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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia terpacu untuk 

melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Inovasi tersebut sudah mulai masuk ke dalam ranah transaksi ekonomi 

yang terjadi di tengah masyarakat. Transaksi ekonomi yang dulu berawal dari 

sistem barter , kini berubah menjadi sistem uang yang menggunakan uang sebagai 

nilai ukur harga dari suatu barang. Namun sistem uang yang terjadi di masyarakat 

terasa masih ada kekurangan, seperti halnya ketidaknyamanan manusia ketika 

membawa uang dalam jumlah banyak karena mempertebal dompetnya, kesulitan 

dalam pembayaran tagihan karena harus datang ke kantor tempat pembayaran 

tagihan, dan lain-lain. Keadaan yang demikian membuat manusia semakin terpacu 

untuk membuat inovasi-inovasi baru untuk memberikan solusi dalam masalah 

tersebut. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka para pelaku bisnis melakukan 

inovasi dengan menggabungkan fungsi ponsel dengan dompet. Oleh karena itu, 

muncul lah layanan elektornik non-tunai yang saat ini sedang berkembang pesat 

di Indonesia atau bisa disebut sebagai e-money. Di Indonesia ada bermacam-

macam jenis e-money dari berbagai penerbit, yang pertama penerbitnya berupa 

perbankan contohnya Bank Mandiri mempunyai Mandiri Indomaret Card, 

GazCard, E-Toll dan E-Cash, Bank BCA mempunyai BCA Flazz Card, dan Bank 

BNI mempunyai BNI TapCash. Kemudian yang kedua penerbitnya berupa 

operator seluler contohnya PT Telkomsel mempunyai T-Cash, Indosat Ooredoo 

mempunyai Dompetku dan  XL Axiata mempunyai XL Tunaiku. Dan yang 

terakhir diterbitkan oleh pihak lain yang bukan merupakan perbankan maupun 

operator seluler contohnya Doku Wallet mempunyai DokuPay, MyShortCard, dan 

Doku Wallet. 
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Tabel 1.1 

 Perbandingan 3 Operator Layanan E-money 

T-CASH DOMPETKU XL TUNAI 

Diluncurkan tahun 2007 Diluncurkan tahun 2008 Diluncurkan tahun 2011 

Pengguna operator 

Telkomsel sebesar 

140 juta pengguna pada 

tahun 2018 

Pengguna operator 

Indosat Ooredoo sebesar 

101 juta pengguna pada 

tahun 2018 

Pengguna operator XL 

sebesar 42 juta pengguna 

pada tahun 2018 

1. Bayar cepat dengan 

NFC Sticker (T-Cash)  

2. Pembayaran tagihan 

dan pembelian melalui 

ponsel 

3. Kirim uang  

4. Penarikan tunai 

5. Promo besar-besaran 

dan bekerja sama 

dengan banyak 60 

merchant, 3000 outlet.  

6. Transfer antar 

layanan:  

 

Basic Service: No  

Full Service: Yes  

1. Setor tunai (cash in), 

penarikan tunai (cash 

out)  

2. Pembelian/ 

pembelanjaan, 

pembayaran tagihan, 

pengisian pulsa ke 

semua operator 

3. Pengiriman uang 

melalui handphone ke 

sesama pengguna 

Dompetku dengan 

melakukan 

pendaftaran terlebih 

dahulu  

 

1. Transaksi pembayaran 

tagihan listrik  

2. Layanan online, 

seperti pembelian 

tiket.  

3. Pembayaran Tagihan  

4. Mengirim dan 

menerima uang ke 

sesama pengguna XL.  

5. Transfer antar 

layanan: 

 

Basic Service: No  

Full Service: Yes 

Cara penggunaan:  

Aktifkan T-Cash kamu 

dengan menghubungi 

*800*88# 

Cara penggunaan: Ketik: 

REG NAMA LENGKAP 

SESUAI KARTU ID 

#ALAMAT SESUAI 

KARTU ID#NAMA 

GADIS IBU KANDUNG, 

kirim ke 789  

Cara penggunaan: untuk 

mengetahui informasi dan 

bertransaksi 

menggunakan XL Tunai 

cukup tekan *123*120# 

dari ponsel Anda  

Saldo maksimal:  

1. Basic Service:  

Rp. 1.000.000  

2. Full Service:  

Rp. 10.000.000 

Saldo maksimal:  

1. Dompet kirim uang:  

Rp. 5.000.000  

2. Dompet belanja:  

Rp. 1.000.000  

Saldo maksimal:  

1. Basic Service:  

Rp. 1.000.000  

2. Full Service:  

Rp. 5.000.000  

Sumber: Dari website berbagai operator di Indonesia (2018) 
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Salah satu produk operator seluler yang menggunakan kemajuan teknologi 

ini adalah PT Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia 

yang sudah menerbitkan produk e-money yaitu T-Cash. T-Cash adalah sebuah 

layanan digital money di Indonesia yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel 

untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara digital dengan 

menggunakan ponsel di Merchant yang berlogo T-Cash. 

Berikut merupakan data perbandingan jumlah pengguna operator seluler 

2017-2018 pada gambar 1.1 dibawah ini 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Operator Seluler 

 

Sumber: Dari website berbagai operator di Indonesia (2018) 

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2018 PT Telkomsel memimpin 

industri seluler dalam negeri dengan jumlah mencapai 140 juta dengan pengguna 

T-Cash sebesar 40 juta (28,57 persen). Angka jauh di atas para pesaingnya. 

Sedangkan Indosat mencapai 101 juta dengan pengguna Dompetku sebesar 1 juta 

(0,99 persen). Dan XL Axiata mencapai 42 juta dengan pengguna XL Tunaiku 

sebesar 1,9 juta (4,52 persen). Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pengguna 

e-money berbasis provider untuk T-Cash lebih besar yaitu 93,24 persen, 
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sementara untuk Dompetku 0,02 persen, dan XL Tunaiku 4,42 persen. Kepuasan 

pengguna dapat ditunjukkan melalui sikap pengguna setelah menggunakan produk 

yang didapatkan. Kepuasan pengguna akan terlihat dari seberapa baik produk 

yang didapatkan dan dirasakan.  

Gambar 1.2 

Hasil Pra Survei Kepuasan Pengguna T-Cash 

 

Sumber: Pra Survei (2018) 

Berdasarkan gambar diatas melalui data yang di peroleh dari 10 pengguna 

T-Cash dengan memberikan pernyataan “Saya puas dengan produk T-Cash”. Data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa 50% menjawab sangat setuju, 20% setuju, 

10% ragu-ragu, dan 20% tidak setuju terhadap pernyataan kepuasan pengguna T-

Cash. Artinya masih terdapat 2 orang yang merasakan tidak puas menggunakan T-

Cash. Adapun keluhan-keluhan pengguna dalam menggunakan e-money dari pra 

survei adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Masalah Saat Menggunakan E-Money 

NO Masalah 

1.  Isi ulang sulit 

Adanya proses gangguan dalam isi ulang tunai dalam e-money yang 

dipengaruhi oleh jaringan pada EDC, kartu elektronik dan pemilik kartu 

maupun petugas yang membantu kurang paham. 

2.  Sistem offline 

Terganggunya isi ulang e-money disebabkan karena dana talangan yang 

habis, sehingga pengguna tidak bisa melakukan isi ulang. 

3.  Ketersediaan tempat isi ulang 

Tidak tersedianya tempat isi ulang yang lebih banyak bekerjasama 

denngan T-Cash. 

4.  Metode pembayaran 

Tidak adanya jalur khusus antara pembayaran menggunakkan T-Cash dan 

pembayaran manual. 

Sumber: Pra Survei (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat keluhan-keluhan tersebut 

berhubungan dengan kualitas pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sitinjak (2018) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (service quality) 

signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) mahasiswi 

Go-Ride di Medan. Begitu juga dengan penelitian Diptha (2017) menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan dalam 

menggunakan uang elektronik kartu flazz BCA di lingkungan Anantara seminyak 

Resort-Bali adalah faktor kemudahan, faktor manfaat, faktor risiko, faktor 

kepercayaan, dan faktor kualitas produk. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian tentang: “Pengaruh E-Service Quality 

Terhadap Kepuasan Pengguna E-Money. (Studi Kasus Pada Pengguna T-

Cash Di Kota Medan)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah e-service quality berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna T-Cash di Kota Medan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan berdasarkan permasalahan 

yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah e-service 

quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna  T-Cash di Kota 

Medan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir ilmiah khususnya 

yang berkaitan dengan pengaruh e-service quality terhadap kepuasan 

pengguna e-money. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan literatur kepustakaan dibidang penelitian mengenai 

pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pengguna e-money. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi organisasi dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, dan dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan perusahaan tentang 

pengaruh pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pengguna e-

money. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan referensi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian 

dibidang yang sejenis pada masa yang akan datang. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian E-Service Quality 

Menurut Chase (2006) dalam Prasetyo (2016) mengatakan bahwa “e-

service quality merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

jaringan internet sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs untuk 

memfasilitasi kegiatan belanja, pembelian, dan distribusi secara efektif dan 

efisien”. Sedangkan menurut Durrieu (2011) dalam Laurent (2016) “e-service 

quality didefinisikan sebagai sejauh mana situs web memfasilitasi belanja, 

pembelian dan pengiriman produk dan jasa secara efektif dan efisien”. 

 

2.1.2 Dimensi E-Service Quality 

Menurut Zeithaml, et.al (2002) dalam Tjiptono (2016:79) terdapat 7 

indikator e-service quality yaitu: 

1. Efisiensi  

Website mudah untuk di akses, mencari produk yang diinginkan dan 

informasi yang berkaitan dengan produk tersebut, dan meninggalkan situs 

tersebut dengan upaya minimal. 

2. Reliabilitas 

Berkenan dengan fungsionalis teknis situs bersangkutan khususnya sejauh 

mana situs tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya. 

3. Fulfillment 

Salah satu dimensi dari kualitas pelayanan elektronik yang meliputi aktual 

kinerja perusahaan kontras dengan apa yang dijanjikan melalui website, 

mencakup akurasi janji layanan, seperti ketersediaan stock dan pengiriman 

produk sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 
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4. Privasi 

Salah satu dimensi dari kualitas pelayanan elektronik yang meliputi 

jaminan dan kemampuan perusahaan dalam menjaga integritas data dari 

pengguna. 

5. Daya Tanggap 

Kemampuan pengecek online untuk memberikan informasi yang tepat 

kepada pengguna sewaktu timbul masalah, memiliki mekanisme untuk 

menangani pengembalian produk dan menyediakan garansi online. 

6. Kompensasi 

Pemberian ganti rugi kepada pengguna ketika timbul kesalahan atau 

kegagalan sistem. 

7. Kontak 

Memberikan kemudahan komunikasi antara pengguna dengan staf secara 

online atau melalui telepon ketika pelanggan membutuhkan informasi 

terkait dengan produk dan layanan. 

 

2.2 Kepuasan Pengguna 

2.2.1 Pengertian Kepuasan Pengguna 

Menurut Tjiptono & Chandra (2012:59) “kepuasan (satisfaction) berasal 

dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” 

(melakukan atau membuat)”. Menurut Kotler (2005) dalam Sangadji 

(2013:181) menyatakan bahwa “kepuasan pengguna merupakan sejauh mana 

suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli”. 

Menurut Kotler & Keller (2009:138) “kepuasan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja 

yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap ekspektasi mereka”. Menurut 

Giese & Cote (2002) dalam Tjiptono (2011:292) “kepuasan merupakan respon 

(emosional atau kongnitif) respon tersebut menyangkut fokus tertentu, dan 

respon terjadi pada waktu tertentu”. 
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2.2.2 Komponen Kepuasan Pengguna 

 Menurut Giese (2000) dalam Tjiptono (2018:355) ada 3 komponen utama 

dalam kepuasan pengguna yaitu sebagai berikut: 

1. Tipe respon, (baik respon emosional/afektif maupun kognitif) dan 

intensitas respon (kuat hingga lemah, biasanya dicerminkan lewat istilah-

istilah seperti sangat puas, netral, sangat senang, frustasi, dan sebagainya. 

2. Fokus respon, berupa produk, konsumsi, keputusan pembelian, wiraniaga, 

toko dan sebagainya. 

3. Timing respon, yaitu setelah konsumsi, setelah pilihan pembelian, 

berdasarkan pengalaman akumulatif, dan seterusnya. 

 

2.2.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pengguna 

 Menurut Kotler (2000) dalam Alma (2016:285) ada 4 metode untuk 

mengukur kepuasan pengguna yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem keluh dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pengguna perlu memberikan 

kesempatan yang luas kepada para penggunanya untuk menyampaikan 

saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

2. Survei kepuasan pengguna 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pengguna yang 

dilakukan dengan penelitian survei, baik sengan survei melalui pos, 

telepon, maupun  wawancara pribadi. 

3. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pengguna adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) 

untuk berperan atau bersikap sebagai pengguna/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. 

4. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pengguna yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa 



10 

 

 

 

hal itu terjjadi dan supaya dapat mengambil kebijakkan 

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya 

 

2.2.4 Indikator Kepuasan Pengguna 

 Indikator kepuasan pengguna yang digunakan diataptasi dari pengertian 

kepuasan menurut Sitinjak (2018) adalah sebagai berikut: 

1. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan atas 

kesesuaian keseluruhan layanan (manfaat) yang diharapkan 

berdasarkan janji penyedia jasa dengan kenyataan yang diterima 

atau dialaminya. 

2. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan atas 

kesesuaian keseluruhan biaya (pengorbanan) yang diperkirakan 

berdasarkan ketetapan penyedia jasa dengan kenyataan yang 

diterima atau dialaminya. 

3. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan setelah 

membandingkan pengalamannya menggunakan jasa perusahaan 

tersebut dengan pengalamannya menggunakan jasa perusahaan 

lainnya (pesaing). 

 

2.3 Tinjauan Empiris 

 Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat membantu penulis untuk 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam 

penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis. Beberapa penelitian 

yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna adalah sebagai berikut: 

 

 

 



11 

 

 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tujuan/Fokus 

Penelitian 

Metodologi Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Imelda 

Sitinjak 

& Martin 

Luter 

Purba 

(2019) 

“Antecedents Of 

Online Ojek 

Customer Loyality 

(Case Study Of 

Student Customers 

Go-Jek Medan)” 

Metode Non 

Probability 

Sampling, 

dengan 

Teknik 

Purposive 

Sampling 

-Endogen 

Customer 

Loyality 

 

-Eksogen 

Antecedents 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan 

signifikan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan ketika 

didahului oleh kepuasan 

pelanggan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan signifikan 

mempengaruhi kepuasan 

pelanggan (Customer 

Satisfaction) mahasiswi Go-Ride 

di Medan. 

 

2.  Imelda 

Sitinjak 

(2018) 

“Pengaruh 

Kewajaran Harga 

Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Yang 

Dimediasi Oleh 

Kepuasan 

Pelanggan Jasa 

Ojek Online (Go-

Ride) PT. Go-Jek 

Indonesia (Studi 

Empiris Pada 

Mahasiswa 

Universitas HKBP 

Nommensen 

Medan)” 

Metode Non 

Probability 

Sampling, 

dengan 

Teknik 

Purposive 

Sampling 

-Dependen 

Loyalitas 

Pelanggan dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

-Independen 

Kewajaran 

Harga dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Go-

Ride Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Komang 

Aditya 

Satya 

Diptha 

(2017) 

“Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Kepuasan 

Karyawan Dalam 

Menggunakan 

Uang Elektronik 

Kartu Flazz BCA 

Di Lingkungan 

Anantara 

Seminyak Resort-

Bali” 

Metode 

Kuantitatif 

-Dependen 

Kepuasan 

Karyawan 

 

-Independen 

Faktor-faktor 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan 

karyawan dalam menggunakan 

uang elektronik kartu flazz BCA 

di lingkungan Anantara seminyak 

Resort-Bali adalah faktor 

kemudahan, faktor manfaat, 

faktor risiko, faktor kepercayaan, 

dan faktor kualitas produk. 

Sumber: Diolah oleh penulis (2018) 
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2.4 Kerangka Berpikir 

1. Hubungan e-service quality dengan kepuasan pengguna 

Penelitian terdahulu oleh Sitinjak (2018) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan Go-

Ride Medan oleh karena itu kualitas pelayanan sebaiknya perlu menjadi fokus 

utama perusahaan Go-jek dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang dimediasi 

oleh kepuasan pelanggan. Penelitian terdahulu oleh Sitinjak & Purba (2019) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan ketika didahului oleh kepuasan pelanggan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan signifikan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan (Customer Satisfaction) mahasiswi Go-Ride di Medan. 

Untuk mengarahkan penulisan skripsi diperlukan kerangka pemikiran 

yang menunjukkan adanya hubungan teoritis antara variabel yang diteliti. 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 2018 

 

2.5 Hipotesis  

 Adapun Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah e-

service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna e-money pada 

produk T-Cash di Kota Medan. 

 

 

 

 

E-service Quality 
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Kepuasan Pengguna 

(Y) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei. Menurut Sujarweni 

“Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang 

diajukan pada responden”. 

 Menurut Sugiyono penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya 

digolongkan dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian 

yang mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dari bulan 

Oktober 2018 sampai selesai. 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna T-Cash di Kota Medan  

sebanyak 300.000 pengguna. 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:116) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna T-Cash di Kota Medan. Untuk 

menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dapat menggunakan rumus slovin 

sebagai berikut: 

n = 
�

���(�)�
 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan. 

Maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

 

n = 
�					

���					(	.�)�
 

       =  99,96 (digenapkan menjadi 100 orang). 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah pengguna T-Cash di Kota Medan sebanyak 100 orang. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode accidental sampling yaitu teknik penentuan sampling berdasarkan 

kebetulan/incidental yang berada di dua pusat perbelanjaan besar di Kota Medan 

antara lain Sun Plaza dan Plaza Medan Fair. Bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data. 
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3.4      Jenis Data Penelitian 

3.4.1 Data Primer 

Data primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi secara 

langsung oleh pengguna T-Cash di Kota Medan. Data primer dalam hal ini adalah 

semua data yang dihasilkan dari kuesioner 

 

3.4.2 Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup data sejarah berdirinya 

perusahaan, dan hal lain yang menunjang materi penulisan pada penelitian ini. 

 

3.5       Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data, metode pengumpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik dalam pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan 

yang ditulis untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini 

pegumpulan data dilakukan dengan kuisoner yang dibagikan melalui media online 

dan print out untuk memperoleh data dari hasil pengumpulan tanggapan dan 

pendapat mereka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk mempermudah 

responden yang sesungguhnya dalam mengisi kuesioner maka peneliti melakukan 

pre-test dengan total sampel adalah 30. 

 

3.6 Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel 

endogen. Variabel eksogen yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain, yang termasuk variabel eksogen dalam penelitian ini adalah e-

service quality. Variabel endogen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel lain, yang termasuk variabel endogen dalam penelitian ini adalah 

kepuasan pengguna. Definisi operasional untuk variabel-variabel dalam penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Operasionalisasi Ukuran 

E-service 

Quality 

(X) 

E-service quality dioperasionalisasikan sebagai persepsi pengguna 

tentang dimensi kemampuan pemasar untuk mengimbangi harapan 

pengguna, yaitu: 

1. Efisiensi 

2. Reliabilitas 

3. Fulfillment 

4. Privasi 

5. Daya Tanggap 

6. Kompensasi 

7. Kontak 

 

 

 

 

Skala 

Ordinal 

Kepuasan 

Pengguna 

 (Y) 

Kepuasan pengguna dioperasionalisasikan sebagai perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja 

yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

1. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan 

atas kesesuaian keseluruhan layanan (manfaat) yang 

diharapkan berdasarkan janji penyedia jasa dengan 

kenyataan yang diterima atau dialaminya. 

2. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan 

atas kesesuaian keseluruhan biaya (pengorbanan) yang 

diperkirakan berdasarkan ketetapan penyedia jasa 

dengan kenyataan yang diterima atau dialaminya. 

3. Perasaan senang atau kecewa yang dirasakan pelanggan 

setelah membandingkan pengalamannya menggunakan 

jasa perusahaan tersebut dengan pengalamannya 

menggunakan jasa perusahaan lainnya (pesaing). 

 

 

 

 

Skala 

Ordinal 

Sumber: Diolah oleh penulis (2018) 

Sampel yang terpilih akan diminta untuk mengisi kuesioner sebagai 

instrument penelitian, yang diadopsi dari artikel-artikel ilmiah. Kemudian 

dilakukan modifikasi untuk maksud menerjemahkan dan menyesuaikan dengan 

konteks penelitian, tetapi esensi (inti) dari setiap indikator pertanyaan tetap 

dipertahankan.Setiap indikator memiliki skala pengukuran dan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Ordinal digunakan untuk mengukur 
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sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian variabel tersebut menjadi titik tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Pengukuran 

menggunakan skala ordinal yang memiliki enam tingkatan jawaban masing-

masing mempunyai nilai 1-6 dengan alasan mencegah responden menjawab netral 

dan harus menentukan pilihan apa yang seharusnya dirasakan. Setiap jawaban 

responden akan diukur dengan ketentuan sebagaimana disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Ordinal 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat setuju 6 

Setuju 5 

Cederung setuju 4 

Cenderung tidak setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

 Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak 

valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan. (Sekaran 2002:172). Metode yang akan 

digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar 

skor butir pertanyaan dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan 

menggunakan coeffiecient correlation pearson dalam SPSS. Uji validitas ini 

dilakukan dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel. Nilai r hitung 

diperoleh dari output correlate item-total correlation. Sedangkan r tabel di ambil 
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dengan menggunakan rumus df=n-2, yaitu df=100-2=98 dengan taraf signifikansi 

0,05, sehingga menghasilkan r-tabel sebesar 0.196. 

Dasar pengambilan kepuasan untuk menguji validitas kuesioner adalah: 

a. Jika r hitung  positif dan r hitung > r table maka variabel tersebut valid 

b. Jika r hitung  negatif dan r hitung < r table maka variabel tersebut tidak valid 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama 

memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua lebih 

memperhatikan masalah ketepatan (Sekaran 2002:175). Reliabilitas kurang 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah 

baik.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

 Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

menggunakan data dan mengelompokkan untuk dianalisis, sehingga memberikan 

gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan sifat serta hubungan antar 

fenomena yang sedang diteliti secara aktual dan akurat. Analisis deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran variabel kemampuan 

finansial dan keamanan serta minat pengguna yang digunakan dalam penelitian 

supaya menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. 

  

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Normalitas 

 Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai 

probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah, jika nilai 

probabilitasnya > 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan cara: 
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1. Melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Data sesungguhnya diplotkan dengan distribusi normal 

akan membentuk garis diagonal. Apabila data distribusi normal maka plot 

data akan mengikuti garis diagonal. 

2. Melihat histogram yang membandingkan data sesungguhnya dengan 

distribusi normal. 

 

3.9.2 Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas dengan cara melihat 

grafik scatterplot dan prediksi varibale dependen dengan residunya. 

 

3.10 Metode Analisis Data 

Metode analisis linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besarnya pengaruh antara E-Service Quality (X). 

Adapun persamaan regresinya adalah: 

Y=a+bX+e 

 Dimana: Y = Kepuasan Pengguna 

   a = Konstanta 

   X = E-service Quality 

   b = Koefisen regresi E-service Quality 

   e = Galat/residu (distrubance error) 
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3.10.1 Uji Hipotesis 

a. Uji parsial (Uji-t) 

Uji-t menentukan seberapa pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. 

a) Jika tingkat signifikansi t < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya e-service quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. 

b) Jika tingkat signifikansi t > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya e-service quality berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. 

 

b. Koefiesien Determinasi (R
2
) 

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 

dan 1 (0<R
2
<1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan 

variasi pada variabel tidak bebas. Untuk mempermudah pengolahan data 

maka pengujian-pengujian di atas dilakukan dengan menggunakan 

program pengolahan data SPSS. 

 


