bahwasannya 
melalui SEM individu yang meneliti bisa menjalankan 

tigakegiatan secara bersama, yakni memeriksa reliabilitas serta 

validitas instrumen (setaradengan analisis faktor konfirmatori), 
menguji model relasi antar variabel laten (setara dengan 

analisis path), serta memperoleh model yang mempunyai 

manfaat dalam memprediksi (setara dengan model struktural 

atau analisis regresi).  
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Yang menjadi dasar penggunaan SEM ada dua yakni (1) 

SEM memiliki kapabilitas dalam pengestimasian relasi antar 

variabel yang sifatnya multi plerelationship. Relasi tersebut 
pembentukannya berupa model struktural (relasi antara 

konstruk independen dengan dependen). (2) SEM memiliki 

kapabilitas dalam penggambaran corak relasi antara variabel 
indikator ataupun manifes dengan konstruk laten. (Yamin & 

Kurniawan, 2009) 

 
a. Jenis SEM  

Pada model persamaan struktural yang dipakai 

berdasarkan pendapat (Byrne & Barbara, 2010) yakni seprit di 

bawah berikut : 

1. Diagram Path  
Diagram path merupakan penggambaran grafis dari 

suatu model yang merepresentasikan semua relasi antara 

variabel-variabel terdalam padanya. Variabel-variabel yang ada 
pada diagram path merupakan variabel yang sudah diamati serta 

tak terdapat variabel laten di dalamnya. Pembuatan diagram 

path dalam rangka memudahkan dalam meninjau relasi yang 

terdapat dalam model/ 
2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Analisa faktor konfirmatori ataupun Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) pada SEM adalah model dalam mengukur suatu 
variabel laten pengukurannya dilakukan melalui sebuah 

variabel maupun sejumlah variabel yang sudah diamati. CFA 

dilandaskan dengan variabel-variabel yang sudah diamati yakni 
indikator-indikator tak sempurna dari sebuah variabel konstruk 

maupun laten yang menjadi landasan. Ciri khas pada model 

CFA yakni :  

a. Model dibentuk lebih dahulu.  
b. Jumlah variabel laten ditentukan oleh analisis. 
c. Pengaruh suatu variabel laten terhadap variabel 

teramati ditentukan lebih dahul. 
d. Ada berbagai pola-pola secara langsung variabel laten 

pada variabel teramati bisa diperoleh sama dengan nol 

atau tetap.  
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e. Galat pengukuran boleh berkorelasi 
f. Berbagai variasi darin variabel laten bisa di kira-kira 

atau disematkan kepada nilai yang khusus  
g. Identifikasi parameter diperlukan 
h. Galat pengukuran boleh berkorelasi 
i. Kovarians variabel-variabel laten dapat diestimasi atau 
ditetapkan pada nilai tertentu. 
j. Identifikasi parameter diperlukan 

 
b. Persamaan Matematis dalam SEM 
1. Persamaan model struktural 

η1 = γ11ξ1 + ζ1......................................................................(2.1) 

η2 = γ22ξ2 + ζ2……………………………………..............(2.2) 
η3 = β31η1 + β32η2 + ζ3 …………………………..............(2.3) 

2. Persamaan model pengukuran variabel eksogen 

X1 = λ11ξ1 + δ1....................................................................(2.4) 
X2 = λ21ξ1 + δ2 …………………………………...............(2.5) 

X3 = λ12ξ2 + δ3 ……………………………………...........(2.6) 

X4 = λ22ξ2 + δ4……………………………………............(2.7) 
X5 = λ32ξ2 + δ5……………………………………............(2.8) 

3. Persamaan model pengukuran variabel endogen 

Y1 = λ13η1 + ε1....................................................................(2.9) 
Y2 = λ23η1 + ε2...................................................................(2.10) 

Y3 = λ33η1 + ε3…...............................................................(2.11) 

Y4 = λ14η2 + ε4…...............................................................(2.12) 
Y5 = λ24η2 + ε5…...............................................................(2.13) 

Y6 = λ15η3 + ε6…...............................................................(2.14) 

Y7 = λ25η3 + ε7…...............................................................(2.15) 
 

Keterangan: 

Y : variabel manifest untuk variabel laten endogen 
X: variabel manifest untukvariabel lateen ksogen 

η : (eta), variable laten endogen (dependent) 

ξ : (ksi), variable laten eksogen 

ζ : (zeta), kesalahan pengukuran (error) dalam persamaan 
struktural 

β : (beta), matriks koefisien jalur untuk hubungan antar variabel 

λ : (alfa), korespondensi antar indikator 
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δ : (delta), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan 

dengan X 
ε : (epsilon), kesalahan pengukuran (error) yang berhubungan 

dengan Y 

 

Adapun simbol matematis yang digunakan pada SEM dapat 
dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

 

Tabel 2.2 Simbol Matematis SEM 

Simbol Keterangan 

ξ (ksi) 

Variabel laten eksogen adalah variable 

independen yang  
Mempengaruhi variable dependen (endogen)  

η(eta) 

Variabellaten endogen adalah variable 

dependen yang dipengaruhi variable 

independen (eksogen) atau dependen 
(endogen)  

γ (gamma) 

Parameter untuk menggambarkan hubungan 

langsung dari variable eksogen dengan 
variabel endogen  

β (beta) 

Parameter untuk menggambarkan hubungan 

langsung dari variabel endogen dengan 

variabel endogen lainnya 

ζ (zeta) 
Structural error yang terdapat pada sebuah 

variabel endogen  

δ (delta) 
Measurement error yang berhubungan 

dengan variable eksogen 

ε (epsilon) 
Measurement error yang berhubungan 

dengan variabel endogen  

λ (alfa) 

Loading Factor, parameter yang 

menggambarkan hubungan 
Langsung variabel dengan indikatornya 

X 
Indikator yang berhubungan dengan variable 

eksogen 

Y 
Indikator yang berhubungan langsung dengan 
variabel endogen  
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Notasi pembentukan model struktural dalam SEM 

dapat pula ditulis dalam bentuk matriks. Tabel 2.3 di 
bawah ini menunjukan penulisan notasi matriks pada 

SEM (Hair, et al., 2006): 

 
 Tabel 2.3 Notasi Matriks SEM 

Elemen 
Model 

Keterangan 
Notasi 

Matriks Elemen 

Model Struktural 

Beta Hubungan dari 

konstruk endogen 
ke konstruk 

eksogen 

B 𝛽𝑛𝑛  

Gamma Hubungan dari 

konstruk eksogen 
ke konstruk 

endogen 

r 𝛾𝑛𝑚 

Phi Korelasi antara 
konstru ke 

ksogen 

Φ 𝜙𝑚𝑚 

Psi Kesalahan pada 

persamaan 
struktural 

Ψ 𝜑𝑛 

Model Pengukuran 

Lambda-

X 

Korespondensi 

antar indicator 
eksogen 

Λx 𝜆𝑝𝑚
𝑥  

Lambda-

Y 

Korespondensi 

antar indikator 

endogen 

Λy 𝜆𝑞𝑛
𝑦

 

Theta-

delta 

Matriks untuk 

estimasi 

kesalahan pada 
indicator 

konstruk eksogen 

Θδ 𝛿𝑝𝑝 
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Theta-

epsilon 

Matriks untuk 

estimasi 

kesalahan pada 
indicator 

konstruk endogen 

Θε 휀𝑝𝑝 

 

Contoh diagram jalur pada SEM yang mengandung variabel 
laten dan manifest adalah pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Contoh Diagram Measurement dan Model Struktural 

c. Variabel SEM  

Menurut (Ghozali, 2002) tiap Variabel dalam SEM 
memberikan pengaruh satu sama lain. Dalam SEM 

mengandung variabel-variabel seperti di bawah berikut:  

1. Variabel laten (Latent Variable)  
Dalam SEM variabel yang menjadi perhatian adalah variable 

laten. Variabel laten atau konstruk laten adalah variabel yang 

tidak terukur secara langsung, sebagai contoh: perilaku, sikap, 
perasaan, dan motivasi. Variabel laten terdapat dua jenis, 

yaitu:  

a. Eksogen Variabel laten eksogen disimbolkan dengan huruf 
“ksi”. Variabel bebas (independenet latent variable) di semua 

persamaan pada SEM.. 

b. Endogen Variabel laten endogen dinotasikan dengan huruf 

Yunani adalah “eta”. Variabel terikat (dependent latent 
variable) pada paling sedikit satu persamaam dalam model, 

dengan symbol lingkaran dengan anak panah menuju keluar dan 

ξ1 η1 

X

1 

X

2 

X
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Y
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Y
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Y
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Structural 
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satu panah kedalam. Simbol anak panah untuk menunjukkan 

adanya hubungan kausal (ekor anak panah untuk hubungan 

penyebab dan kepala anak panah untuk variable akibat). 
Pemberian nama variable laten pada diagram lintasan bisa 

mengikuti notasi matematiknya (ksiatau eta) atau sesuai dengan 

nama dari variable dalam penelitian.  

2. Variabel teramati (Observed atau Measuredatau Manifest 

Variable) 

Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat 
diukur secara empiris dan disebut sebagai indikator. Variabel 

teramati merupakan efek atau ukuran dari variable laten. 

Variabel teramati yang berkaitan dengan variable eksogen 

diberinotasi matematik dengan label X, sedangkan yang 
berkaitan dengan variabel laten endogen diberi label Y. 

Disimbolkan dengan bujur sangkar atau kotak, variable ini 

merupakan indikator. Pemberian nama variabel teramati pada 
diagram lintasan bisa mengikuti notasi matematiknya atau 

nama/kode dari pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner. 

 
d. Galat SEM 

Dalam SEM mengandung Galat seperti di bawah berikut : 

1. Galat Struktural (Structural Error) Dilambang kandengan 
“zeta”, dalam pemerolehan estimasi parameter yang konsekuen, 

galat structural diperkirakan tak memiliki hubungan dengan 

variabel-variabel dari luar sebuah model. Meskipun demikian, 

galat structural dapat diformatkan memiliki korelasi dengan 
galat struktural lainnya.  
2. Galat Pengukuran (Measurement Error) Variabel teramati X 

dilambangkan dengan “delta” serta variable teramati Y 
dilambangkan dengan “epsilon”. Matriks kovarians dari δ diberi 

tanda dengan huruf Yunani Θδ “theta delta” dan untuk matriks 

kovarians dari ε yaitu Θε “theta epsilon”. Galat yang digunakan 
dalam mengukur memliki pengaruh pada penduga parameter 

serta besarkecilnyavarians. Hal inidapatdiatasi oleh SEM 

melaluipersamaan-persamaan yang terdapat dalam model untuk 

mengukur. 
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2.2.5 Model Penelitian 

Penelitian pada tugas akhir ini mengacu pada jurnal 

penelitian oleh dari (Tussyadiah, 2016) yang berjudul 
“Factors of satisfaction and intention to use peer-to-peer 

accommodation”, dalam mengukur faktor-faktor yang terdiri 

dari kenikmatan, manfaat sosial, manfaat ekonomi, 
keberlanjutan, fasilitas, dan manfaat lokasional. Penelitian 

ini sendiri menggunakan metode Structural Equation 

Modeling (SEM) untuk menguji faktor-faktor kepuasan dan 

intensitas penggunaan Peer-to-Peer (P2P) Accommodation.  
Diagram dapat dilihat di Gambar 2.2 berikut 

 

Gambar 2.2 Model Pengukuran Penelitian 

 Dalam penelitian ini memperlihatkan adanya 

beberapa variabel, antara lain satisfication, enjoyment, 
social benefit, economic benefit, sustainability, amenities, 
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locational benefit, dan intention. Maka hipotesis yang diuji 

pada studi ini bisa kita lihat dalam Tabel 2.4, seperti di 

bawah ini : 
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Tabel 2.4 Hipotesis Penelitian 

KodeHipotesis Pernyataan 

H1a Enjoyment berpengaruh positif terhadap 

Satisfication 

H1b Social Benefit berpengaruh positif terhadap 

Satisfication 

H1c Economic Benefit berpengaruh positif 

terhadap Satisfication 

H1d Sustainability berpengaruh positif terhadap 

Satisfication 

H1e Amenitiesberpengaruh positif terhadap 

Satisfication 

H1f Locational Benefit berpengaruh positif 

terhadap Satisfication 

H2a Enjoyment berpengaruh positif terhadap 

Intention 

H2b Social Benefit berpengaruh positif terhadap 

Intention 

H2c Economic Benefit berpengaruh positif 

terhadap Intention 

H2d Sustainability berpengaruh positif terhadap 

Intention 

H2e Amenities berpengaruh positif terhadap 

Intention 

H2f Locational Benefit berpengaruh positif 

terhadap Intention 

H3 Satisfaction berpengaruh positif terhadap 

Intention 
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2.2.6 Kebutuhan Data 

Data yang diperlukan dalam studi ini, yakni data yang 

berupa kuesioner mengenai tanggapan dari responden terkait 
faktor yang memengaruhi intensi mereka dalam 

menggunakan Peer-to-Peer (P2P) Accommodation. 

Responden yang menjadi target pada studi ini yakni 
responden yang dipilih adalah responden yang pernah 

memanfaatkan aplikasi peer-to-peer accommodation untuk 

menyewa kamar. Hal ini dilakukan karena responden 

tersebut familiar dengan teknologi yang dimaksud. Berikut 
ini merupakan kriteria pemilihan responden dalam studi ini, 

diantaranya yakni seperti di bawah ini : 

a. Responden yang berumur 17 tahun keatas 

b. Responden pernah memesan/menyewa kamar dengan 

aplikasi peer-to-peer accommodation 

c. Responden tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, 

mencakup perempuan dan laki-laki 

d. Responden memiliki tingkat pendidikan diatas 
SMA/SMK/Sederajat 

e. Responden memiliki pekerjaan dan pendapatan yang 

stabil. 
 

2.2.7 Metode Pengumpulan Data 

Pada studi ini mengumpulkan datanya menggunakan 

metode survei, melalui penyebaran secara direktif kepada 
responden yang menjadi pelanggan kamar sewaan. Jumlah 

sampel yang dibutuhkan pada studi ini yakni minimum 200 

sampel data. Hal ini mengacu pada estimasi ukuran sampel 
maximum like lihood untuk mereduksi bias pada seluruh 

jenis estimasi SEM (Djaali, 2008). Studi ini memanfaatkan 

teknik pengambilan sampel sebab pihak yang meneliti tak 
memiliki kapabilitas untuk mencapai semua populasi yang 

ada. (Loehlin, 1998) Proses dalam mengambil sampel 

menggunakan non probability sampling melalui teknik 

sampling purposive yakni teknik untuk menentukan sampel 

dengan kriteria dan pertimbangan yang ditentukan. 
(Augusty & Ferdinand, 2006) 
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 Studi ini menggunakan jenis survey analitik, survey 

bersifat analitik dilakukan dengan mengumpulkan data dalam 

suatu jumlah tertentu sesuai kebutuhan kemudian dilakukan 
pengujian. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel (Morrisan, 2012). Dengan demikian, 

hasil pengujian terkait dapat digunakan menyimpulkan sesuatu 
yang telah dihipotesakan sebelumnya. 

 

2.2.8 Analysis of Moment Structures (AMOS) 

 Pada model persamaan struktural (Structural Equation 
Model) maupun yang biasa disebut SEM memanfaatkan 

penggunaan AMOS. Keunggulan yang dimiliki AMOS yakni 

adanya user-friendly graphical interface, adanya hal tersebut 
menjadikan pembuatan spesifikasi menjadi lebih cepat, 

meninjau dan memodifikasi model secara grafik melalui 

penggunaan tools yang simpel. (Santoso & Singgih, 2011) 
kelebihan yang dimiliki AMOS dibandingkan dengan peranti 

lunak yang lain yakni seperti di bawah berikut: 

1. AMOS dapat menangani missing data secara baik, 
yaitu dengan membuat estimasi yang didasarkan pada 

informasi maximum likelihood yang sempurna dan tida 

khanya berdasar pada metode yang sudah ada, yaitu 

listwise, pairwise deletion, ataumean imputation.  

2. AMOS dapat membuat bootstrapped standard errors 

dan confidence intervals yang ada dalam semua estimasi 

parameter, rata-rata sampel, varian, kovarian dan 
korelasi. 

3. AMOS dapat melakukan pemeriksaan setiap pasangan 

model dimanasatu model diperoleh dengan membatasi 
parameter-parameter model lainnya.  

4. AMOS dapat memahami diagram jalur sebagai 

spesifikasi model dan memperlihatkan estimasi-estimasi 
parameter secara grafis dalam model diagram jalur. 

AMOS telah dikembangkan menjadi beberapa versi. 

Microsoft mengambilalih AMOS untuk dilakukan 
penyesuaian dengan versi SPSS yang terkini. Terdapat 
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sejumlah hal yang harus diperhatikan saat mengadakan 

analisis model, misalnya : 

1. Supaya sebuah model bisa ditaksir maka pada 
persaman struktural model harus mempunyai nilai unik. 

Apabila model tak bisa di identifikasi, tentu menuju 

koefisien model penentuan nilai unik tak mungkin isa 
dilakukan. Sebaliknya, apabila sebuah model bisa 

mempunyai sejumlah taksiran yang bisa jadi fit, tentu 

taksiran parameter akanabitrer. Dengan demikian model 
struktural dapat disebut baik apabila mempunyai satu 

solusi yang unik terkait taksiran parameter. Terkait 

identifikasi model terjadi pula pada SEM disebabkan 

informasi yang ada dalam data empiris (kovarian serta 
varian variabel manifest) masih kurang memunculkan 

jalan keluar unik. Pada model SEM terdapat tiga hal yang 

mungkin terjadi yakni :  
1) Model unidentified  

2) Model just identified 

3) Model overidentified 
Dalam menanggulangi problema tak 

teridentifikasi bisa menerapkan pengkonstrainan 

model. Hal yang dikerjakan dalam konstrain model 

yakni melakukan penambahan indikator (variabel 
manifest) kedalam model, penentuan (fix) parameter 

tambahan menjadi 0 ataupun mengungkapkan asumsi 

bahwasannya parameter yang dimiliki antar paramer 
yaitu sama.  

2. Ukuran sample saat mengadakan analisa menjadi 

pemegang kontribusi penting dalam taksiran serta 
penenrapan hasil-hasil SEM. Sesudah pemasukan data 

dipilih serta model sudah dilakukan pengembangan, 

kemudian dilakukan pemilihan program komputer yang 

bisa dimanfaatkan dalam rangka mentaksir model. 
Teknik-teknik taksir yang ada yakni : 

1) Maximum Likelihood Estimation (ML) 

2) Generalized Least Square Estimation (GLS) 
3) Unweighted Least Square Estimation (ULS) 
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4) Scale Free Least Square Estimation (SLS) 

5) Asymtotically Distribution-Free Estimation (ADF) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini penulisakan menjelaskan tentang tahapan apa saja 

yang akan dilakukan dalam tugas akhir ini. 

 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir 

Bagian ini, akan menjelaskan terkait dari metodologi 

pada tugas akhir di dalam Gambar 3.1. 

 
Mulai 

Melakukan pengumpulan informasi dari bebagai 

sumber: 

1.Factor of Statisfaction and intention to Use 

Peer-topeer Accommodation (Tussyadiah, 2016) 

2.Enhancing customer trust in peer-to-peer 
accommodation: A “soft” strategy via social 

presence. (Shun Ye et al, 2019) 

3.Analisis intensi pembelian oleh backpacker di 

Indonesia. Pemesanan akomodasi perjalanan 

melalui agen travel online (Hidyat, 2019). 

Membuat kuesioner survei yang mengacu pada 

penelitian. Tussyadiah (2016) 

•Validitas kuesioner 10-30 responden 

•Pembuatan kuesioner dengan menggunakan 

microsotf from dan kertas (di cetak) 

•menggunakan 1-7 skala likert untuk pilhan 

jawabannya 

•data minimal 200 responden 

•menyebarkan kuesioner secara offline dan 

online 

Uji 
Validita

s 

Uji 
Realiabil

itas A 

Mencari informasi 

dan refrensi terkait 

topik penelitian 

dari jurnal 

Elsevier, Research 

Kuesioner dari 

penelitian 

Tussyadah (2016) 

Dokumen 
kuesioner 

Dokumen Studi 

literatur 

Dokumen 

Kuesioner 

Hasil survey 

Studi Literatur 

Pembuatan Kuesioner 

Pengumpulan data dan sampling 

tidak terpenuhi 

tidak berpengaruh 
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Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir 

 Penjabaran Metodologi Penelitian 

Dari tahapan pelaksanaan-pelaksanaan tugas akhir datas, 

penjelasannya setiap tahapnya sebagai berikut: 
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3.2.1 Studi Literatur 

Pada tahapan ini dilakukannya pengumpulan informasi 

dan referensi yang berkaitan dengan topic tugas akhir ini. 
Informasi dan referensi didapatkan dari berbagai macam 

sumber, diantaranya dari buku, jurnal penelitian, tugas akhir 

yang berkaitan dengan topik, dan sumber-sumber lain yang 
terpercaya dan sesuai dengan penilitian tugas akhir ini. Studi 

literature ini dilakukan untuk mencari terkait metode Structural 

Equation Model (SEM), penggunaan AMOS, pengembangan 

hipotesis kualitas nilai aplikasi, dan lain-lain. 

3.2.2 Pembuatan Kuisoner 

Pada tahapan ini pembuatan kuisoner untuk survey dapat 

diawali dengan pembuatan kerangka kuisoner. Kerangka 

kuisoner ini dapat dibuat sesuai dengan acuan paper utama yang 
telah di dapatkan pada tahapan studi literature sebelumnya 

dengan menggunakan five-point likert scale pada pilihan 

jawabannya. Sebelum disebarkan kuisoner divalidasi terlebih 

dahulu kebeberapa responden untuk mengetahui tingkat 
pemahaman mereka terhadap pertanyaan yang tercantum di 

kuisoner. Ketika kuesioner dinyatakan lolos uji validasi, maka 

pengambilan data menggunakan kuisioner tersebut dapat 

diteruskan. 

3.2.3 Pengumpulan Data dan Sampling 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode survei, Jumlahsampel minimal adalah sebanyak 
200 orang. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner secara online dan offline. Daftar pertanyaan berupa 

kuesioner tertutup yang akan diisi. Kuesioner terdiri dari dua 

bagian, bagian pertama berisi identitas demografi peserta, 
bagian kedua berisi sejumlah pernyataan yang terstruktur 

mengenai variable penelitian.  

Untuk dapat menarik responden serta memberikan 

dorongan motivasi kepada calon responden untuk mengisi 
kuisioner, maka penulisakan memberikan insentif berupa saldo 

OVO/Go-Pay sebesarRp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk 
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10 orang secara acak kepada responden yang telah mengisi 

kuisioner. Kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh 

responden pada saat yang sama, selanjutnya dilakukan seleksi 
agar kuesioner yang tidak lengkap dalam pengisian tidak diikut 

sertakan dalam analisis data. (Nasution, 2004) 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

dikarenakan peneliti tidak mampu menjangkau keseluruhan 
populasi. Pengambilan sampel yang digunakan adalah 

nonprobability sampling dengan teknik sampling purposive 

yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Peneliti menggunakan teknik sampling purposive karena dalam 
penelitian ini responden yang dipilih adalah responden yang 

pernah menggunakan aplikasi peer-to-peer accommodation 

untuk menyewa kamar. 

3.2.4 Pengelompokan Karakteristik Demografi Pengguna 

Dalam penelitian ini data tentang profil/karakteristik 

sosial responden, yang berisi data demografi sebagai identitas 

responden yaitu tempat tinggal, usia/kelompok umur, 

pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, 
pengeluaran dapat digunakan sebagai indicator variable 

penelitan yaitu sebagai variable bebas, karena merupakan 

kelompok karakteristik segmentasi demografis seperti 

dijelaskan sebelumnya dalam bab sebelumnya. 

3.2.5 Uji Kesesuaian Model 

Tahapan ini dilakukan untuk memvalidasi konsistensi 

internal dan eksternal dari konstruksi penelitian serta reliabilitas 

dari data penelitian yang telah dikumpulkan.  

3.2.5.1  Pre-Processing Data 

Terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan untuk 

melakukan pre-processing data, dimana diantaranya: 

1. Uji Validitas 

  Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa 
data yang didapatkan merupakan data yang valid, 

sehingga data tersebut dapat digunakan. Validitas harus 
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dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen yang 

digunakan benar-benar telah mengukur apa yang hendak 

diukur. Untuk mengukur validitas suatu konsep dapat 
menghitung koefisien korelasi dengan rumus berikut 

(Augusty & Ferdinand, 2006) 

r = 
𝑛(𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋𝛴𝑌)

√[𝑛𝛴𝑋2][𝑛𝛴𝑌2−(𝛴𝑌)2]
 (3.1) 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

ΣX = jumlah skor item 
ΣY = jumlah skor total item 

n = jumlah responden 

 
2. Uji Reliabilitas 

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable 

hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, 
selama aspek yang diukur dalam subyek yang belum 

berubah. Pengujian reliabilitas yang digunakan pada 

kuesioner dengan jawaban dua buah atau lebih pilihan 
adalah dengan menggunakan rumus Cronbach alpha 

(Byrne & Barbara, 2010). Pengukuran reliabilitas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

r= [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −

𝛴𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ] 

(3.2) 

Keterangan: 

r = reliabilitas instrumen 

Σ𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 

k = banyaknya butir pertanyaan 
σ12 = varians total 

Suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih 

(Ghozali, 2002). Pengujian reliabilitas pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for 

Windows versi 17. 
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3.2.5.2 Uji Kecocokan Model 

Tahap ini dilakukan dengan mengacu pada indikator yang 

ada. Adapun uji kesesuaian model ini dilakukan guna mengukur 
kebenaran model yang di implementasi. Indikator yang diukur 

meliputi satisfication, enjoyment, social benefit, economic 

benefit, sustainability, amenities, locational benefit, dan 

intention. 

3.2.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan 

pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah 
hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar oleh 

karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan 

oleh karena itu harus ditolak. Uji hipotesis digunakan untuk 
menguji pengaruh secara parsial variable eksogen (X) terhadap 

variabel endogen (Y) denga melihat t-value pada masing-

masing jalur. Nilai t-hitung dapat diperoleh dari hasil boot 
strapping. Nilai koefisien inner weight dari model structural 

dapat dikatakan signifikan jika nilai t-hitung lebih besar dari t-

tabel (Koentaraningrat, 2011) 

3.2.7 Kesimpulan Hipotesis yang Diterima 

Setelah dilakukan analisis data, isi dalam pembahasan 

berupa data yang telah diolah dan dianalisis sehingga diperoleh 

hasil tentang analisis faktor-faktor yang memepengaruhi 
kepuasan dan Intensi Penggunaan Peer-to-Peer (P2P) 

Accommodation di masa mendatang. Dan kesimpulan hipotesis 

yang diterima berisi mengenai hasil penelitian dan disesuaikan 

dengan tujuan penelitian agar dapat menjadi informasi. 

3.2.8 Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dalam 

penelitan. Saran yang  diberikan kepada perusahaan diperoleh 
dari hasil penelitian yang didapat dan saran untuk referensi 

peneliti selanjutnya mengenai intensitas pengguna. 
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3.2.9 Melakukan Pengerjaan Tugas Akhir dan Jurnal 

Pembuatan tugas akhir dan jurnal sebelumnya di mulai 

dengan melakukan rekapitulasi pengerjaan Tugas Akhir, baru 
melakukan pembuatan dan yang akhirnya buku tugas dan jurnal 

dapat terselesaikan dengan baik. 

3.2.10 Jadwal Kegiatan 

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini terdapat jadwal 
pengerjaan. Rincian jadwal kegiatan selama penelitian Tugas 

Akhir dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Studi Literatur                 

3. Pembuatan 

Kuisoner 

                

4. Pengumpulan 
Data dan 

Sampling 

                

5. Pengelompokan 
Karakteristik 

Demografi 

Pengguna 

                

6. Pengujian Data 
dan Model 

                

7. Pengujian 

Hipotesis 

                

8. Kesimpulan                 

9. Saran                 

10. Melakukan 
Pengerjaan 

Tugas Akhir 

dan Jurnal 
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Halaman ini sengaja dikosngkan.
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BAB IV 

PENGAMBILAN DATA DAN ANALISIS 

Bab ini berisi model implementasi dalam studi kasus. Bab 
ini menjelaskan secara lebih rinci metodologi yang telah 

ditetapkan. Untuk ini mencakup deskripsi metode, pembuatan 

instrumen, pengambilan data, pemulihan data, dan hasil untuk 
memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 

 Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam 

tugas akhir ini. Di mana metode yang digunakan berdasarkan 
penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. 

Model yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas akhir ini 
menggunakan model yang diusulkan oleh (Tussyadiah, 2016). 

Dalam representasi konseptual dari model dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. sudah dijelaskan model penelitian yang menjadi 
dasar proyek akhir ini. Pada Gambar 4.1 lebih banyak rincian 

hubungan antara hubungan variabel laten antara variabel laten 

dengan indikator penyusunnya. Dalam model penelitian ini, 

(Tussyadiah, 2016) ada 8 variabel eksogen meliputi variabel 
kepuasan, kenikmatan, manfaat, manfaat ekonomi, 

keberlanjutan, peralatan, keuntungan lokasi, dan niat. 

Sementara itu, variabel endogen penelitian termasuk berniat 
untuk menggunakan kontinyu. Model ini menggambarkan 

bagaimana variabel eksogen laten mempengaruhi variabel laten 

endogen. 

Selain itu, persamaan matematika yang digunakan dalam 
model penelitian mengacu pada bagian dari Bab 2 di 2,1-2,2 

persamaan. Dimana hipotesis yang digunakan dalam model 

penelitian tersebut terdapat 8 hipotesis yang dibangun untuk 
menguji variabel pada penelitian terebut yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

 Pembuatan Instrumen Pengambilan Data 

Pada bagian ini terdapat penjelasan lebih detail mengenai 

pengambilan data yang dilakukan pada penelitian tugas akhir 

ini. Untuk pengambilan data dibagi menjadi 3 sub-bagian yang 

menjelaskan proses dalam pengambilan data dan hasil dari 



42 

 

 

 

pengambilan data melalui kuesioner yang disebarkan pada 

responden dalam penelitian ini. 

4.2.1 Penyusunan Kuesioner 

Untuk penyusunan kuesioner pada penelitian tugas akhir 

ini berdasarkan variabel-variable yang tercatum pada model 

(Tussyadiah, 2016) di mana model tersebut memiliki 8 variabel 
yaitu variabel satisfication, enjoyment, social benefit, economic 

benefit, sustainability, amenities, locational benefit, dan 

intention. Satisfaction yang terbagi menjadi variabel laten 

eksogen dan variabel laten endogen. Untuk kuesioner ini 
disusun dengan skala likert untuk mengidentitifikasi 

satisfication, enjoyment, social benefit, economic benefit, 

sustainability, amenities, locational benefit, dan intention 
responden terhadap sebuah pernyataan yang akan diberikan oleh 

responden dari kuesioner yang telah disebarkan untuk 

pengerjaan penelitian tugas akhir ini. Untuk skala yang 
digunakan pada penelitian ini dibuat dari skala 1 (tanggapan 

negatif) hingga skala 4 (tanggapan positif) sebagai bentuk 

jawaban dari setiap pernyataan yang tertera pada kuesioner yang 

telah dibuat. Dengan demikian, untuk skala 5 tersebut memiliki 
penjelasan pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.1 Penjelasan Skala Likert 

Skala Penjelasan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 
4.2.2 Struktur Penyusunan Kuesioner 

Selanjunya untuk struktur penyusunan kuesioner, 

terdapat beberapa bagian dalam rancangan kuesioner dalam 
penelitian ini. Untuk struktur kuesioner dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Struktur Kuesioner 

Di mana, untuk penjelasan masing-masing struktur dari 

kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Bagian 1: Perkenalan diri. Untuk bagian ini, diawali dengan 

memperkenalkan diri dengan salam dan sapa sebagai surveior 
tugas akhir dari penelitian tugas akhir ini. Kemudian 

menjelaskan tujuan survei, menjelaskan studi kasus yang 

digunakan pada penelitian tugas akhir, target responden, serta 
ucapan terima kasih serta kontak yang bisa dihubungi.  

2) Bagian 2: Data demografi responden. Untuk bagian ini berisi 

informasi pribadi dari responden baik secara general dan 
ditambahkan dengan beberapa pertanyaan untuk 

mengidentfikasi kebisaaan responden, kondisi terkini responden 

terhadap penggunaan aplikasi Airbnb, Airy, Oyo, Reddoorz, 

Dan Travelio.  
3) Bagian 3: Pernyataan utama penelitian bagian awal. Untuk 

bagian ini, berisikan pertanyaan penelitian tugas akhir yang 

harus dijawab oleh responden dari penelitian tugas akhir ini. Di 
mana pertanyaan penelitian pada bagian awal ini terkait dengan 

variable satisfication, enjoyment, social benefit, economic 

Bagian 1 

Perkenalan Diri 

Bagian 2 

Data Demografi Responden 

Bagian 3 

Pernyataan utama penelitian 

bagian awal 

Bagian 4 

Pernyataan utama penelitian 

bagian akhir 
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benefit, sustainability, amenities, locational benefit, dan 

intention serta Satisfaction. pada aplikasi Airbnb, Airy, Oyo, 

Reddoorz, Dan Travelio. Pertanyaan pada penelitian tugas akhir 
ini mengacu pada paper utama penelitian.  

4) Bagian 4: Pernyataan utama penelitian bagian akhir Untuk 

bagian ini, berisikan pertanyaan penelitian tugas akhir yang 
harus dijawab oleh responden dari penelitian tugas akhir ini. 

Dimana pertanyaan penelitian pada bagian akhir ini terkait 

dengan variable satisfication, enjoyment, social benefit, 

economic benefit, sustainability, amenities, locational benefit 
terhadap intention aplikasi Airbnb, Airy, Oyo, Reddoorz, Dan 

Travelio, dan satisfication, enjoyment, social benefit, economic 

benefit, sustainability, amenities, locational benefit terhadap 
Satisfaction aplikasi Airbnb, Airy, Oyo, Reddoorz, Dan 

Travelio Pertanyaan pada penelitian tugas akhir ini mengacu 

pada paper utama penelitian. 
Untuk penyusunan kuesioner dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua tahap, diantaranya pada tahapan pertama yaitu uji 

kuesioner untuk menguji pemahaman responden terkait setiap 

pernyataan yang terdapat pada kuesioner dan pada tahapan 
kedua yaitu tahapan pencarian data dengan melakukan 

penyebaran kuesioner. 

Draft kuesioner dapat dihat pada Lampiran 1 

 

 Analisis Data 

Karakteristik responden dalam penelitian ini didasarkan 

atas aplikasi yang digunakan, intensitas penggunaan aplikasi, 
usia, pendidikan, penghasilan, penggunaan aplikasi dalam 

setahun. Karakteristik responden ini diidentifikasi berdasarkan 

angket yang terkumpul yakni sesuai dengan sampel total dalam 
penelitian ini yaitu 237 responden valid dari 361 responden. 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk karakteristik responden 

disajikan sebagai berikut: 
 

4.3.1 Karakteristik Responden  

Adapun data karakteristik responden adalah pada Tabel 

4.2 berikut:  
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Tabel 4.2 Analisis Statistika Deskriptif Responden 

Kategori Keterangan Jumlah Presentase 

Aplikasi 

Airy 30 13% 

OYO 44 19% 

Redoorz 45 19% 

AirBnB 61 26% 

Intensitas 

Menggunakan 
Aplikasi 

1 kali 72 30% 

2-5 kali 114 48% 

lebih dari 5 kali 51 22% 

Usia 
Responden 

17 - 22 tahun 175 73.84% 

23 - 28 tahun 59 24.89% 

29 - 34 tahun 1 0.42% 

35 - 40 tahun 1 0.42% 

Lebih dari 40 tahun 1 0.42% 

Pendidikan 

Terakhir 

SD 0 0% 

SMP 0 0% 

SMA 135 57% 
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Kategori Keterangan Jumlah Presentase 

S1 97 41% 

S2 4 2% 

S3 1 0% 

Penghasilan 
Perbulan 

< Rp. 500.000 64 27% 

Rp. 500.000 hingga 2.500.000 105 44% 

Rp. 2.500.000 hingga Rp. 5.000.000 46 19% 

Rp. 5.000.000 hingga Rp. 

10.000.000 16 7% 

> Rp. 10.000.000 6 3% 

Menggunakan 

Aplikasi 

Setahun 
Terakhir 

1 kali 69 29% 

2-5 kali 126 53% 

5-10 kali 29 12% 

lebih dari 10 kali 13 5% 

Daerah Asal 

Jawa Timur 153 64.6% 

Jawa Tengah 16 6.8% 

Jawa Barat 23 9.7% 

Jakarta 20 8.4% 
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Kategori Keterangan Jumlah Presentase 

Banten 6 2.5% 

Yogyakarta 5 2.1% 

Sumatera Utara 2 0.8% 

Sumatera Barat 3 1.3% 

Bali 3 1.3% 

Kep. Riau 1 0.4% 

Kalimantan Barat 3 1.3% 

NTT 1 0.4% 

Hannover 1 0.4% 
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4.3.2 Aplikasi yang Digunakan 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, responden 

sering menggunakan aplikasi lebih dari satu aplikasi yaitu 
sebanyak 61 responden atau 26%, sedangkan yang paling 

sedikit adalah aplikasi Airy yang hanya digunakan oleh 30 

responden atau 13%. Adapun data tersebut ditunjukkan juga 
dengan Gambar 4.2 di bawah ini:  

 
Gambar 4.2 Aplikasi Yang Digunakan Responden 

4.3.3 Intensitas Penggunaan Aplikasi 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, responden 

sebagian besar responden menggunakan aplikasi 2-5 kali yaitu 
sebanyak 114 orang atau 48%, sedangkan responden yang 

menggunakan aplikasi sebanyak 1 kali sebanyak 72 orang atau 

30% dan responden yang menggunakan aplikasi sebanyak lebih 
dari 5 kali sebanyak 51 orang responden atau 22%. Adapun data 

tersebut ditunjukkan juga dengan Gambar 4.3 di bawah ini:  

13%

19%19%

14%

Presentase Aplikasi Yang Digunakan 
Responden

Airy OYO Redoorz AirBnB
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Gambar 4.3 Intensitas Menggunakan Aplikasi Responden 

4.3.4 Usia Responden 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, paling 
banyak adalah responden yang berusia 17 - 22 tahun berjumlah 

175 orang atau sebesar 73.84%, responden yang berusia 23 - 28 

tahun 59 orang atau sebesar 40%, responden yang berusia 41-
50 berjumlah 65 orang atau sebesar 24.89%. Sedangkan 

responden yang berusia 29 - 34 tahun, 35 - 40 tahun, dan lebih 

dari 40 tahun yaitu sebanyak masing-masing 1 orang atau 
0,42%. Adapun data tersebut ditunjukkan juga dengan 

Gambar 4.4 di bawah ini:  

30%

48%

22%

Presentase Intensitas Menggunakan Aplikasi 
Responden 

1 kali 2-5 kali lebih dari 5 kali
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Gambar 4.4 Usia Responden 

4.3.5 Pendidikan Responden 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, responden 

yang terbanyak adalah responden dengan jenjang pendidikan 
SMA yaitu sebanyak 135 orang atau 57%, lalu diikuti oleh 

responden berpendidikan S1 sebanyak 97 orang atau 41%, 

responden dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 

2%, dan responden dengan pendidikan S3 yaitu sebanyak 1 
orang atau 0%. Adapun data tersebut ditunjukkan juga dengan 

Gambar 4.5 di bawah ini:  

73.84%

24.89%

0.42% 0.42% 0.42%

Presentase Usia Responden

17 - 22 tahun 23 - 28 tahun 29 - 34 tahun

35 - 40 tahun Lebih dari 40 tahun
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Gambar 4.5 Pendidikan Terakhir Responden 

4.3.6 Penghasilan Responden 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, sebagian 

besar responden berpenghasilan Rp. 500.000 hingga 2.500.000 
yaitu sebanyak 105 orang atau 44%, sedangkan yang paling 

sedikit adalah responden yang berpenghasilan > Rp. 

10.000.000 yaitu sebanyak 6 orang atau 3%. Adapun data 

tersebut ditunjukkan juga dengan Gambar 4.6 di bawah ini:  

0% 0%

57%

41%

2% 0%

Persentase Pendidikan Terakhir Responden

SD SMP SMA S1 S2 S3
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Gambar 4.6 Penghasilan Perbulan Responden 

4.3.7 Responden Menggunakan Aplikasi Setahun Terakhir 

Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, sebagian 

besar responden dalam setahun terakhir menggunakan aplikasi 
sebanyak 2-5 kali yaitu sebanyak 126 orang atau 53%, 

sedangkan yang paling sedikit adalah yang menggunakan 

aplikasi lebih dari 10 kali yaitu sebanyak 13 orang atau 5%. 

Adapun data tersebut ditunjukkan juga dengan Gambar 4.7 di 
bawah ini:  

27%

44%

19%

7%

3%

Presentase Penghasilan Perbulan Responden

< Rp. 500.000 Rp. 500.000 hingga 2.500.000

Rp. 2.500.000 hingga Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 hingga Rp. 10.000.000

> Rp. 10.000.000
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Gambar 4.7 Responden Mengguankan Aplikasi Setahun Terakhir 

4.3.8 Kota Asal Responden  

 Berdasarkan Tabel 4.2, dari 237 responden, responden 
berasal dari berbagai Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogyakarta, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Bali, Kep. Riau, Kalimantan Barat, NTT, dan 
satu responden berasal dari luar negeri yaitu Hannover, Jerman. 

Sebagian besar responden berasal dari Surabaya yaitu sebanyak 

153 orang atau 64.6%. Adapun data tersebut ditunjukkan juga 
dengan Gambar 4.8 di bawah ini: 

29%

53%

12%

5%

Presentase Responden Menggunakan Aplikasi 
Setahun Terakhir

1 kali 2-5 kali 5-10 kali lebih dari 10 kali
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Gambar 4.8 Domisili Responden 

 
 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Pada bagian ini memberikan penjealsan tentang 

gambaran umum dari 237 responden peer-to-peer 
accommodation mengenai variabel kecenderungan responden 

dalam mengisi kuisioner untuk setiap item pertanyaan yang 

telah disebarkan. Data yang akan disajikan pada bagian ini 

merepresentasikan hasil jawaban responden pada setiap 

indikator variabel. 

4.4.1 Variabel Enjoyment (EN) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 
berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Enjoyment (EN): 

 
Tabel 4.3 Variabel Enjoyment (EN) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

EN1 2 1% 3 1% 35 15% 121 51% 76 32% 4.12 

EN2 0 0% 11 5% 39 16% 94 40% 93 39% 4.14 

EN3 1 0% 7 3% 36 15% 115 49% 78 33% 4.11 

64.6%

6.8%

9.7%8.4%
2.5%

2.1% 0.8%
1.3%

1.3%
0.4% 1.3% 0.4%

0.4%

Provinsi

Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat

Jakarta Banten Yogyakarta

Sumatera Utara Sumatera Barat Bali

Kep. Riau Kalimantan Barat NTT

Hannover
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Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

EN4 1 0% 8 3% 42 18% 89 38% 97 41% 4.15 

EN5 9 4% 53 22% 75 32% 64 27% 36 15% 3.27 

  Rata-Rata 3.96 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas didapatkan deskripsi hasil 
penelitian pada variabel Enjoyment (EN), dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.96. Selain itu 

didapatkan bahwa pada variabel Enjoyment (EN) pada 
indikator EN.4 yang memiliki nilai tertinggi dengan rata-rata 

sebesar 4.15. Dan nilai rata-rata terendah pada indikator EN.5 

yang memiliki nilai 3.27. 

 
4.4.2 Variabel Social Benefit (SB) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 

berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 
variabel Social Benefit (SB): 

Tabel 4.4 Variabel Social Benefit (SB) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

SB1 3 1% 26 11% 44 19% 86 36% 78 33% 3.89 

SB2 22 9% 65 27% 73 31% 46 19% 31 13% 3.00 

SB3 28 12% 70 30% 60 25% 50 21% 29 12% 2.92 

SB4 27 11% 63 27% 68 29% 55 23% 24 10% 2.94 

  Rata-Rata 3.19 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Social Benefit (SB), dapat diketahui 
bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.19. Selain itu 

didapatkan bahwa pada variabel Social Benefit (SB) pada 

indikator SB.1 memiliki nilai rata-rata tersbesar yaitu 3.89. 
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Sedangkan indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah 

adalah SB.3 yaitu 2.94. 

 
4.4.3 Variabel Economic Benefit (EB) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 

berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 
variabel Economic Benefit (EB): 

Tabel 4.5 Variabel Economic Benefit (EB) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

EB1 15 6% 26 11% 32 14% 82 35% 82 35% 3.80 

EB2 7 3% 21 9% 33 14% 86 36% 90 38% 3.97 

EB3 6 3% 18 8% 36 15% 89 38% 88 37% 3.99 

EB4 5 2% 22 9% 36 15% 83 35% 91 38% 3.98 

  Rata-Rata 3.94 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Economic Benefit (EB), dapat 
diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.94. Selain 

itu didapatkan bahwa pada variabel Economic Benefit (EB), 

indikator EB.3 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3.99. Dan 
indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu EB.1 

dengan nilai 3.80. 

 
4.4.4 Variabel Sustainability (SU) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 

berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Sustainability (SU): 
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Tabel 4.6 Variabel Sustainability (SU) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

SU1 1 0% 6 3% 30 13% 111 47% 89 38% 4.19 

SU2 3 1% 19 8% 76 32% 85 36% 54 23% 3.71 

SU3 3 1% 25 11% 76 32% 80 34% 53 22% 3.65 

SU4 8 3% 42 18% 59 25% 86 36% 42 18% 3.47 

  Rata-Rata 3.76 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Sustainability (SU), dapat diketahui 
bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.76. Selain itu 

didapatkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada 

indikator SU.1 yaitu 4.19. Dan nilai rata-rata terendah yaitu 
3.47 terdapat pada indikator SU.4. 

 

4.4.5 Variabel Amenities (AM) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 
berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Amenities (AM): 

Tabel 4.7 Variabel Amenities (AM) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

AM1 2 1% 15 6% 25 11% 86 36% 109 46% 4.20 

AM2 1 0% 14 6% 19 8% 70 30% 133 56% 4.35 

AM3 12 5% 33 14% 67 28% 71 30% 54 23% 3.51 

AM4 9 4% 30 13% 42 18% 93 39% 63 27% 3.72 

  Rata-Rata 3.95 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Amenities (AM), dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.95. Selain itu 
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didapatkan bahwa pada indikator AM.2 memiliki nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4.35. Selanjutnya indikator yang memiliki nilai 

rata-rata terendah yaitu 3.51 pada AM.3. 
 

4.4.6 Variabel Locational Benefit (LB) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 
berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Locational Benefit (LB): 

Tabel 4.8 Variabel Locational Benefit (LB) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

LB1 1 0% 6 3% 36 15% 85 36% 109 46% 4.24 

LB2 3 1% 8 3% 40 17% 111 47% 75 32% 4.04 

LB3 6 3% 10 4% 52 22% 105 44% 64 27% 3.89 

LB4 5 2% 17 7% 56 24% 100 42% 59 25% 3.81 

LB5 0 0% 4 2% 24 10% 120 51% 89 38% 4.24 

  Rata-Rata 4.04 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Locational Benefit (LB), dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.04. Selain 
itu didapatkan bahwa pada variabel Locational Benefit (LB), 

indikator LB.4 dan LB.5memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 

4.24. Dan indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 
LB.4 dengan nilai 3.81. 

 

4.4.7 Variabel Satisfication (SA) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 

berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Satisfication (SA): 
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Tabel 4.9 Variabel Satisfication (SA) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

SA1 1 0% 11 5% 41 17% 126 53% 58 24% 3.97 

SA2 0 0% 12 5% 38 16% 109 46% 78 33% 4.07 

SA3 1 0% 3 1% 26 11% 134 57% 73 31% 4.16 

SA4 0 0% 6 3% 22 9% 103 43% 106 45% 4.30 

  Rata-Rata 4.12 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas didapatkan deskripsi hasil 

penelitian pada variabel Satisfication (SA), dapat diketahui 
bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.12. Selain itu 

didapatkan bahwa pada variabel Satisfication (SA), indikator 

SA.3 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4.30. Dan indikator 
yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu SA.1 sebesar 3.97. 

 

4.4.8 Variabel Future Intention (FI) 

Berikut ini adalah gambaran jawaban responden 
berdasarkan jawaban responden pada kuesioner terkait dengan 

variabel Future Intention (FI): 

Tabel 4.10 Variabel Future Intention (FI) 

Indicator 

STS TS N S SS 
Rata-
Rata 

F % F % F % F % F % 
 

FI1 0 0% 8 3% 33 14% 101 43% 95 40% 4.19 

FI2 2 1% 5 2% 42 18% 98 41% 90 38% 4.14 

FI3 1 0% 7 3% 35 15% 101 43% 93 39% 4.17 

  Rata-Rata 4.17 

Sumber data: Data primer diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas didapatkan deskripsi 

hasil penelitian pada variabel Future Intention (FI), dapat 
diketahui bahwa nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.17. Selain 

itu didapatkan bahwa pada variabel Future Intention (FI), 
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indikator FI.1 yaitu 4.19 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu. 

Dan indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu FI.2 

yaitu 4.14. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penjabaran mengenai hasil dan 
pembahasan dari hasil pengujian dan pembahasan model baik 

dari sisi struktural maupun pengukuran. Untuk hasil dan 

pembahasan dilakukan sesuai yang tertera pada tahapan pada 
metodologi penelitian. Berikut uraian dari hasil analisis dan 

pembahasan dari pengumpulan serta pengolahan dari data yang 

telah dilakukan. 

 Implementasi Prosedur Penelitian 

5.1.1  Pre-Processing Data 

Tahap pre-processing data ditujukan untuk mengetahui 

data yang telah diperoleh melalui kuesioner online telah 

memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang memenuhi atau 
tidak. pre-processing penelitian memegang peran penting 

dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang 

digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen 

yang dipergunakan. Pada tahap pre-processing data digunakan 
dua jenis uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang 

diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. 

5.1.2 Uji Validitas 

Validitas internal diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil 
ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur tes secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada 

besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 
tes. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat.  

Instrumen penelitian diukur dengan menggunakan 
sampel 30 orang responden dari populasi yang sama, tetapi 

tidak termasuk dalam sampel penelitian. Alat untuk mengukur 

validitas adalah Korelasi Product Moment dari Pearson. Data 
dapat dikatakan Valid apabila memiliki nilai R hitung lebih 

besar dari nilai R table (R hitung > R table). Adapun nilai R 
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table dalam penelitian yaitu sebesar 0.2960, diperoleh dari 

n=30 dan α = 0,05. 

Tabel 5.1 Uji Validitas Variabel Enjoyment 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

EN1 0.500 0.2960 Valid 

EN2 0.697 0.2960 Valid 

EN3 0.571 0.2960 Valid 

EN4 0.459 0.2960 Valid 

EN5 0.661 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa seluruh 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Enjoyment 
seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R table 

(0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator 

variabel Enjoyment bersifat Valid. 

Tabel 5.2 Uji Validitas Variabel Social Benefit 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

SB1 0.540 0.2960 Valid 

SB2 0.751 0.2960 Valid 

SB3 0.825 0.2960 Valid 

SB4 0.830 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa seluruh 
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Social 

Benefit seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai 

R table (0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator variabel Social Benefit bersifat Valid. 
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Tabel 5.3 Uji Validitas Variabel Economic Benefit 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

EB1 0.689 0.2960 Valid 

EB2 0.652 0.2960 Valid 

EB3 0.590 0.2960 Valid 

EB4 0.701 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa seluruh 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Economic 
Benefit seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai 

R table (0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator variabel Economic Benefit bersifat Valid. 

Tabel 5.4 Uji Validitas Variabel Sustainability 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

SU1 0.644 0.2960 Valid 

SU2 0.761 0.2960 Valid 

SU3 0.766 0.2960 Valid 

SU4 0.449 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa seluruh 
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

Sustainability seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar 

dari nilai R table (0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Sustainability bersifat Valid. 

 

 



64 

 

 

 

Tabel 5.5 Uji Validitas Variabel Amenities 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

AM1 0.593 0.2960 Valid 

AM2 0.571 0.2960 Valid 

AM3 0.429 0.2960 Valid 

AM4 0.796 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa seluruh 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Amenities 
seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R table 

(0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator 

variabel Amenities bersifat Valid. 

Tabel 5.6 Uji Validitas Variabel Locational Benefit 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

LB1 0.615 0.2960 Valid 

LB2 0.663 0.2960 Valid 

LB3 0.510 0.2960 Valid 

LB4 0.686 0.2960 Valid 

LB5 0.755 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa seluruh 
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Locational 

Benefit seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai 

R table (0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator variabel Locational Benefit bersifat Valid. 
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Tabel 5.7 Uji Validitas Variabel Satisfaction 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

SA1 0.715 0.2960 Valid 

SA2 0.623 0.2960 Valid 

SA3 0.683 0.2960 Valid 

SA4 0.699 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.7 diketahui bahwa seluruh 

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Satisfaction 
seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R table 

(0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator 

variabel Satisfaction bersifat Valid. 

Tabel 5.8 Uji Validitas Variabel Future Intention 

Indikator R hitung R tabel Keterangan 

FI1 0.788 0.2960 Valid 

FI2 0.857 0.2960 Valid 

FI3 0.833 0.2960 Valid 

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa seluruh 
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Future 

Intention seluruhnya memiliki nilai R hitung lebih besar dari 

nilai R table (0.2960) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Future Intention bersifat Valid. 

5.1.3 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah proses menguji butir-butir 

pertanyaan yang ada dalam sebuah angket, apakah isi dari butir 

pertanyaan tersebut reliabel sehingga dapat mengukur 
faktornya. Selanjutnya koefisien reabilitas yang diperoleh 

dibandingkan dengan alpha minimal 0,60 Jika koefisien 

reliabilitas ≥ alpha (0,06) maka soal yang ditanyakan reliabel 
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dan koefisien reliabilitas ≤ alpha (0,06) maka soal yang 

ditanyakan tidak reliabel. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Widayat (2004:87) bahwa “suatu pengukuran dikatakan 
reliabel bilamana paling tidak nilai alphanya lebih besar dari 

0,06”. Untuk mencari reliabilitas instrumen, maka data hasil uji 

coba dianalisis dengan bantuan software program SPSS 20.00 
for windows. Dari pendapat tersebut maka pada penelitian ini 

dasar pengambilan keputusan apakah suatu item reliabel atau 

tidak adalah alpha (α) ≥ 0,60. 

Tabel 5.9 Uji Reliabilitas Variabel Enjoyment   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.746 .771 5 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 di atas, diketahui bahwa variabel 
Enjoyment dinyatakan reliabel berdasarkan nilai Cronbach’s 

Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.746 atau dapat dikatakan 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. Sehingga 

variabel Enjoyment dapat dinyatakan Reliabel. 

Tabel 5.10 Uji Reliabilitas Variabel Social Benefit  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.872 .870 4 

 
Berdasarkan Tabel 5.10 di atas, diketahui bahwa 

variabel Social Benefit dinyatakan reliabel berdasarkan nilai 

Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.872 atau dapat 
dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. 

Sehingga variabel Social Benefit dapat dinyatakan Reliabel. 
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Tabel 5.11 Uji Reliabilitas Variabel Economic Benefit 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.828 .829 4 

 

Berdasarkan  

Tabel 5.11 di atas, diketahui bahwa variabel Economic 

Benefit dinyatakan reliabel berdasarkan nilai Cronbach’s Alpha 
yang dimiliki yaitu sebesar 0.828 atau dapat dikatakan nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. Sehingga 

variabel Economic Benefit dapat dinyatakan Reliabel. 

Tabel 5.12 Uji Reliabilitas Variabel Amenities 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.815 .833 4 

 

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, diketahui bahwa 
variabel Amenities dinyatakan reliabel berdasarkan nilai 

Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.815 atau dapat 

dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. 

Sehingga variabel Amenities dapat dinyatakan Reliabel. 

Tabel 5.13 Uji Reliabilitas Variabel Amenities 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.763 .788 4 

 
Berdasarkan Tabel 5.13 di atas, diketahui bahwa 

variabel Amenities dinyatakan reliabel berdasarkan nilai 

Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.763 atau dapat 
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dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. 

Sehingga variabel Amenities dapat dinyatakan Reliabel. 

Tabel 5.14 Uji Reliabilitas Variabel Locational Benefit 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.837 .840 5 

 

Berdasarkan Tabel 5.14 di atas, diketahui bahwa 
variabel Locational Benefit dinyatakan reliabel berdasarkan 

nilai Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.837 atau 

dapat dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 

0.60. Sehingga variabel Locational Benefit dapat dinyatakan 

Reliabel. 

Tabel 5.15 Uji Reliabilitas Variabel Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 
Items 

N of Items 

.828 .847 4 

 

Berdasarkan Tabel 5.15 di atas, diketahui bahwa 

variabel Satisfaction dinyatakan reliabel berdasarkan nilai 
Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.828 atau dapat 

dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. 

Sehingga variabel Satisfaction dapat dinyatakan Reliabel.  

Tabel 5.16 Uji Reliabilitas Variabel Future Intention 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.914 .914 3 
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Berdasarkan Tabel 5.16 di atas, diketahui bahwa 

variabel Future Intention dinyatakan reliabel berdasarkan nilai 

Cronbach’s Alpha yang dimiliki yaitu sebesar 0.914 atau dapat 
dikatakan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari standar 0.60. 

Sehingga variabel Satisfaction dapat dinyatakan Reliabel.  

5.1.4 Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis  

Confirmatory Factor Analysis digunakan untuk menilai 
masing-masing kesalahan atau ke-validan model dan 

menentukan pengaruh pengelompokan dari faktor atau variabel 

yang terdapat dalam model. Uji CFA ini dilakukan dengan 2 

tahap pengujian yaitu Uji Validitas Model dan Uji Reliabilitas 

Model. 

5.1.4.1 Uji Validitas Instrumen  

Uji CFA dilakukan dengan mengukur setiap loading 

factor dari masing-masing indikator yang digunakan dalam 
penelitian. Sehingga setiap indikator akan terlihat hasilnya 

valid atau tidak. Ketika hasil tidak valid, maka indikator 

tersebut harus dihapus atau tidak boleh diikut sertakan untuk 

pengujian model. Indikator dapat dikatakan valid apabila 
memenuhi nilai minimum yang digunakan yaitu ≥ 0,5. Untuk 

memudahkan pembahasan, maka hasil dari uji CFA 

dikelompokkan dalam masing-masing variabel, sebagai 

berikut: 

1. Variabel Enjoyment 

Hasil uji CFA dari variabel Enjoyment dapat dilihat pada 

Tabel 5.17, sebagaimana berikut : 

Tabel 5.17 Hasil Uji CFA Variabel Enjoyment 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

EN5 1.000 0.5 Valid 

EN4 1.147 0.5 Valid 

EN3 1.190 0.5 Valid 

EN2 1.107 0.5 Valid 

EN1 1.108 0.5 Valid 
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Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Enjoyment 

memiliki nilai loading factor lebih besar dari standar 
minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Enjoyment bernilai Valid. 

 
2. Variabel Social Benefit 

Hasil uji CFA dari variabel Social Benefit dapat dilihat 

pada Tabel 5.18, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.18 Hasil Uji CFA Variabel Social Benefit 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

SB4 1.000 0.5 Valid 

SB3 0.994 0.5 Valid 

SB2 0.942 0.5 Valid 

SB1 0.791 0.5 Valid 

 
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Social Benefit 

memiliki nilai loading factor lebih besar dari standar 

minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Social Benefit bernilai Valid. 

3. Variabel Economic Benefit 

Hasil uji CFA dari variabel Economic Benefit dapat 

dilihat pada Tabel 5.19, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.19 Hasil Uji CFA Variabel Economic Benefit 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

EB4 1.000 0.5 Valid 

EB3 0.849 0.5 Valid 

EB2 0.957 0.5 Valid 

EB1 1.105 0.5 Valid 

 
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Economic 
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Benefit memiliki nilai loading factor lebih besar dari 

standar minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh indikator variabel Economic Benefit 

bernilai Valid. 

4. Variabel Sustainability 

Hasil uji CFA dari variabel Sustainability dapat dilihat 

pada Tabel 5.20, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.20 Hasil Uji CFA Variabel Sustainability 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

SU4 1.000 0.5 Valid 

SU3 1.381 0.5 Valid 

SU2 1.751 0.5 Valid 

SU1 1.185 0.5 Valid 

 
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Sustainability 

memiliki nilai loading factor lebih besar dari standar 
minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Sustainability bernilai Valid. 

5. Variabel Amenities 

Hasil uji CFA dari variabel Amenities dapat dilihat pada 

Tabel 5.21, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.21 Hasil Uji CFA Variabel Amenities 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

AM4 1.000 0.5 Valid 

AM3 0.802 0.5 Valid 

AM2 0.747 0.5 Valid 

AM1 1.059 0.5 Valid 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Amenities 

memiliki nilai loading factor lebih besar dari standar 
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minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator variabel Amenities bernilai Valid. 

6. Variabel Locational Benefit 

Hasil uji CFA dari variabel Locational Benefit dapat 

dilihat pada Tabel 5.22, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.22 Hasil Uji CFA Variabel Locational Benefit 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

LB5 1.000 0.5 Valid 

LB4 0.995 0.5 Valid 

LB3 0.758 0.5 Valid 

LB2 0.968 0.5 Valid 

LB1 1.123 0.5 Valid 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Locational 

Benefit memiliki nilai loading factor lebih besar dari 

standar minimum yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh indikator variabel Locational Benefit 

bernilai Valid. 

7. Variabel Satisfaction 

Hasil uji CFA dari variabel Satisfaction dapat dilihat 

pada Tabel 5.23, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.23 Hasil Uji CFA Variabel Satisfaction 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

SA4 1.000 0.5 Valid 

SA3 .901 0.5 Valid 

SA2 .834 0.5 Valid 

SA1 .999 0.5 Valid 

 
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator pada variabel Satisfaction memiliki 

nilai loading factor lebih besar dari standar minimum 
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yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator variabel Satisfaction bernilai Valid. 

8. Variabel Future Intention 

Hasil uji CFA dari variabel Future Intention dapat dilihat 

pada Tabel 5.24, sebagaimana berikut: 

Tabel 5.24 Hasil Uji CFA Variabel Future Intention 

Indikator Loading 

factor 

Standar 

Minimum 

Keterangan 

FI3 .901 0.5 Valid 

FI2 .834 0.5 Valid 

FI1 .999 0.5 Valid 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh indikator indikator pada variabel Future Intention 

memiliki nilai loading factor lebih besar dari standar minimum 
yaitu 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator 

variabel Future Intention bernilai Valid. 

 

5.1.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen  

Uji reliabilitas model ini dilakukan dengan cara melihat 

nilai construct reliability (CR) dari setiap variabel berdasarkan 
indikator pengukurnya. Hasil CR dikatakan memuaskan 

apabila nilai berada di atas 0,7. Namun, apabila nilai masih 

berada pada rentang 0,6 – 0,7 variabel tersebut masih bisa 

dikatakan diterima dengan syarat validitas dari indikator 
dikatakan baik (Hair et al., 2014). Hasil dari nilai CR masing-

masing variabel yang terdapat pada model dapat dilihat pada 

Tabel 5.25. 
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Tabel 5.25 Hasil dari uji reliabilitas (construct reliaibility) 

 
Indikator  

Standarized 

Loading 

Standarized 

Loading
2
 SE CR AVE 

Enjoyment EN5 0.842 0.708964 0.097 

0.939 0.586 
EN4 0.731 0.534361 0.036 

EN3 0.762 0.580644 0.032 

EN2 0.703 0.494209 0.056 

EN1 0.781 0.609961 0.025 

Social Benefit SB4 0.925 0.855625 0.047 

0.929 0.748 SB3 0.862 0.743044 0.062 

SB2 0.868 0.753424 0.054 

SB1 0.799 0.638401 0.1 

Economic Benefit EB4 0.908 0.824464 0.033 

0.953 0.749 EB3 0.848 0.719104 0.034 

EB2 0.854 0.729316 0.041 

EB1 0.850 0.722500 0.061 

Sustainability SU4 0.746 0.556516 0.093 
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Indikator  

Standarized 

Loading 

Standarized 

Loading
2
 SE CR AVE 

SU3 0.684 0.467856 0.056 
0.926 0.601 SU2 0.883 0.779689 0.052 

SU1 0.774 0.599076 0.044 

Amenities AM4 0.651 0.423801 0.094 

0.915 0.594 AM3 0.713 0.508369 0.119 

AM2 0.800 0.640000 0.028 

AM1 0.896 0.802816 0.043 

Locational Benefit LB5 0.784 0.614656 0.018 

0.964 0.581 
LB4 0.667 0.444889 0.035 

LB3 0.734 0.538756 0.024 

LB2 0.878 0.770884 0.032 

LB1 0.731 0.534361 0.031 

Satisfaction SA4 0.867 0.751689 0.03 
0.968 0.697 SA3 0.766 0.586756 0.037 

SA2 0.980 0.960400 0.021 
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Indikator  

Standarized 

Loading 

Standarized 

Loading
2
 SE CR AVE 

SA1 0.700 0.490000 0.023 

Future Intention FI3 0.814 0.662596 0.018 
0.980 0.718 FI2 0.830 0.688900 0.021 

FI1 0.895 0.801025 0.012 
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Berdasarkan Tabel 5.25, dapat dilihat bahwa semua 

variabel yang diuji masih tergolong memenuhi nilai minimum 

yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel 
Enjoyment memiliki nilai CR sebesar 0.939 serta nilai AVE 

sebesar 0.586. Variabel Social Benefit memiliki nilai CR 

sebesar 0.929 serta nilai AVE sebesar 0.748. Variabel Economic 
Benefit memiliki nilai CR sebesar 0.953 serta nilai AVE sebesar 

0.749. Variabel Sustainability memiliki nilai CR sebesar 0.926 

serta nilai AVE sebesar 0.601. Variabel Amenities memiliki 

nilai CR sebesar 0.915 serta nilai AVE sebesar 0.594. Variabel 
Locational Benefit memiliki nilai CR sebesar 0.964 serta nilai 

AVE sebesar 0.581. Variabel Satisfaction memiliki nilai CR 

sebesar 0.968 serta nilai AVE sebesar 0.697. Variabel Future 
Intention memiliki nilai CR sebesar 0.980serta nilai AVE 

sebesar 0.718.  

Berdasarkan Tabel 5.25, dapat diketahui bahwa seluruh 

variabel penelitian bernilai reliabel karena memiliki nilai CR 

lebih besar dari 0.6 (CR>0.6) serta memiliki nilai AVE lebih 
besar dari 0.4 (AVE>0.4). Sehingga seluruh variabel penelitian 

bersifat reliabel. 

5.1.5   Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik 

yang berisikan uji normalitas dan multikolinearitas.   

5.1.5.1  Hasil Uji Normalitas 

 Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi data yang akan diolah lebih lanjut memiliki 

distribusi normal. Syarat data yang dapat diolah dengan metode 

ini salah satunya adalah normalitas, dimana data harus benar-

benar terdistribusi secara normal. Jika data yang digunakan 
dalam analisis tidak terdistribusi normal multivariat, maka 

tingkat validitas hasil pengolahannya menjadi kurang baik. Pada 

penelitian tugas akhir ini dilakukan dua tahapan uji normalitas 
yaitu perhitungan skewness dan kurtosis.  

Untuk pengujian skewness dan kurtosis memiliki dua 

indikator yang harus diperhatikan. Indikator pertama yang harus 

diperhatikan adala Skewness. Skewness digunakan untuk 
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mengukur kemiringan dari kumpulan data kueisoner. 

Sedangkan, kurtosis digunakan untuk mengukur puncak dari 

distribusi data. Dengan adanya Uji normalitas dengan skewness 
dan kurtosis memberikan manfaat yaitu data akan membentuk 

grafik normalitas menunjukan kemiringan ke kanan atau ke kiri, 

atau terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji 
normalitas dengan skewness dan kurtosis juga sering disebut 

dengan ukuran kemiringan dari data. Berikut Tabel 5.26 

merupakan hasil pengolahan skewness dan kurtosis dari data 

penelitian tugas akhir ini menggunakan perangkat lunak SPSS. 

Tabel 5.26 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Skewness dan Kurtosis 

Variabel skew c.r. kurtosis c.r. 

FI3 -.266 -1.278 -.964 -2.319 

FI2 -.518 -2.494 -.238 -.572 

FI1 -.535 -2.574 -.188 -.452 

SA4 -.456 -2.193 -.344 -.828 

SA3 -.055 -.267 -.306 -.736 

SA2 -.370 -1.780 -.399 -.961 

SA1 -.132 -.635 -.525 -1.263 

LB1 -.403 -1.938 -.526 -1.265 

LB2 -.478 -2.301 .023 .055 

LB3 -.159 -.767 .117 .282 

LB4 -.411 -1.976 -.225 -.540 

LB5 -.124 -.595 -.754 -1.815 

AM1 -1.092 -5.258 .350 .842 

AM2 -1.143 -5.502 1.213 2.919 

AM3 -.349 -1.682 -.956 -2.302 

AM4 -.560 -2.695 -.786 -1.891 

SU1 -.540 -2.598 .053 .127 

SU2 -.253 -1.219 -.178 -.429 

SU3 -.140 -.673 -.668 -1.609 

SU4 -.192 -.923 -.703 -1.691 

EB1 -1.027 -4.944 .029 .070 
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Variabel skew c.r. kurtosis c.r. 

EB2 -1.154 -5.555 .865 2.081 

EB3 -1.339 -6.443 2.231 5.369 

EB4 -1.212 -5.835 1.114 2.680 

SB1 -.636 -3.061 -.431 -1.038 

SB2 .046 .221 -.814 -1.959 

SB3 .263 1.266 -.912 -2.194 

SB4 .053 .254 -.727 -1.750 

EN1 -.407 -1.960 .167 .402 

EN2 -1.129 -5.433 .885 2.131 

EN3 -.305 -1.467 -.920 -2.214 

EN4 -.430 -2.071 -.899 -2.164 

EN5 -.197 -.947 -.864 -2.078 

Multivariate    128.511 15.762 

 

Selain itu, pengukuran ini juga dilihat dari diagram 

scatter plot yang dihasilkan. Dimana ketika hasil dari diagram 
scatter plot membentuk garis lurus lebih dari 50%, maka data 

bisa dikatakan terdistribusi normal. Hasil dari diagram scatter 

plot dari pengujian menggunakan data penelitian ini adalah 

seperti pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. 
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Gambar 5.1 Hasil diagram scatter plot Model 1 

 

Gambar 5.2 Hasil Diagram scatter plot Model 2 
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Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 terlihat titik-titik berada di 

sekitar garis diagonal. Titik-titik yang menyebar disekitar garis 

diagonal menunjukkan residual berdistribusi normal sehingga 
dapat disimpulkan bahwa residual antara variabel Model 1 

Pengaruh Enoyment, Social Benefit, Economic Benefit, 

Sustainability, Amenities, Locational Benefit, dan Satisfaction 
terhadap Future Intentinon dan Model 2 Pengaruh Enoyment, 

Social Benefit, Economic Benefit, Sustainability, Amenities, 

Locational Benefit, dan Satisfaction berdistribusi normal.  

5.1.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk 
membuktikan bahwa antar variabel eksogen tidak memiliki 

korelasi yang besar. Pada Tabel 5.27 merupakan hasil dari uji 

multikolinearitas dapat digunakan untuk 
membuktikan bahwa antar variabel eksogen tidak memiliki 

korelasi yang besar. Pada Tabel 5.27 merupakan hasil dari uji: 

Tabel 5.27 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

EN 0.546 1.832 

SB 0.686 1.457 

EB 0.693 1.442 

SU 0.629 1.589 

AM 0.581 1.72 

LB 0.542 1.844 

SA 0.441 2.266 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pada data ini tidak terjadi multikolinearitas 
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sehingga data tergolong baik. Hal ini dikarenakan nilai 

tolerance-nya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. 

5.1.6 Hasil Uji Kecocokan Model  

Uji kecocokan model dilakukan dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi apakah model yang diteliti sudah sesuai atau 

belum. Dimana untuk mengidentifikasi kesesuaiannya akan 

dilakukan pengujian dengan mengacu pada beberapa indeks 
kecocokan model yaitu Cmin/df, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI, 

dan RMSEA. Berikut merupakan hasil uji kesesuaian model 

yang dapat dilihat pada Tabel 5.28. 

Tabel 5.28 Hasil uji kecocokan model 

 Indeks Uji 

Kecocokan  
Hasil  Nilai Cut Off  Keterangan 

CMIN/Df 

1.794 
(Cmin = 

414.498 

& Df = 231) 

Good fit ( ≤ 2)  Good Fit 

GFI  0.900 Good fit ( ≥ 0,9)  Good Fit 

AGFI  0.935 

Good fit (≥ 0,9) 

Marginal fit (0,8 

≤ AGFI ≥ 0,9) 

Marginal Fit 

TLI  0,924 Good fit (≥ 0,9)  Good Fit 

CFI  0,956 Good fit (≥ 0,9)  Good Fit 

RSMEA  0,041  Good fit (< 0,08)  Good Fit 

 

Berdasarkan Tabel 5.28 di atas, diketahui bahwa model 

penelitian telah memenuhi semua indek uji kecocokan model 
sehingga model dapat dikatakan sudah fit karena telah 

memenuhi nilai cut off. Pada Gambar 5.3Gambar 5.2 Hasil 

akhir model penelitia, merupakan model yang didapatkan 

setelah semua indeks uji kecocokan model dalam kondisi fit. 
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Gambar 5.3 Hasil akhir model penelitian 

     Pembahasan  

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai detail dari 
analisis dan pembahasan dari setiap hasil yang diperoleh dari 

berbagai jenis pengujian yang telah dilakukan. Dimana 
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pembahasannya akan dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai 

berikut:  

5.2.1 Measurement Model  

Dalam analisis measurement model ini, akan dijelaskan 
mengenai hubungan antar indikator hingga variabel dengan 

melalui persamaan matematika pada Bab 2 dan hasil yang telah 

diperoleh persaman sebagaimana berikut:  

SA’ = 0.136ζ1+0.028ζ2+0.098 ζ3 +0.087 ζ4 +1.036 ζ5 

FI’ = 0.075ζ1-0.043ζ2+0.052ζ3 +0.036ζ4 +0.014ζ5 + 

0.609 ζ6+0.488 ζ7 

Berdasarkan persamaan matematika di atas, dapat 

diketahui bahwa: 

• Variabel SA dipengaruhi oleh variabel EN sebesar 
0.136, variabel SB sebesar 0.028, Variabel SU sebesar 

0.098, Variabel AM sebesar 0.087, variabel LB sebesar 

1.036. 

• Variabel FI dipengaruhi oleh variabel EN sebesar 
0.075, variabel SB sebesar -0.043, Variabel EB sebesar 

0.052, Variabel SU sebesar 0.036, Variabel AM sebesar 

0.014, variabel LB sebesar 0.609, Variabel SA sebesar 

0.488. 

5.2.2  Structural Model  

Berdasarkan tabel yang merupakan model akhir dari 

analisis Analisis Faktor Kepuasan Dan Intensi Penggunaan 

Kembali Di Masa Mendatang Pada Konsumen Airbnb, Airy, 
Oyo, Reddoorz, Dan Travelio. Model yang dihasilkan adalah 

sama dengan model yang terdapat pada paper utama yang 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, pada tahap 
Uji Kesesuaian Model, semua indeks yang digunakan dalam 

pengujian sudah terpenuhi dan model dikatakan fit. Sehingga 

ketika model sudah fit, baru bisa dilakukan analisis hipotesis. 

Dalam penelitian ini terdapat 17 hipotesis yang terdapat pada 
Tabel 2.4. Hipotesis ini akan dilakukan analisis berdasarkan 

nilai estimate regression weight yang terdapat pada path 
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diagram model yang sudah fit. Berikut merupakan nilai setiap 

hubungan antar variabel yang sesuai dengan hipotesis pada 

Tabel 5.29. 
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Tabel 5.29 Nilai Hubungan Antar Variabel Dengan Hipotesis 

   Estimate S.E. 
T 

Value 

P-

Value 

Satisfication <--- Enjoyment .136 .045 3.014 .003 

Satisfication <--- Social_Benefit .028 .015 1.948 .051 

Satisfication <--- Economic_Benefit  .039 .023 2.192 .043 

Satisfication <--- Sustainability .098 .042 2.333 .020 

Satisfication <--- Amenities .087 .024 3.566 *** 

Satisfication <--- Locational_Benefit 1.036 .101 
10.28

2 
*** 

Future_Intention <--- Enjoyment .075 .040 1.871 .041 

Future_Intention <--- Social_Benefit -.043 .015 
-

2.839 
.005 

Future_Intention <--- Economic_Benefit .052 .017 3.014 .003 

Future_Intention <--- Sustainability .036 .039 .925 .355 

Future_Intention <--- Amenities .014 .023 .606 .544 

Future_Intention <--- Locational_Benefit .609 .067 9.056 *** 

Future_Intention <--- Satisfication .488 .067 7.330 *** 
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Untuk memperjelas pemahaman mengenai analisis 

hipotesis, akan didetailkan melalui analisis masing-masing poin 

hipotesis. Berikut merupakan detail analisis pada masing-

masing hipotesis: 

a. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Enjoyment terhadap variabel Satisfication  

Ha     :Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Enjoyment terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 3.014, 

serta nilai P-Value sebesar 0.003. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.36, serta nilai 
P value lebih kecil dari 0.05 (0.003<0.05), dengan kata 

lain maka H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan  

terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai 
positif menandakan pengaruh yang diberikan bersifat 

positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Enjoyment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction. 
 

b. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Social Benefit  terhadap variabel Satisfication  
Ha     :Terdapat pengaruh signifikan variabel Social 

Benefit terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 1.948, 
serta nilai P-Value sebesar 0.051. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebi h kecil dari 1.96, serta nilai 

P value lebih besar dari 0.05 (0.051>0.05), dengan kata 

lain lain maka H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan  
terdapat pengaruh yang tidak signifikan. Nilai estimate 

bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel Social Benefit memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap Satisfaction. 

 
b. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Economic Benefit  terhadap variabel Satisfication  
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Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Economic Benefit   terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 2.192, 
serta nilai P-Value sebesar 0.043. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.043<0.05), dengan kata 
lain maka H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan 

terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai 

positif menandakan pengaruh yang diberikan bersifat 

positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Economic Benefit  memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction. 

 
c.  H0 :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Sustainability  terhadap variabel Satisfication  

Ha    :Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Sustainability  terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 2.333, 

serta nilai P-Value sebesar 0.020. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 
P value lebih kecil dari 0.05(0.020<0.05), dengan kata 

lain H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat 

pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 
menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Sustainability memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction. 
e. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variable 

Amenities  terhadap variabel Satisfication  

Ha   :Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Amenities    terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 3.566, 

serta nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat 
diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.000<0.05), dengan kata 

lain H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat 

pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 
menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Amenities 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Satisfaction. 
 

f. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Locational Benefit  terhadap variabel Satisfication  
Ha   :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Locational Benefit   terhadap variabel Satisfication 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 10.282, 

serta nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat 
diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.000<0.05), dengan kata 

lain H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat 
pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 

menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Locational 
Benefit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction. 

 

g. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Enjoyment  terhadap variabel Future Intention  

Ha   :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Enjoyment  terhadap variabel Future Intention 
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 1.871, 

serta nilai P-Value sebesar 0.041. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.041<0.05), dengan kata 
lain H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat 

pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 

menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Enjoyment 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Future Intention. 
 

h. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Social Benefit  terhadap variabel Future Intention  

Ha   :Terdapat pengaruh signifikan variabel Social 
Benefit  terhadap variabel Future Intention 
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Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar -2.839, 

serta nilai P-Value sebesar 0.005. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 
P value lebih kecil dari 0.05(0.005<0.05), kemudian 

untuk nilai CR nya terdapat -2.839 maka dengan kata lain 

H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan terdapat 
pengaruh yang tidak signifikan. Nilai estimate bernilai 

negatif menandakan pengaruh yang diberikan bersifat 

negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Social Benefit memiliki pengaruh yang negative dan 
signifikan signifikan terhadap Future Intention. 

 

i. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Economic Benefit  terhadap variabel Future Intention  

Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Economic Benefit  terhadap variabel Future Intention 
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 3.014, 

serta nilai P-Value sebesar 0.003. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.003<0.05), dengan kata 
lain H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan terdapat 

pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 

menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Economic 

Benefit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention. 

 
j. H0 :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Sustainability terhadap variabel Future Intention  

Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Sustainability  terhadap variabel Intention 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 0.925, 

serta nilai P-Value sebesar 0.355. Sehingga dapat 
diketahui bahwa nilai CR lebih kecil dari 1.96, serta nilai 

P value lebih besar dari 0.05(0.355>0.05), dengan kata 

lain H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai estimate 
bernilai negative menandakan pengaruh yang diberikan 
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bersifat Negative. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Sustainability tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Future Intention. 
 

k. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Amenities terhadap variabel Future Intention  
Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Amenities terhadap variabel Intention 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 0.606, 

serta nilai P-Value sebesar 0.544. Sehingga dapat 
diketahui bahwa nilai CR lebih kecil dari 1.96, serta nilai 

P value lebih besar dari 0.05(0.544>0.05), dengan kata 

lain H0 diterima dan Ha ditolak tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan. Nilai estimate bernilai negative 

menandakan pengaruh yang diberikan bersifat negative. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Amenities 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Future 

Intention. 

 

l. H0 :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Locational Benefit terhadap variabel Future Intention  

Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Locational Benefit terhadap variabel Intention 
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 9.056, 

serta nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat 

diketahui bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai 

P value lebih kecil dari 0.05(0.0000<0.05), dengan kata 
lain H0 ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat 

pengaruh yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 

menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Locational 

Benefit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention. 
 

m. H0  :Tidak Terdapat pengaruh signifikan variabel 

Satisfaction terhadap variabel Future Intention  

Ha  :Terdapat pengaruh signifikan variabel 
Satisfaction terhadap variabel Intention 
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Hal tersebut dapat dilihat dari nilai CR sebesar 7.330, 

nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat diketahui 

bahwa nilai CR lebih besar dari 1.96, serta nilai P value 
lebih kecil dari 0.05(0.000<0.05), dengan kata lain H0 

ditolak dan Ha diterima dikarenakan terdapat pengaruh 

yang signifikan. Nilai estimate bernilai positif 
menandakan pengaruh yang diberikan bersifat positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Satisfaction 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Future Intention. 
 

5.2.3 Perbaikan Variabel Terukur 

Pada bagian ini dilakukan untuk menganalisis variabel-
variabel yang mendukung maupun tidak mendukung. Dari 

perbaikan variabel ini didapatkan hasil antar variabel di dalam 

model. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan memiliki 
beberapa perbaikan variabel terukur yang dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. Pada hasil pengujian 

terdapat variabel yang yang perlu dilakukan perbaikan yaitu, 

variabel Social Benefit. Dengan demikian, perlu dilakukan 
perbaikan lebih lanjut terkait variabel tersebut dikarenakan 

variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Untuk penjabaran terkait perbaikan dari variabel terukur dapat 
dilihat pada Tabel 5.30. 

 
Tabel 5.30 Perbaikan Variabel Terukur 

Variabel Keterangan Perbaikan 

Social Benefit  Tidak Terpenuhi Perusahaan perlu juga 
memberikan manfaat sosial 

bagi pelanggan. Pemberian 

manfaat sosial lebih 

menyentuh kebutuhan dan 
keinginan pelanggan secara 

lebih personal. Di tingkat ini, 

hubungan dengan pelanggan 
tidak hanya tercipta karena 

insentif harga yang diberikan 

oleh pihak perusahaan, 
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Variabel Keterangan Perbaikan 

namun ada ikatan sosial 

bahkan persahabatan baik 
antar perusahaan dengan 

pelanggan, maupun antar 

pelanggan yang satu dengan 

pelanggan yang lainnya. 
Implementasi dari 

penyediaan manfaat sosial 

(Social Benefit) paling mudah 
adalah berusaha mengingat 

nama pelanggan secara 

individu. Hal ini telah banyak 

diterapkan oleh hotel-hotel 
berbintang terhadap 

pelanggan loyalnya, dimana 

setiap kali pelanggan 
menginap di hotel yang 

bersangkutan, pihak hotel 

senantiasa melayani dengan 
menyebut nama pelanggan 

yang bersangkutan, 

keramahan pegawai dalam 

memberikan informasi 
mengenai produk ataupun 

informasi terbaru, 

kemampuan pegawai untuk 
menangani keluhan-keluhan 

pelanggan. 

 

5.2.4 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Model penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Tussyadiah (2016) yang melakukan penelitian 

pada 644 wisatawan di Amerika Serikat. Adapun hasil 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya ditunjukkan oleh   

Tabel 5.31 berikut ini:  
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Tabel 5.31 Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya 

Penelitian 

Sebelumnya 

(Tussyadiah, 

2016) 

Penelitian yang 

Dilakukan 

Temuan 

Enjoyment 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction  

Enjoyment 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction 

Hasil penelitian sama 

dengan penelitian 

sebelumnya.  

Enjoyment 
berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
terhadap Future 

Intention 

 

Enjoyment 
berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
terhadap Future 

Intention 

Hasil Penelitian ini 
sama dikatkan bahwa 

tingkat kepuasan 

yang dirasakan 
konsumen selama 

mereka nyaman 

terhadap produk atau 

pelayanan yang kita 
tawarkan maka 

membuat mereka  

bahagia. 

Social Benefit 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 
Satisfication 

 

Social Benefit 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 
Satisfication 

Menyatakan bahwa 

adanya pengaruh 

confidence benefits 

terhadap 
Satisfacation. Hal ini 

dianggap sebagai 

kontribusi penting 
lainnya dalam 

memahami nilai suatu 

hubungan baik bagi 
nasabah dll. 

Social Benefit 

berpengaruh 

signifikan 

Social Benefit 

tidak 

berpengaruh 

Hasil penelitian 

berbeda dengan 

penelitian 
sebelumnya. Hal ini 
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Penelitian 

Sebelumnya 

(Tussyadiah, 
2016) 

Penelitian yang 

Dilakukan 

Temuan 

negatif terhadap 

Future Intention 

(Tussyadiah, 
2016)  

terhadap Future 

Intention  

dikarenakan budaya 

dan karakteristik 

yang berbeda antara 
orang Indonesia 

dengan orang 

Amerika Serikat. 
Masyarakat di 

Amerika Serikat 

merupakan 

masyarakat yang 
egaliter dan 

menjunjung tinggi 

privasi sehingga tidak 
nyaman jika orang 

asing yang baru 

dikenal berusaha 
melakukan interaksi 

sosial. Sedangkan di 

Indonesia, 

masyarakatnya tidak 
terlalu 

mempermasalahkan 

interaksi sosial antara 
penyedia jasa dan 

tamu.  

 

Economic 
Benefit 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction 

Economic 
Benefit 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction 

Hasil penelitian sama 
dengan penelitian 

sebelumnya. 
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Penelitian 

Sebelumnya 

(Tussyadiah, 
2016) 

Penelitian yang 

Dilakukan 

Temuan 

(Tussyadiah, 

2016) 

Economic 
Benefit 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap Future 

Intention 

(Tussyadiah, 
2016) 

Economic 
Benefit 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap Future 

Intention 

Hasil Penelitian ini 
sama dengan 

penilitan sebelumnya 

yakni, factor ekonomi 
menentuakan daya 

beli pelanggan 

terhadap produk dan 

jasa  

Sustainability 

tidak 

berpengaruh 
signfikan 

terhadap 

Satisfaction 
(Tussyadiah, 

2016) 

Sustainability 

berpengaruh 

positif dan 
signfikan 

terhadap 

Satisfaction 

Hasil penelitian 

berbeda dengan 

penelitian 
sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena di 

Amerika Serikat, para 
tamu memutuskan 

untuk menyewa 

penginapan hanya 
untuk sekali 

perjalanan, dan tidak 

menyukai hubungan 

yang berkelanjutan 
dengan pihak hotel.  

Sustainability 

berpengaruh 
positif dan 

signfikan 

terhadap Future 

Intention 

Sustainability 

berpengaruh 
positif dan 

signfikan 

terhadap Future 

Intention 

Hasil penelitian sama 

dengan penelitian 
sebelumnya. 
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Penelitian 

Sebelumnya 

(Tussyadiah, 
2016) 

Penelitian yang 

Dilakukan 

Temuan 

Amenities 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction  
 

Amenities 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap 

Satisfaction 

Hasil penelitian sama 

dengan penelitian 

sebelumnya. 

Amenities 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap Future 

Intention  
 

Amenities 

berpengaruh 

positif dan 
signifikan 

terhadap Future 

Intention 

Hasil Pada penelitian 

ini minat beli ulang 

merupakan dorongan 
konsumen untuk 

melakukan pembelian 

atau 
dorongan yang 

dimiliki seseorang 

untuk 

melakukan pembelian 
ulang. Minat beli 

ulang 

merupakan bagian 
dari perilaku 

pembelian 

dimana didalam 
konteks minat beli 

ulang 

tersebut terdapat 

konsep loyalitas 

Locational 

Benefits tidak 

berpengaruh 
signfikan 

terhadap 

Satisfaction 

Locational 

Benefits 

berpengaruh 
positif dan 

signfikan 

Hasil penelitian 

berbeda dengan 

penelitian 
sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena 

masyarakat Amerikan 
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Penelitian 

Sebelumnya 

(Tussyadiah, 
2016) 

Penelitian yang 

Dilakukan 

Temuan 

 terhadap 

Satisfaction 

Serikat tidak 

mempermasalahkan 

lokasi yang strategis 
saat menginap dan 

berwisata, malah 

mereka cenderung 
untuk mencari tempat 

dengan nuansa yang 

sepi karena mereka 

ingin privasi untuk 
dirinya sendiri 

sehingga tidak 

menyukai tempat 
yang ramai.  

Locational 

Benefits tidak 

berpengaruh 
signfikan 

terhadap Future 

Intention 

Locational 

Benefits tidak 

berpengaruh 
signfikan 

terhadap Future 

Intention 
 

Hasil pada penelitian 

berbeda dengan 

penelitian 
sebelummnya yakni 

tempat yang strategis 

sangat berpengaruh 
positif atas kepuasan 

pelanggan agar terus 

menerus 
berlanggananan di 

tempat tersebut. 

 

5.2.5 Pengaruh Enjoyment terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel 

Enjoyment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 
Value sebesar 3.014, nilai estimate sebesar 0.136 serta nilai P-

Value sebesar 0.003. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 

value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 
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0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 

estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Enjoyment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction atau dengan kata lain H1a diterima. 

Perceived Enjoyment dapat dikatakan suatu kondisi 
dimana kegiatan untuk menggunakan sistem tertentu, dianggap 

menyenangkan dalam dirinya sendiri, selain dari setiap 

konsekuensi kinerja yang dihasilkan dari penggunaan sistem. 

Enjoyment didefenisikan sebagai suatu kesadaran dari sensasi 
secara holistic, ketika orang secara total terlibat dalam aktivitas 

tertentu. Kenikmatan belanja online sama pentingnya dengan 

kenikmatan dalam lingkungan perbelanjaan fisik, dan memiliki 
pengaruh penting pada niat dan perilaku pelanggan. Adapun 

indikator yang digunakan untuk variabel ini, antara lain: belanja 

online menyenangkan, mengasyikkan dan menarik. 
Kepuasan pelanggan adalah reaksi emosional jangka 

pendek pelanggan terhadap kinerja jasa tertentu. Tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

layanan yang dirasakan dengan harapan. Bila kinerja layanan di 
bawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Bila kinerja 

sesuai dengan harapan maka konsumen akan merasa puas. 

Sedangkan menurut (Kotler, 2009) kepuasan konsumen adalah 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Adapun indikator yang 

dapat digunakan untuk variabel ini antara adalah kepuasan 

terhadap produk, proses pembelian, servis/pelayanan. 
Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Dwi, 2010) yang menunjukan bahwa Enjoyment 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Satisfaction. 
 

5.2.6 Pengaruh Social Benefit terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel Social 
Benefit memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan 

terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 1.948, nilai estimate sebesar 0.028 serta nilai P-

Value sebesar 0.051. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih kecil dari 1.96, serta nilai P value lebih besar dari 
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0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang tidak signifikan. 

Nilai estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang 

diberikan bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel Social Benefit memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap Satisfaction, atau dengan kata lain H1b ditolak. 

Social Benefit merupakan keuntungan yang diterima oleh 
pelanggan sebagai akibat dari adanya hubungan emosi dengan 

penyedia jasa layanan tertentu dapat meningkatkan kepuasan. 

Social Benefit mempengaruhi intensitas pengunaan (usage 

Intention) pembelanjaan online. Karyawan perusahaan berusaha 
meningkatkan ikatan sosial mereka dengan pelanggan dengan 

jalan meneliti kebutuhan dan keinginan individual pelanggan 

kemudian menyesuaikan produk dan jasa dengan kebutuhan dan 
keinginan itu. Hal ini menunjukkan bahwa sosial benefit 

merupakan hasil yang didapatkan oleh konsumen dari 

membangun hubungan dengan penyedia layanan (Dwi, 2010) 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Amir, 2005) yang menunjukan tidak terdapat pengaruh 

signifikan Social Benefit terhadap Satisfaction.  

 
5.2.7 Pengaruh Economic Benefit terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 

Economic Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai T Value sebesar 2.192, nilai estimate sebesar 0.039. serta 

nilai P-Value sebesar 0.043. Sehingga dapat diketahui bahwa 

nilai T value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil 
dari 0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. 

Nilai estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang 

diberikan bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel Economic Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction, atau dengan kata lain H1c 

diterima. 
(Fernandez & Bonillo, 2009), menemukan bahwa 

Economic Benefit berpengaruh pada Satisfaction. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Oliver, 2010) menghipotesiskan bahwa, 

Economic Benefit, emotional benefit dan Social Benefit 
berpengaruh pada Satisfaction. Kepuasan adalah perasaan 
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senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) 

terhadap ekspektasi mereka (Kotler, 2009). Perceived benefit 
merupakan hasil dari evaluasi manfaat relatif dan pengorbanan 

dalam hubungannya dengan penawaran. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Fernandez & Bonillo, 2009) menemukan 
bahwa Perceived benefit berpengaruh pada Satisfaction. 

5.2.8 Pengaruh Sustainability terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel 

Sustainability memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 2.333, nilai estimate sebesar 0.098. serta nilai P-

Value sebesar 0.020. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 

estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 
bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Sustainability memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction, atau dengan kata lain H1d diterima. 

Hasil penelitian (Gansky, 2010) menunjukkan bahwa 
kepuasan merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel yang lainnya, sehingga penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa suatu lingkungan fisik didalam 
transportasi akan menimbulkan kepuasan bagi konsumen. 

Penelitian Tung menunjukkan bahwa Perceived Sustainability 

mempunyai pengaruh positif langsung dan tidak langsung 

terhadap kepuasan konsumen dan Perceived value mempunyai 
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Nilai yang 

diterima konsumen (customer Perceived value) merupakan 

perbandingan antara kualitas produk dengan pengorbanan yang 
dilakukan oleh konsumen bila manfaat dari kualitas produk 

lebih tinggi dibandingkan pengorbanan maka menimbulkan 

kepuasan yang tinggi bagi konsumen sehingga secara sadar 
maupun tidak sadar menimbulkan pengalaman yang unik dalam 

penggunaan produk tersebut. 
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5.2.9 Pengaruh Amenities terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 

Amenities memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 3.566, nilai estimate sebesar 0.087. serta nilai P-

Value sebesar 0.000. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 

estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Amenities memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Satisfaction, atau dengan kata lain H1e diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 
dilakukan oleh (Setiawan, et al., 2019) yang menunjukan 

fasilitas memiliki pengaruh langsung sebesar 4% terhadap 

kepuasan pelanggan dan pengaruh tidak langsung keduanya 
terhadap kepuasan pelanggan sebesar 9,7%. 

 

5.2.10 Pengaruh Locational Benefit terhadap Satisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 
Locational Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai T Value sebesar 10.282, nilai estimate sebesar 1.036. serta 
nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat diketahui bahwa 

nilai T value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil 

dari 0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. 

Nilai estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang 
diberikan bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Locational Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction, atau dengan kata lain H1f 
diterima. 

Menurut (Kotler, 2009), kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 
(hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Sedangkan menurut Engel, et al dalam (Sari, 2009) kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya member outcome (hasil) sama 
atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan 



103 

 

 

 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

pelanggan. Tjiptono (2016) menjelaskan bahwa pemilihan letak 

tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat terhadap 
faktor-faktor seperti: akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir 

yang luas, nyaman dan aman, ekspansi, lingkungan, kompetisi 

dan peraturan pemerintah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Setiawan, et al., 2019) yang menunjukan 

bahwa lokasi dan fasilitas memiliki hubungan yang kuat. Lokasi 

memiliki pengaruh langsung sebesar 39,5% terhadap kepuasan 
pelanggan. 

 

5.2.11 Pengaruh Enjoyment terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 

Enjoyment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 
Value sebesar 1.871, nilai estimate sebesar 0.075 serta nilai P-

Value sebesar 0.041. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 

value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 
estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Enjoyment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Future Intention, atau dengan kata lain H2a ditolak. 

Perceived Enjoyment adalah motivasi intrinsik yang 

menekankan pada proses penggunaan dan mencerminkan 

kesenangan dan kenikmatan yang terkait dengan penggunaan 
sistem. Pelanggan yang telah merasakan kenikmatan dalam 

melakukan transaksi online memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk melakukan pembelian kembali. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh (Juniwati, 2015) menunjukkan bahwa 

Perceived Enjoyment menjadi prediktor yang konsisten dan kuat 

terhadap belanja online. Konsumen melakukan pembelian ulang 
karena bermain-main dengan internet adalah kesenangan 

tersendiri bagi konsumen. Ada banyak hal yang dapat minat 

konsumen untuk mengunjungi sebuah situs, salah satunya 

adalah menciptakan daya tarik situs. Kesenangan ketika melihat 
produk-produk yang ditawarkan pada situs, kebebasan 
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membuka situs belanja online serta pilihan produk yang 

beragam dapat secara signifikan mempengaruhi niat konsumen 

untuk melakukan pembelian kembali. 
Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Juniwati, 2015) yang menunjukan bahwa 

Enjoyment tidak berpengaruh signifikan terhadap Intention. 
 

5.2.12   Pengaruh Social Benefit terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel Social 

Benefit memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan 
terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar -2.839, nilai estimate sebesar -0.043 serta nilai P-

Value sebesar 0.005. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang tidak signifikan. 

Nilai estimate bernilai negatif menandakan pengaruh yang 
diberikan bersifat negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Social Benefit memiliki pengaruh yang negative dan 

signifikan signifikan terhadap Future Intention, atau dengan 

kata lain H2a ditolak. 
Social Benefit merupakan keuntungan yang diterima oleh 

pelanggan sebagai akibat dari adanya hubungan emosi dengan 

penyedia jasa layanan tertentu dapat meningkatkan kepuasan. 
Social Benefit mempengaruhi intensitas pengunaan (usage 

Intention) pembelanjaan online. Karyawan perusahaan berusaha 

meningkatkan ikatan sosial mereka dengan pelanggan dengan 

jalan meneliti kebutuhan dan keinginan individual pelanggan 
kemudian menyesuaikan produk dan jasa dengan kebutuhan dan 

keinginan itu (Hartono, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa 

social benefit merupakan hasil yang didapatkan oleh konsumen 
dari membangun hubungan dengan penyedia layanan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Jahromi, 2014) yang menunjukan tidak 
terdapat pengaruh signifikan Social Benefit terhadap Intention. 

5.2.13 Pengaruh Economic Benefit terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel 

Economic Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai T Value sebesar 3.014, nilai estimate sebesar 0.052. 

serta nilai P-Value sebesar 0.003. Sehingga dapat diketahui 
bahwa nilai T value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value 

lebih kecil dari 0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang 

signifikan. Nilai estimate bernilai positif menandakan pengaruh 
yang diberikan bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Economic Benefit memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Future Intention, atau dengan 

kata lain H2b ditolak. 
(Fernandez & Bonillo, 2009), menemukan bahwa 

Economic Benefit berpengaruh pada Intention. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Gallarza & Saura, 2006) menemukan bahwa 
Social Benefit berpengaruh pada Intention dan penelitian 

(Chuah, et al., 2014) menghipotesiskan bahwa, Economic 

Benefit, emotional benefit dan Social Benefit berpengaruh pada 
Intention. Kotler menyebutkan kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) 

terhadap ekspektasi mereka. Perceived benefit merupakan hasil 
dari evaluasi manfaat relatif dan pengorbanan dalam 

hubungannya dengan penawaran. Penelitian yang dilakukan 

oleh Lai et.al (2011) menemukan bahwa Perceived benefit 
berpengaruh pada Intention. 

 

5.2.14 Pengaruh Sustainability terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 
Sustainability memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 0.925, nilai estimate sebesar 0.036. serta nilai P-
Value sebesar 0.355. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 

value lebih kecil dari 1.96, serta nilai P value lebih besar dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 
estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Sustainability tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Future Intention atau dengan kata lain H2c ditolak. 
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Hasil penelitian Pantouvakis menunjukkan bahwa 

kepuasan merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel yang lainnya, sehingga penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa suatu lingkungan fisik didalam 

transportasi akan menimbulkan kepuasan bagi konsumen. 

Penelitian Tung menunjukkan bahwa Perceived Sustainability 
mempunyai pengaruh positif langsung dan tidak langsung 

terhadap kepuasan konsumen dan Perceived value mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Nilai yang 

diterima konsumen (customer Perceived value) merupakan 
perbandingan antara kualitas produk dengan pengorbanan yang 

dilakukan oleh konsumen bila manfaat dari kualitas produk 

lebih tinggi dibandingkan pengorbanan maka menimbulkan 
kepuasan yang tinggi bagi konsumen sehingga secara sadar 

maupun tidak sadar menimbulkan pengalaman yang unik dalam 

penggunaan produk tersebut. 
Fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja 

disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh 

konsumen yang bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang 

maksimal. Fasilitas merupakan segala sesutau yang bersifat 
peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk 

mendukung kenyamanan konsumen (Kotler, 2009). Sedangkan 

Menurut (Lupiyadi, 2001), fasilitas merupakan penampilan, 
kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan 

sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal 

yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan 

peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-
benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja. Menurut 

(Setiawan, et al., 2019) desain dan tata letak fasilitas jasa erat 

kaitannya dengan pembentukan presepsi pelanggan. Sejumlah 
tipe jasa, presepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan 

dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di 

mata pelanggan. Menurut (Tjipto, 2011) fasilitas sumber daya 
fisik yang harus ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada 

konsumen. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Setiawan, Kosasih, dan Sudrajat (2019) yang 
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menunjukan fasilitas memiliki pengaruh langsung sebesar 4% 

terhadap kepuasan pelanggan dan pengaruh tidak langsung 

keduanya terhadap kepuasan pelanggan sebesar 9,7%. 
 

5.2.15 Pengaruh Amenities terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel 
Amenities memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 0.606, nilai estimate sebesar 0.014. serta nilai P-

Value sebesar 0.544. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih kecil dari 1.96, serta nilai P value lebih besar dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 

estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 
bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Amenities tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Future Intention atau dengan kata lain H2d ditolak. 
Fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja 

disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh 

konsumen yang bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang 

maksimal. Fasilitas merupakan segala sesutau yang bersifat 
peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk 

mendukung kenyamanan konsumen (Kotler & Keller, 2009). 

Sedangkan menurut Lupioadi (2008), Fasilitas merupakan 
penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan 

lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) 

perlengkapan dan peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat 
berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, ruang tempat 

kerja. Menurut (Tjipto, 2011) desain dan tata letak fasilitas jasa 

erat kaitannya dengan pembentukan presepsi pelanggan. 
Sejumlah tipe jasa, presepsi yang terbentuk dari interaksi antara 

pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa 

tersebut di mata pelanggan. Menurut (Tjipto, 2011) fasilitas 
sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa dapat 

ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas dapat pula berupa segala 

sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh 

kepuasan. 
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Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Setiawan, et al., 2019) yang menunjukan 

fasilitas memiliki pengaruh langsung sebesar 4% terhadap 
kepuasan pelanggan dan pengaruh tidak langsung keduanya 

terhadap kepuasan pelanggan sebesar 9,7%. 

 
5.2.16 Pengaruh Locational Benefit terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, Variabel 

Locational Benefit memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat 
dari nilai T Value sebesar 9.056, nilai estimate sebesar 0.609. 

serta nilai P-Value sebesar 0.000. Sehingga dapat diketahui 

bahwa nilai T value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value 
lebih kecil dari 0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang 

signifikan. Nilai estimate bernilai positif menandakan pengaruh 

yang diberikan bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Locational Benefit memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Future Intention, atau dengan 

kata lain H2f diterima. 

Menurut (Kotler, 2009) kepuasan pelanggan adalah 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Sedangkan menurut (Tjipto, 2011) kepuasan pelanggan 
merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya member outcome (hasil) sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 
pelanggan. (Tjipto, 2011) menjelaskan bahwa pemilihan letak 

tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat terhadap 

faktor-faktor seperti: akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir 
yang luas, nyaman dan aman, ekspansi, lingkungan, kompetisi 

dan peraturan pemerintah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan (Setiawan, et al., 2019) yang menunjukan bahwa 

lokasi dan fasilitas memiliki hubungan yang kuat. Lokasi 

memiliki pengaruh langsung sebesar 39,5% terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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5.2.17 Pengaruh Satisfaction terhadap Intention 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel 

Satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Future Intention. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T 

Value sebesar 7.330, nilai estimate sebesar 0.488. serta nilai P-

Value sebesar 0.000. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T 
value lebih besar dari 1.96, serta nilai P value lebih kecil dari 

0.05, dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai 

estimate bernilai positif menandakan pengaruh yang diberikan 

bersifat positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Future Intention atau dengan kata lain H3 diterima. 

Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan 
pelanggan setelah dia mengalami suatu kinerja (atau hasil) yang 

telah memenuhi berbagai harapannya. Menurut (Oliver, 2010), 

kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang (pelanggan) setelah 
membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan 

(pelayanan yang diterima dan dirasakan) dengan yang 

diharapkannya. 

Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana manfaat sebuah 
produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang 
ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan antara harapan 
sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian (Kotler, 2009).  

 
5.2.18 Pembahasan Perbaikan Variabel  

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat satu variabel yang 

tidak berpengaruh secara signfikan yaitu Social Benefit 
sehingga perlu adanya perbaikan dan rekomendasi terhadap 

variabel tersebut pada penelitian yang akan datang. Untuk itu 

diperlukan suatu sistem yang bisa diterapkan oleh pihak 

penyedia jasa yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial 
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yang baik antara penyedia jasa dan tamu sehingga dapat tercipta 

Social Benefit yang baik.
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BAB VI 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 
Penelitian ini berisi dari pengerjaan dan pengolahan 

terhadap data untuk menganalisis faktor apa saja yang 

mempengaruhi kepuasan seorang pelanggan aplikasi sewa 

kamar berbasis peer-to-peer dan intensi penggunaannya 
Penelitian ini mengadopsi dan mengacu model penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh (Tussyadiah, 2016) yang 

berjudul “Factors of satisfaction and intention to use peer-to-
peer accommodation”. yang mana penelitian tersebut terdiri atas 

berberapa variabel yang akan dianalisis menggunakan metode 

Structural Equation Modeling (SEM) diantara variabel yang 
akan diuji antara lain Enjoyment, Social Benefit, Economic 

Benefit, Sustainability, Amenities, dan Location Benefit.  

Data hasil yang diujikan melalui berberapa tahapan 

pengujian diperoleh melalui responden yang telah mengisi 
tautan kuisioner google form yang tersebar diberbagai media 

sosial seperti Instagram, WhatsApp, LINE, dan twitter. Hingga 

terkumpul pada akhirnya yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berjumlah 361 data responden. Seluruh data selanjutnya 

diolah melalui tahapan-tahapan pengujian. Antara lain 

pengujian pre-processing data, uji asumsi klasik, uji 

confirmatory factor analysis (CFA), serta uji kesesuaian model. 
Pengujian pre-processing adalah tahapan awal untuk 

mengetahui apakah data telah valid dan reliabel melaui aplikasi 

SPSS. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik guna 
memastikan pendistribusian data termasuk normal dan tidak 

terjadi multikoliniearitas. Pada akhir uji asumsi klasik 

didapatkan 237 data yang normal dan tidak terjadi 
multikolinieritas dari 361 data keseluruhan responden awal 

yang dapat dilanjutkan dengan uji CFA. Pada tahapan uji CFA 

dilakukan pengujian terhadap hubungan antara suatu variabel 

dengan indikator penyusunnya. Hingga pada pengujian 
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kesesuaian model dengan menghitung goodness of fit model. 

Pada iterasi ke-0, hasil estimasi model telah memenuhi 

keseluruhan standar minimal indeks pengujian, maka tidak 
diperlukan dilakukan iterasi-iterasi berikutnya ataupun 

modifikasi indeks model pengukuran. Hasil akhir pengujian 

memberikan output CMIN/df=1,794 (good fit), GFI=0.9 (good 
fit), AGFI 0,935 (Marginal Fit), TLI=0,924 (good fit), 

CFI=0,956 (good fit), dan RSMEA=0,041 (good fit).  

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang mengacu pada paper 

rujukan utama dalam penelitian tugas akhir ini.  
Menurut penelitian paper yang menjadi rujukan dalam 

penelitian tugas akhir ini, terdapat keseluruhan 12 hipotesis dan 

diantaranya 9 hipotesis yang diterima.   
 

6.1.1 Pengaruh Enjoyment, Social Benefit, Economic 

Benefit, Sustainability, Amenities, Locational Benefit 

terhadap Satisfaction 

Hasil analisis pengaruh Enjoyment, Social Benefit, 

Economic Benefit, Sustainability, Amenities, Locational 

Benefit terhadap Satisfaction menunjukkan bahwa: 

• H1a : Faktor Enjoyment berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Satisfaction. Sehingga dapat 

dikatakan H1a diterima. Hal tersebut disebabkan karena 

penyedia layanan berusaha memberikan layanan yang 
sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga dapat 

mendatangkan kepuasan. 

• H1b : Faktor Social Benefit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut disebabkan 
karena penyedia layanan berusaha memberikan layanan 

yang memberikan pelanggan keuntungan sosial sehingga 

dapat mendatangkan kepuasan.  

• H1c : Faktor Economic Benefit berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut 
disebabkan karena penyedia layanan berusaha 

memberikan layanan cukup ekonomis sehingga dapat 

mendatangkan kepuasan. 
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• H1d : Faktor Sustainability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut disebabkan 

karena penyedia layanan berusaha memberikan layanan 

yang sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga dapat 
mendatangkan kepuasan. 

• H1e : Faktor Amenities berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut disebabkan 

karena penyedia layanan berusaha memberikan layanan 
yang optimal sesuai dengan keinginan pelanggan 

sehingga dapat mendatangkan kepuasan. 

• H1f : Faktor Locational Benefit berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Satisfaction. Hal tersebut 

disebabkan karena penyedia layanan berusaha menaruh 
tempat penginapannya ditempat yang strategis sehingga 

dapat mendatangkan kepuasan. 

 
6.1.2 Pengaruh Enjoyment, Social Benefit, Economic 

Benefit, Sustainability, Amenities, Locational Benefit 

terhadap Future Intention 

Hasil analisis pengaruh Enjoyment, Social Benefit, 

Economic Benefit, Sustainability, Amenities, Locational 

Benefit terhadap Future Intention menunjukkan bahwa: 

• H2a : Faktor Enjoyment tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Future Intention, sehingga dapat diaktakan H2a 
ditolak, dikarenakan penyedia layanan telah memberikan 

pelayanan yang baik tetapi belum cukup optimal untuk 

mendatangkan future intention pelanggan. 

• H2b : Faktor social benefit tidak terdapat pengaruh 
signifikan terhadap Future Intention, sehingga dikatakan 

bahwa H2b ditoak. Hal tersebut disebabkan karena 

penyedia layanan telah memberikan pelayanan yang baik 
tetapi kurang memberikan keuntungan sosial sehingga 

tidak dapat mendatangkan intention pelanggan.  

• H2c : Faktor Economic Benefit terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Future Intention, sehingga 

dikatakan bahwa H2c diterima. Hal tersebut disebabkan 
karena penyedia layanan dapat memberikan pelayanan 
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yang baik dan ekonomis sehingga mendatangkan 

intention pelanggan.  

• H2d : Faktor Sustainability terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Future Intenton, Sehingga 
dikatakan bahwa H2d diterima. Hal tersebut disebabkan 

karena penyedia layanan dapat memberikan pelayanan 

yang baik dan berkelanjutan sehingga mendatangkan 
intention pelanggan. 

• H2e : Faktor Amenities terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Future Intention, sehingga dikatakan 

bahwa H2d ditoak Hal tersebut disebabkan karena 

penyedia layanan dapat memberikan pelayanan yang baik 
sehingga mendatangkan intention pelanggan. 

• H2f : Faktor Locational Benefit terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Future Intention. Hal 

tersebut disebabkan karena letak yang srategis dan 
menguntungkan menjadi preferensi pelanggan sehingga 

dapat mendatangkan Future Intention. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variabel 
yang berpengaruh terhadap Satisfaction antara lain variabel 

Enjoyment, Economic Benefit, Sustainability, Amenities, 

Locational Benefit. Sedangkan variabel Social benefit tidak 

berpengaruh terhadap Satisfaction. Selain itu, variabel yang 
berpengaruh terhadap Future Intention antara lain Enjoyment, 

Economic Benefit, Sustainability, Amenities, Locational 

Benefit.  
 

 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hasil 
kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa saran yang bermanfaat bagi penilitian kedepannnya 

maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yakni 

sebagai berikut :  
6.2.1 Secara Teoritis 

• Bagi penelitian selanjutnya, peneliti berharap bahwa 

penelitian ini menjadi salah satu referensi yang tekait 

dengan analisis faktor kepuasan dan intensi penggunaan 
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peer-to-peer accommodation di masa mendatang dengan 

metode Structural Equation Modeling (SEM) dan juga 

disarankan untuk melakukan pengujian dengan sampel 
yang berbeda. 

• Penelitian dapat dilakukan dengan data yang lebih 

banyak agar dapat menggunakan metode estimator 

lainnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan 
membandingkan hasil analisis dengan menggunakan 

metode estimator yang berbeda-beda. 

• Saran perbaikan variabel yang tidak signifikan yaitu 

Social Benefit  sehingga perlu adanya perbaikan dan 

rekomendasi terhadap variabel tersebut pada penelitian 
yang akan datang. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang 

bisa diterapkan oleh pihak penyedia jasa yang 

memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang baik 
antara penyedia jasa dan tamu sehingga dapat tercipta 

Social Benefit yang baik. 

6.2.2 Secara Sudut Pandang Bisnis 

• Diharapakan dengan adanya hasil penelitian ini 
menajdi salah satu masukan sebagai evaluasi kepada 

beberapa pihak pemilik aplikasi Airbnb, OYO, Reddoorz, 

dan Travelio dalam meningkatkan kepuasan dan juga 

intensi dalam menggunakan peer-to-peer 
accoummadation. 

• Dalam bidang bisnis peneliti berharap penelitian ini 

yaitu aplikasi peer-to-peer tersebut peneliti lebih 

memperhatikan hubungan antar pelanggan dan bisa 
diupayakan dengan  memberikan fasilitas-fasilitas yang 

dapat memberikan kesempatan antar pelangganya dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang nantinya 
akan berdampak pada sikap loyal yang ditunjukan 

pelanggan tersebut. 

• Dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut 

yang berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas 

pelanggan tersebut akan diharapkan memberikan dampak 
yang positif bagi pengguna peer-to-peer accoummadation 
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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LAMPIRAN 1. DRAFT KUISIONER 
Lampiran 1  

SURVEI PENGGUNAAN APLIKASI SEWA KAMAR 

Halo!  

Perkenalkan saya Ridho Annabil Ghazy, mahasiswa S1 

jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. Saat ini, saya sedang mengerjakan Tugas Akhir 
dengan judul "Analisis Faktor Kepuasan dan Intensi 

Penggunaan Kembali di masa mendatang Peer-to-Peer (P2P) 

dengan metode Sequence Equation Modeling (SEM). (Studi 

Kasus: Airbnb, Airy, OYO, Reddoorz, dan Travelio)  

Jika Anda: 

1. Pernah melakukan transaksi penyewaan kamar melalui 
salah satu website atau aplikasi AIRBNB, AIRY, OYO, 

REDDOORZ, DAN TRAVELIO minimal 1 kali  

2. Responden tidak dibatasi laki - laki atau perempuan 

3. Berumur diatas 17 Tahun  

4. Responden tidak dibatasi dengan penghasilan yang dimiliki 

5. Responden tidak dibatasi dengan domisili 

Saya meminta kesediaan dan bantuan anda untuk 
mengisi kuesioner penelitian Tugas Akhir saya pada link 

berikut: 

s.id/sewakamar 

Dan menangkan saldo OVO/GOPAY sebesar Rp 

1.000.000,00 untuk 10 responden valid alias yang ngisinya 

tidak ngawur bagi yang beruntung. pengundian dan 

pengiriman saldo akan dilakukan pada bulan April 2020. 

Jika Anda berkenan, saya juga meminta bantuan Anda 

untuk menyebarkan ke keluarga, saudara, atau teman-teman 

Anda. 

Terimakasih atas bantuan dan kesediaan Anda untuk 

mengisi dan menyebarkan kuesioner ini. 
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Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, kontak LINE: 

ridhoghazy. 

 

Pertenyaan pembuka 

Nomor HP yang terhubung dengan OVO/GOPAY: 

Saya mengetahui kusioner ini dari.... 

Aplikasi tempat menyewa kamar yang digemari (boleh 

memilih lebih dari satu):  

 A. AirBnB  

 B. Airy 

 C. Redoorz 

 D. Travelio 

 

Data Demografi Responden 

Nama lengkap: 

Asal Kabupaten/Kota: 

Usia:  

Pendidikan terakhir: 

Penghasilan sebulan: 

Seberapa sering saya menyewa kamar melalui aplikasi dalam 

satu tahun: 

 

Enjoyment 

1.  Saya merasa menginap di kamar sewaan 

menyenangkan 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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2.  Saya merasa menginap di kamar sewaan itu 

mengasyikan 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

3. Saya merasa menginap di kamar sewaan menarik bagi 

saya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

4.  Saya merasa nyaman menginap di kamar sewaan  

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

Social Benefit 

5.  Saya merasa tinggal di kamar sewaan dapat 

membantu saya mengenal lebih dalam atraksi atau 

tempat yang menarik untuk di kunjungi di daerah 

tersebut 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

6.  Saya merasa tinggal di kamar sewaan dapat membuat 

saya mempunyai interaksi yang cukup berarti dengan 

orang-orang lokal 

a. Sangat tidak setuju 
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b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

7. Saya merasa tinggal di kamar sewaan membantu 

mengembangkan jiwa sosial saya. 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

Economic Benefit  

8. Saya merasa tinggal di kamar sewaan membantu saya 

dalam menekan pengeluaran biaya travel  

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

9. Saya merasa tinggal di kamar sewaan membuat biaya 

travel saya menjadi terjangkau 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

10. Saya merasa tinggal di kamar sewaan tidak 

menguntungkan bagi saya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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Sustainability  

11.   Saya merasa tinggal di kamar sewaan membantu 

untuk mengurangi dampak negatif travel terhadap 

lingkungan. 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

12. Saya merasa tinggal di kamar sewaan dapat 

menjadikan diri lebih mempunyai tanggung awab 

sosial 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

Amenities 

13. Saya tinggal di kamar sewaan karena tempat yang saya 

tinggali tersebut mempunyai fasilitas yang bagus 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

14. Saya tinggal di kamar sewaan karena tempat yang saya 

tinggali tersebut mempunyai pemandangan yang bagus 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

15. Saya tinggal di kamar sewaan karena tempat yang saya 

tinggali tersebut mempunyai kualitas yang tinggi 
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a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

Locational Benefit 

16. Saya memilih tinggal di kamar sewaan karena 

lokasinya dekat dengan fasilitas atau akses transportasi 

umum  

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

17. Saya memilih tinggal di kamar sewaan karena 

lokasinya dekat dengan rumah makan/restoran 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

18. Saya memilih tinggal di kamar sewaan karena 

lokasinya dekat dengan tempat perbelanjaan 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

19. Saya memilih tinggal di kamar sewaan karena 

lokasinya dekat dengan atraksi turis 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 
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e. Sangat Setuju 

 

Satisfaction 

20. Secara keseluruhan, saya puas dengan tempat tinggal 

saya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

21. Ketika membandingkan dengan ekspetasi awal 

sebelum memesan, saya merasa tempat tinggal saya 

sesuai dengan ekspetasi awal saya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

22. Ketika merencanakan keuangan yang akan di 

anggarkan, saya merasa uang yang saya keluarkan 

tepat sesuai atau bahkan terdapat sisa dengan yang 

telah di anggarkan 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

23. Ketika mempertimbangkan waktu dan tenaga, saya 

merasa puas dengan tempat tinggal saya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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Future Intention 

24. Saya berekspetasi untuk menggunakan layanan kamar 

sewaan di lain kesempataan apabila saya melakukan 

perjalanan  

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

25. Saya berekspetasi untuk terus menginap di kamar 

sewaan sebagai opsi perjalanan berikutnya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

26. Saya dapat melihat diri saya menginap di kamar 

sewaan di perjalanan berikutnya 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju  

c. Biasa saja/Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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