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ABSTRACT 

Traffic in jakarta continous increase do to the expanding numbers vehicles 
and the growth of the rooads infrastructure are in balance. This causes unrest to the 
public do to them filling uncomfortable while doing there daily activitist. Public 
transportation can be a contributing factor to increase public satisfaction and 
economic growth, but the reality is not the same as the concept. For example, the 
public transportation company GO-JEK mad in inovation and online public transport 
service with an outstanding quality in there service for the costumer. 

The focus of this research is to analys the influence of the quality of service, 
the perceived benefits its given, and the perceived cost, and the perceived value by 
the consumer. The metode use for this research is an analytical descriptive metode 
using samples and questionare as the main tool. The samples of this research are 
consumers that have used GO-JEK for more than twice. The responden is choosen 
using a non probability sampling and confiniance sampling tachnic. The result uses a 
structural ecuation model (SEM). 

There are summarize as the following : 1. Service quality is positively 
influence to woards the perceived benefit 2. The percieved benefits positively 
influeance to woards the perceived value 3.the perceived cost negatively influence the 
perceived value 4. The perceived value positively influence to woards repurchase 
intention 5. The attractiveness of alternative negatively influence to woards 
repurchase intention. 

Key words : Service Quality, Perceived Benefits, Perceived Cost, Perceived Value, 

Attractiveness of Alternative, Repurchase Intention. 
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ABSTRAK 

 

Kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta semakin meningkat karena 
adanya pertumbuhan jalan dan bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak 
seimbang. Hal ini membuat para masyarakat merasa tidak nyaman dalam 
melakukan aktivitas. Transportasi umum menjadi salah satu faktor untuk 
mensejahterakan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Tetapi kendaran 
umum di Jakarta tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh 
konsumen. Perusahaan Go-Jek (transportasi sepeda motor) membuat suatu 
inovasi layanan transportasi online dengan kualitas dan juga pelayanan yang 
baik bagi konsumen.  

Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
Kualitas Pelayanan, Manfaat yang Dirasakan, Biaya yang Dirasakan, Nilai 
yang dirasakan terhadap Pesaing lain. Penelitian ini dikategorikan sebagai 
metode analisis deskriptif dengan mengambil sampel dan kuesioner sebagai 
alat utama. Sampel penelitian ini adalah konsumen yang telah menggunakan 
Go-Jek lebih dari dua kali. Responden dipilih dengan menggunakan teknik 
non probability sampling dan convinience sampling. Hasil analisis 
menggunakan Structural Equation Model (SEM).  

Hasil dari penelitian ini diringkas sebagai berikut : 1. Kualitas 
Pelayanan berpengaruh positif terhadap Manfaat yang Dirasakan. 2.  Manfaat 
yang Dirasakan berpengaruh positif terhadap Nilai yang Dirasakan. 3. Biaya 
yang dirasakan berpengaruh negatid terhadap Nilai yang dirasakan. 4. Nilai 
yang Dirasakan berpengaruh positif terhadap Niat Pembelian Kembali. 5. 
Pesaing lain berpengaruh negatif terhadap Niat Pembelian Kembali.  

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Manfaat yang Dirasakan, Biaya yang 
Dirasakan, Nilai yang Dirasakan, Pesaing Lain. 

 

  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



ix 
 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR ................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................ vii 

ABSTRAK ................................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii 

LAMPIRAN ............................................................................................................... xiv 

BAB I ............................................................................................................................ 1 

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 

1.2 Ruang Lingkup Masalah ................................................................................ 7 

1.3 Rumusan Masalah ........................................................................................ 11 

1.4 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 12 

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 13 

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................... 14 

BAB II ......................................................................................................................... 16 

LANDASAN TEORI .................................................................................................. 16 

2.1 Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 16 

2.1.1 Pengertian Pemasaran ........................................................................... 16 

2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) ..................................................... 18 

2.1.3 Jasa ........................................................................................................ 19 

2.1.4 Karakteristik Jasa .................................................................................. 20 

2.1.5 Perilaku Konsumen ............................................................................... 22 

2.1.6 Kualitas Pelayanan (Service Quality).................................................... 27 

2.1.7 Manfaat Dirasakan (Perceived Benefit) ................................................ 29 

2.1.8 Biaya Dirasakan (Perceived Cost) ........................................................ 30 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



x 
 

2.1.9 Nilai Dirasakan (Perceived Value)........................................................ 34 

2.1.10 Daya Tarik Alternatif (Attractiveness of Alternative) ........................... 36 

2.1.11 Minat Beli Kembali (Repurchase Intention) ......................................... 37 

2.2 Rerangka Konseptual ................................................................................... 40 

2.2.1 Service Quality Terhadap Perceived Benefits ....................................... 40 

2.2.2 Perceived Benefits Terhadap Perceived Value ..................................... 42 

2.2.3 Perceived Cost Terhadap Perceived Value ........................................... 43 

2.2.4 Perceived Value Terhadap Repurchase Intention ................................. 44 

2.2.5 Attractiveness of Alternative Terhadap Repurchase Intention .............. 45 

2.3 Model Penelitian ........................................................................................... 47 

BAB III ....................................................................................................................... 50 

METEDOLOGI PENEITIAN ..................................................................................... 50 

3.1 Objek Penelitian ........................................................................................... 50 

3.2 Desain Penelitian .......................................................................................... 50 

3.3 Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 51 

3.4 Populasi dan Sampel .................................................................................... 53 

3.5 Operasionalisasi Variabel ............................................................................. 54 

3.6 Model Struktural ........................................................................................... 59 

3.7 Metode Analisis Data ................................................................................... 60 

3.7.1 Spesifikasi model (Spesification Model) .................................................... 61 

3.7.2 Identifikasi (Identification) ................................................................... 62 

3.7.3 Estimasi (Estimation) ............................................................................ 63 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit).................................................................. 63 

BAB IV ....................................................................................................................... 70 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ............................................................................ 70 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................. 70 

4.1.1 GO-JEK ................................................................................................. 70 

4.1.2 Visi dan Misi GO-JEK .......................................................................... 72 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



xi 
 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) ...................................................... 73 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) ............................................................... 73 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) ............................................................ 76 

4.3 Profil Responden .......................................................................................... 77 

4.3.1 Jenis Kelamin ........................................................................................ 77 

4.3.2 Usia Responden ..................................................................................... 78 

4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden ........................................................... 79 

4.3.4 Pekerjaan Responden ............................................................................ 80 

4.3.5 Pendapatan Responden.......................................................................... 81 

4.4 Hasil Analisis Data ....................................................................................... 82 

4.4.1 Spesifikasi Model .................................................................................. 83 

4.4.2 Identifikasi Model ................................................................................. 83 

4.4.3 Estimasi Model ..................................................................................... 84 

4.4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Model Pengukuran (Measurement 
Model Fit) ............................................................................................................ 84 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) ............................... 86 

4.5 Pembahasan .................................................................................................. 89 

4.5.1 Hasil Uji Service Quality Terhadap Perceived Benefits ....................... 90 

4.5.2 Hasil Uji Perceived Benefit Terhadap Perceived Value ....................... 91 

4.5.3 Hasil Uji Perceived Cost Terhadap Perceived Value ........................... 91 

4.5.4 Hasil Uji Perceived Value Terhadap Repurchase Intention ................. 92 

4.5.5 Hasil Uji Attractiveness of Alternative Terhadap Repurchase Intention93 

4.6 Implikasi Manajerial ..................................................................................... 94 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk GO-JEK ................................................... 94 

BAB V ......................................................................................................................... 99 

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................... 99 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 99 

5.2  Saran ........................................................................................................... 100 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 104 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



xii 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. 1 Penggunaan Moda Transport ...................................................... 3 

Gambar 1. 2 Ilustrasi Utilisasi Jumlah Kendaraan Roda Lebih Dari Empat ... 3 

Gambar 2. 1 Model Penelitian ....................................................................... 48 

Gambar 3. 1 Struktural Model ....................................................................... 59 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden ........................................................ 77 

Gambar 4. 2 Usia Responden ........................................................................ 78 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden............................................... 79 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden ............................................................... 80 

Gambar 4. 5 Pendapatan Responden ............................................................. 81 

 

 

 

 

 

  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016

file:///C:/Users/sony/Documents/skipsi%20pengajuan%20judul/data%20jurnal%20skripsi%20mulai/jurnal%20data%20lengkap/SKRIPSI%20DATA%20FIX/bab/BAB%20keseluruhan%20fix%20(1).docx%23_Toc442907245
file:///C:/Users/sony/Documents/skipsi%20pengajuan%20judul/data%20jurnal%20skripsi%20mulai/jurnal%20data%20lengkap/SKRIPSI%20DATA%20FIX/bab/BAB%20keseluruhan%20fix%20(1).docx%23_Toc442907245


xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Ukuran dari Harga Moneter .............................................................. 33 

Tabel 2. 2 Ukuran dari Harga Non-Moneter ...................................................... 33 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel......................................................................... 55 

Tabel 3. 2 Uji Validitas ...................................................................................... 65 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran GOF ............................................................... 69 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) ........................................................... 74 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) ........................................................ 76 

Tabel 4. 3 Computating of Degrees of Freedom ................................................ 83 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ................................................... 85 

Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit ........................................... 87 

Tabel 4. 6 Output Regression Weight ................................................................ 89 

 

 

 

  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



xiv 
 

LAMPIRAN 

Lampiran  1 - Kuisioner ............................................................................................ 110 

Lampiran  2 - Hasil Uji Validitas (Pre-Test) ............................................................ 116 

Lampiran  3 - Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) ......................................................... 124 

Lampiran  4 - Path Diagram Measurement Model ................................................... 126 

Lampiran  5 - Path Diagram Overall Model Fit ....................................................... 127 

Lampiran  6 - Model Fit Summary (Dalam Measurement Model)............................ 128 

Lampiran  7 - Standardized Regression Weight ........................................................ 129 

Lampiran  8 - Regression Weight .............................................................................. 130 

 

 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hiruk pikuk kemacetan di Jakarta bukanlah hal yang lazim tentunya 

bagi para penduduk Ibu kota Indonesia ini karena kemacetan merupakan 

masalah sehari-hari warga Jakarta. Kemacetan yang terjadi hampir setiap saat 

ini memang membuat lalu-lintas di ibu kota terasa begitu tidak nyaman bagi 

para pengguna jalan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jalan dan 

pertambahan jumlah kendaraan tidak seimbang sehingga membuat lalu-lintas 

Jakarta tidak kondusif.  

Di dalam hiruk pikuk kemacetan Jakarta terdapat transportasi umum 

yang mengisi kemacetan Jakarta setiap harinya. Transportasi merupakan 

bagian penting dalam proses pengembangan perekonomian atau peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya 

mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya karena kemacetan yang 

semakin parah. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan 

Transportasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Sutanto Soehodho 

menyebutkan, jika dibandingkan 10 sampai 15 tahun yang lalu, rasio 

pengguna angkutan umum saat ini menurun drastis. Menurutnya 10-15 tahun 

yang lalu, rasio penggunaan angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar 56 

persen dari total perjalanan. Saat ini rasionya hanya mencapai 20-25 persen, 
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artinya ada penurunan 30 persen.  (https://www.selasar.com/politik/biang-

macet-dan-kecelakaan-sepeda-motor-dicekal-di-jalan-protokol-jakarta, 

diakses pada tanggal 10 oktober 2015). Hal tersebut menunujukan tidak 

antusiasnya masyarakat terhadap angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya 

dikarenakan beberapa hal, yaitu karena angkutan umum yang kualitasnya 

kurang memadai dan kemacetan yang tidak pernah usai. 

Menurut (Mees, Moriarty, Stone, & Buxton, n.d.) transportasi umum 

telah menjadi kebutuhan umum, oleh karena itu perlu bagi pemerintah untuk 

menyediakan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum. Kendaraan 

umum di DKI Jakarta dan sekitarnya ada beberapa macam, mulai dari yang 

mudah dijangkau sampai yang sulit dijangkau, mulai dari yang murah sampai 

yang mahal tersedia di Jakarta. Transportasi yang tersedia di Jakarta memiliki 

fasilitas dan prasarana yang kurang baik, seperti banyaknya supir yang tidak 

menaati peraturan lalu lintas, tingginya tingkat kejahatan di angkutan umum 

dan tidak terjaganya kebersihan di angkutan umum Jakarta. Berikut beberapa 

angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, yaitu Taksi, TransJakarta 

(busway), Angkutan Mobil bus Tarif Rendah (bus besar, bus sedang-kopaja, 

metromini, bus kecil-mikrolet, oplet, kwk), bajaj, dan angkutan sepeda motor 

(ojek). (http://apuy-puye.com/jenis-alat-transportasi-umum-jakarta/, diakses 

pada 30 november 2015). 
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Gambar 1. 1 Penggunaan Moda Transport  

Sumber : http://www.kompasiana.com/www.curtin.edu.au/tahapan-penerapan-erp-di-dki-
jakarta_54f6fd5ca333110b0e8b465f  

diakses pada 30 november 2015 

 

Gambar 1. 2 Ilustrasi Utilisasi Jumlah Kendaraan Roda Lebih Dari Empat 

Sumber : http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1947 diakses pada 30 november 2015 
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Dalam penelitian ini transportasi sepeda motor (ojek) dipilih peneliti 

untuk diteliti. Angkutan umum sepeda motor atau ojek adalah sepeda motor 

yang dipakai untuk memberi jasa transportasi dengan cara memberikan 

tumpangan. (http://www.suaranews.com/2015/11/ternyata-asal-kata-ojek-itu 

adalah.html#sthash.LU2WLHlp.qiv4bjOH.dpbs, diakses pada 30 november 

2015). Peneliti memilih perusahaan GO-JEK menjadi perusahaan yang 

diambil untuk diteliti karena GO-JEK adalah perusahaan transportasi dibidang 

jasa yang melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang 

membutuhkan secara online. GO-JEK bermitra kepada pada pengendara 

berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Selain dapat 

mengantar orang ke suatu tempat, GO-JEK juga melayani pengiriman barang, 

pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. GO-JEK merupakan 

perusahaan yang baru tetapi sudah menjadi market leader untuk di kelasnya. 

GO-JEK membuka lapangan kerja yang cukup banyak serta meningkatkan 

taraf ekonomi karyawannya. Cara pemesanan yang modern dipadu dengan 

pelayanan yang menjanjikan serta diikuti dengan keadaan kota Jakarta dan 

sekitarnya yang selalu dilanda kemacetan. GO-JEK adalah transportasi sepeda 

motor pertama yang mengusung teknologi dipadu dengan transportasi, hal itu 

terbukti sukses dengan pencapaiannya yaitu masyarakat yang mengunduh 

aplikasi gojek sebanyak 650000 orang pada awal tahun dengan karyawan GO-

JEK sebanyak 10000 orang yang bergabung pada awal tahun. 
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(http://www.ciputraentrepreneurship.com/transportasi/nadiem-makarim-

lulusan-harvard-yang-jadi-bos-go-jek diakses pada tanggal 10 oktober 2015).  

Keberhasilan GO-JEK dalam melakukan inovasi yaitu dengan 

pelayanan (Service Quality) secara interaksi dengan penumpang yang baik, 

perlengkapan motor yang lengkap seperti diberikan helm, masker penutup 

wajah dan masker pelindung kepala kemudian kenyamanan dalam berkendara 

serta pelanggan tidak perlu khawatir dengan ketidakdapatan driver gojek, 

karena driver gojek melebihi kapasitas pelanggan (Perceived Benefit). Biaya 

(harga moneter) dan pengorbanan (harga non-moneter) yang ditawarkan GO-

JEK cukup tinggi dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan, sehingga 

pelanggan lebih melihat jasa yang diberikan GO-JEK karena pelayanan, 

manfaat dan kenyamanan.  

Pengorbanan yang dibuat dalam pembelian adalah biaya yang 

dirasakan (Perceived Cost) konsumen dan termasuk yang dirasakan harga 

moneter (PMP) dan dirasakan harga non moneter (PNMP) (Murphy & Enis, 

1986);(Zeithaml, 1988). (Zeithaml, 1988) menunjukan bahwa nilai yang 

dirasakan (Perceived Value) dipengaruhi oleh kualitas layanan yang dirasakan 

dan berkolerasi positif dengan keputusan pembelian pelanggan GO-JEK. 

Kemudian beliau juga menggunakan model Means-end untuk menganalisis 

hubungan antara harga, kualitas, dan nilai yang dirasakan dan menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan secara signifikan mempengaruhi nilai yang 

dirasakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai yang dirasakan berpengaruh 
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terhadap penggunaan jasa GO-JEK secara berulang. Adanya pesaing terdekat 

atau pesaing sejenis membuat pelanggan mempunyai banyak pilihan, tetapi 

dengan fasilitas yang ditawarkan oleh GO-JEK membuat pelanggan tetap 

memilih menggunakan GO-JEK dibandingkan dengan alternatif lain 

(Attractive of Alternative). Daya tarik alternatif lain yang rendah dengan niat 

penggunaan kembali GO-JEK yang tinggi membuat daya tarik alternatif 

memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggunaan kembali (Repurchase 

Intention) GO-JEK.  

Berdasarkan latar belakang mengenai kondisi transportasi di Jakarta, 

fenomena adanya GO-JEK yang kini menjadi minat masyarakat tetap harus 

memperhatikan kualitas layanan dan pesaing sejenis yang sudah ada dengan 

memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat pembelian kembali 

masyarakat terhadap jasa transportasi GOJEK. Penelitian ini dianggap penting 

karena saat ini fenomena adanya GO-JEK menjadi topik yang sering dibahas 

dengan adanya minat masyarakat yang cukup tinggi, maka peneliti akan 

membahas mengenai “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

REPURCHASE INTENTION PADA KONSUMEN GO-JEK (STUDI DI 

JAKARTA)”.  
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Analisis aktivitas perjalanan telah menerima peningkatan perhatian 

dari berbagai ilmu kedisiplinan selama dua dekade terakhir, termasuk 

perencanaan kota, sosiologi dan psikologi, dan baru-baru ini transportasi 

(Kuppam & Pendyala, 2001) dalam (Jen & Hu, 2003). Model perilaku 

perjalanan telah berhasil memprediksi permintaan perjalanan dan pilihan cara 

menggunakannya. Banyak peneliti telah menerapkan teori dan metode terkait 

untuk mengembangkan berbagai model pilihan tersebut (Ben-Akiva & 

Morikawa 1990; Hensher 1994; Koppelman & Wen 1998; Ortuzar & Iacobelli 

1998) dalam (Jen & Hu, 2003). Mereka menemukan variabel yang secara 

signifikan mempengaruhi perilaku pelanggan dan jenis layanan ditentukan 

oleh kepuasan penumpang. Namun, variabel mereka, seperti tarif, frekuensi, 

waktu perjalanan dan waktu menunggu itu obyektif dan mudah untuk diukur. 

Akibatnya, studi terkait tidak bisa berhasil menjelaskan niat pembelian 

penumpang atau motivasi untuk perilaku penumpang. 

Sehubungan dengan penelitian pemasaran, menentukan apa dan 

bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen niat perilaku dapat 

menjelaskan rasionalitas pembelian. Lebih dari satu dari faktor-faktor ini 

bersifat subjektif dan sulit untuk diukur variabel latennya. Misalnya, 

bagaimana penumpang merasakan kualitas pelayanan? Apakah mereka 

menganggap biaya untuk dapat diterima? Apakah layanan yang ditawarkan 

berharga? Apakah mereka bersedia untuk naik lagi? Penelitian sebelumnya 
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pada transportasi publik telah kekurangan dalam mengeksplorasi variabel 

konseptual yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan dan hubungan sebab 

akibat antara mereka. Menjelajahi model sebab akibat yang memaparkan 

hubungan antara nilai yang dirasakan dan niat perilaku cukup penting. Niat 

pelanggan untuk membeli kembali sering ditentukan oleh nilai yang dirasakan 

(Dodds 1991; Teas & Agarwal 1997; Cronin et al, 2000) dalam (Jen & Hu, 

2003).  

Kualitas adalah yang dianggap paling umum. Banyak penelitian telah 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara positif mempengaruhi nilai 

yang dirasakan (Cronin, Brady, Hult, & Tomas, 2000). Kebanyakan penelitian 

terakhir pada kualitas layanan dalam model nilai yang dirasakan telah 

mengukur persepsi pelanggan melalui single item. Namun, pendekatan 

pengukuran single item tidak memungkinkan adanya kesempatan untuk 

menilai kehandalan konstruk serta model keseluruhan (Oh, 1999). Sejak 

kualitas layanan diketahui multidimensi dan dengan demikian harus diukur 

dengan menggunakan beberapa item untuk menghasilkan hasil yang lebih 

akurat. 

Umumnya, biaya yang dirasakan termasuk harga moneter dirasakan 

dan harga non-moneter dirasakan (seperti waktu, tenaga, pencarian dan psikis) 

(Zeithaml, 1988). Kebanyakan penelitian sebelumnya, rupanya telah 

difokuskan pada harga sebenarnya, karena harga non-moneter dirasakan yang 
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sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, beberapa studi telah meneliti dan 

memverifikasi harga non-moneter dirasakan dari perspektif penumpang. 

Selain itu, efek dari alternatif lain pada niat pembelian kembali belum 

diperhitungkan dalam penelitian sebelumnya. (Jones et al., 2000) dalam (Jen 

& Hu, 2003) menemukan bahwa pengaruh kepuasan inti dari layanan pada 

niat pembelian kembali adalah sedikit di bawah ketika tingginya alternatif lain 

yang tersedia. Di daerah perkotaan, pilihan alternatif sejenis lain, seperti 

GRAB BIKE dan para transit, dapat menggantikan GO-JEK. Dengan 

demikian, pengaruh daya tarik moda alternatif harus dipertimbangkan ketika 

menganalisis hubungan antara nilai penumpang dirasakan dan niat pembelian 

kembali. 

Mengingat luasnya ruang lingkup dari objek penelitian dan agar 

penelitian ini dapat berfokus pada permasalaan yang ingin diteliti, maka 

peneliti memfokuskan permasalahan yang ingin diteliti dengan cara 

menetapkan batasan penelitian sebagai berikut: 

Penelitian dilakukan di PT. GO-JEK Indonesia di Jakarta. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelayanan konsumen (Service 

Quality) yang ada di perusahaan GO-JEK melalui pelatihan yang diberikan 

untuk driver GO-JEK dan layanan pelanggan GO-JEK. Peneliti juga meneliti 

bagaimana PT.GO-JEK Indonesia di Jakarta menyediakan tempat untuk kritik 

dan saran dari konsumen untuk meningkatkan kualitas pelayan dan 

memberikan manfaat yang dirasakan (Perceived Benefits) terus baik dan 
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meningkat. Dengan adanya manfaat yang dirasakan baik tentu harus 

diseimbangkan dengan strategi PT. GO-JEK Indonesia di Jakarta untuk 

memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk menghasilkan harga yang 

cukup diminati (Perceived Cost). Peneliti juga meneliti bagaimana PT. GO-

JEK Indonesia di Jakarta mengatur secara rinci pelayanan yang diberikan oleh 

pengemudi kepada konsumen, dengan harapan bahwa konsumen akan terus 

menggunakan (Repurchase Intention) GO-JEK. 

Penelitian juga dilakukan terhadap pengemudi GO-JEK di Jakarta. 

Pengemudi GO-JEK adalah salah satu bagian terpenting dalam perusahaan. 

Peneliti mempelajari bagaimana pelayanan yang dilakukan pengemudi GO-

JEK secara langsung ke konsumen. Kemudian apakah pengemudi GO-JEK di 

Jakarta menawarkan solusi kepelanggannya untuk menguntungkan konsumen 

dan bagaimana pengemudi bersikap terhadap konsumen yang berpengaruh 

terhadap nilai yang dirasakan konsumen (Perceived Value). Hal tersebut 

adalah beberapa komponen untuk menunjang pembelian kembali konsumen 

(Repurchase Intention). 

Peneliti juga melakukan penelitian kepada masyarakat atau konsumen 

yang telah menggunakan GO-JEK di Jakarta sebagai responden penelitian. 

Untuk penelitian di lingkungan masyarakat penulis menyebarkan kuisioner 

sebagai survey untuk mengetahui apakah masyarakat tertarik untuk 

menggunakan GO-JEK kembali. Karena hanya konsumen GO-JEK di wilayah 

Jakarta yang sudah pernah menggunakan jasa GO-JEK dapat mengetahui 
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harga yang ditawarkan, pengorbanan waktu dan psikologis dalam mencari 

GO-JEK yang merupakan dimensi-dimensi dari biaya dirasakan (Perceived 

Cost) konsumen. (Zeithaml 1988) menganalisis hubungan antara harga, 

kualitas dan nilai yang dirasakan dan menunjukan bahwa kualitas pelayanan 

secara signifikan mempengaruhi nilai yang dirasakan (Perceived Value). Daya 

tarik konsumen terhadap GO-JEK dapat dilihat melalui penelitian 

(Attractiveness of Alternative) yaitu apakah konsumen menggunakan alternatif 

lain untuk digunakan untuk menggantikan GO-JEK. Hal tersebut adalah 

beberapa komponen untuk menunjang pembelian kembali konsumen 

(Repurchase Intention) GO-JEK di wilayah Jakarta. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang 

bahwa pengaruh antara Service Quality berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap Perceived Benefits, kemudian variabel Perceived Benefits yang 

berpengaruh positif terhadap Perceived Value dan Perceived Cost 

berpengaruh negatif terhadap Perceived Value dan juga pengaruh negatif 

Attractiveness of Alternative yang akan mendorong minat beli kembali yang 

dirasakan konsumen serta mengutamakan GO-JEK dibadingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Maka dari itu peneliti menetapkan rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



12 
 

1. Apakah Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

Benefits? 

2. Apakah Perceived Benefits memiliki pengaruh positif terhadap 

Perceived Value? 

3. Apakah Perceived Cost memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived 

Value? 

4. Apakah Perceived Value memiliki pengaruh positif terhadap 

Repurchase Intention? 

5. Apakah Attractiveness of Alternative memiliki pengaruh negatif 

terhadap Repurchase Intention? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data 

dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang 

pada akhirnya terdapat kejelasan tentang efek dari element-element 

pembentuk minat penggunaan jasa kembali. Sehubungan dengan itu maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah Service Quality 

memiliki hubungan positif terhadap Perceived Benefits 

2. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah Perceived 

Benefits memiliki hubungan positif terhadap Perceived Value 
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3. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah Perceived Cost 

memiliki hubungan negatif terhadap Perceived Value 

4. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah Perceived 

Value memiliki hubungan positif terhadap Repurchase Intention 

5. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah Attractiveness 

of Alternative memiliki hubungan negatif terhadap Repurchase 

Intention 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Bedasarkan pemahaman dari keempat tujuan diatas maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini. Manfaat penelitian terbagi atas manfaat akademis dan manfaat praktikal, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada ilmu 

Manajemen Pemasaran yang dalam penelitian ini akan diketahui apakah 

Service Quality akan mempengaruhi Perceived Benefits. Kemudian 

bagaimana Perceived Benefits dan Perceived Cost berpengaruh terhadap 

Perceived Value. Sehingga Perceived Value dan Attractiveness of Alternative 

bisa mempengaruhi Repurchase intention konsumen untuk menggunakan jasa 

GO-JEK. 
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2. Manfaat Praktikal 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan 

alternatif metode pada PT. GO-JEK Indonesia. Penelitian ini diharapkan 

mampu menggambarkan secara rinci, bagaimana minat konsumen untuk terus 

menggunakan GO-JEK dapat dibentuk. Dengan diketahuinya faktor 

peningkatan minat konsumen, PT. GO-JEK Indonesia dapat memaksimalkan 

sehingga mampu bersaing dengan pesaing sejenis dan mampu meningkatkan 

minat penggunaan kembali konsumen GO-JEK. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan penelitian ini, 

pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

model penelitian teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengam 

teori yang berlaku.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada 

bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi 

peneliti sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tergantung 

dari keahlian perusahaan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, serta 

bidang lainnya atau merupakan kombinasi semua kegiatan tersebut. Dengan 

pemasaran yang baik, perusahaan jadi mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Bagi 

perusahaan fungsi pemasaran mempunyai fungsi yang sangat penting karena 

aktifitas pemasaran diarahkan untuk menghasilkan profit yang dapat 

digunakan perusahaan mempertahankan kehidupan perusahaan. Selain itu 

aktivitas pemasaran diharapkan juga dapat mempercepat tujuan perusahaan 

agar sesuai dengan harapan (Kotler & Armstrong, 2013). 

Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalan (Kotler & Armstrong, 2013). Pemasaran 

dapat berhasil apabila semua divisi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Ketika proses penciptaan suatu produk berjalan dengan baik, dana 
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yang dibutuhkan tersedia, material yang digunakan berkualitas, pembuatan 

produk berjalan tepat waktu, serta perencanaan keuangan yang tepat ditambah 

pendistribusian yang baik maka proses pemasaran dapat dikatakan berhasil 

(Kotler & Armstrong, 2013) 

Tujuan selanjutnya dari pemasaran adalah menarik sebanyak-

banyaknya pelanggan baru dengan menciptakan nilai terbaik dari perusahaan 

sehingga pelanggan terus tumbuh dengan sendirnya karena telah merasa puas 

dengan nilai yang diberikan oleh perusahaan (Kotler & Armstrong, 2013). 

Pemasaran juga dapat dinilai sebagi seni dan ilmu memilih sasaran pasar, 

mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, dan 

mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan secara baik (Kotler & 

Armstrong, 2013).  

Walaupun para ahli memaparkan definisi yang berbeda-beda, namun 

dapat disimpulkan, bahwa pengertian pemasaran tidak hanya merupakan 

kegiatan penjualan produk untuk mendapat laba yang besar dalam jangka 

pendek, namun juga kegiatan yang berorientasi pada apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan konsumen serta berusaha menciptakan kepuasan konsumen dengan 

tujuan dapat memberikan nilai lebih perusahaan di mata konsumen. Apabila 

perusahaan melakukan kegiatan pemasaran seperti ini, maka perusahaan akan 

memiliki keuntungan jangka panjang.  
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Ada beberapa konsep yang sering digunakan pemasar dalam 

menjalankan bisnisnya, yaitu memahami benar apa itu kebutuhan (needs), 

keinginan (wants) dan permintaan (demand). Serta konsep bauran pemasaran 

(marketing mix) sebagai penunjang pemasar (Kotler & Armstrong, 2013) 

2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis (produk, 

harga, tempat, dan promosi) yang memadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran (Kotler & 

Armstrong, 2013). Bauran pemasaran mengacu pada variabel yang mana 

seorang manajer pemasaran dapat mengendalikan untuk mempengaruhi 

penjualan suatu merek atau pangsa pasar (Shahhosseini & Tohidy Ardahaey, 

2011). Bauran pemasaran yang sering dikenal oleh para pemasar adalah 

adanya 4P yaitu : product, price, place, promotion. Sementara itu, untuk 

pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas (expanded marketing 

mix for service) dengan penambahan unsur non-traditional marketing mix, 

yaitu people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses) 

sehingga menjadi 7P (Lovelock & Wirtz, 2010). 

a. Product : sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, akuisisi, kegunaan, atau konsumsi yang mungkin 

memenuhi keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, 2013) 
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b. Price : jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa; jumlah 

dari nilai-nilai yang pelanggan tukarkan untuk manfaat dari memiliki 

atau penggunaaan produk atau jasa (Kotler & Armstrong, 2013).  

c. Place : Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

yang tersedia untuk menargetkan konsumen (Kotler & Armstrong, 

2013). 

d. Promotion : Promosi berarti kegiatan yang mengkomunikasikan 

manfaat produk dan membujuk target pelanggan untuk membelinya 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

e. Process : Bagaimana cara perusahaan dalam menyampaikan produk 

atau jasa nya kepada konsumen secara langsung baik prosedur dan 

proses (Lovelock & Wirtz, 2010). 

f. Physical Environment : Segala sesuatu bentuk fisik perusahaan dalam 

mendukung produk atau jasa yang di tawarkan. (kendaraan, peralatan, 

seragam karyawan) (Lovelock & Wirtz, 2010). 

g. People : Personil perusahaan yang secara konstan terhubung langsung 

dengan konsumen dimana konsumen akan menilai perolehan produk 

jasa yang diinginkan (Lovelock & Wirtz, 2010). 

2.1.3 Jasa 

 Jasa adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun 
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(Kotler & Armstrong, 2013). Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara 

pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), meskipun pihak-pihak terlibat 

tidak selalu menyadari. Jasa bukan suatu barang melaikan suatu proses atau 

aktivitas yang tidak berwujud. 

2.1.4 Karakteristik Jasa 

 Jasa memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi desain 

pemasaran (Kotler & Armstrong, 2013), yaitu : 

a. Service Intangibility (tidak berwujud) 

Layanan yang tidak dapat dilihat, terasa, merasa, mendengar, atau 

berbau sebelum mereka membeli. Contoh, penumpang pesawat tidak memiliki 

apa-apa tapi tiket dan janji bahwa mereka dan barang-barang mereka akan tiba 

dengan selamat di tempat tujuan, harapan di waktu yang sama. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari "sinyal" dari kualitas pelayanan. 

mereka menarik kesimpulan tentang kualitas dari tempat, orang, harga, 

peralatan, dan komunikasi yang mereka dapat lihat.  
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b. Service Inseparability (tidak terpisahkan) 

Layanan yang tidak dapat dipisahkan dari penyedia mereka, apakah 

penyedia adalah orang-orang atau mesin. Jika seorang karyawan layanan 

menyediakan layanan, maka karyawan menjadi bagian dari layanan, karena 

pelanggan juga hadir sebagai hasil layanan, interaksi pelanggan penyedia 

adalah fitur khusus dari pemasaran jasa. baik penyedia dan pelanggan 

mempengaruhi hasil layanan. 

c. Service Variability (bervariasi) 

Bahwa kualitas pelayanan tergantung pada siapa yang menyajikan 

mereka serta kapan, di mana, dan bagaimana mereka disediakan. Misalnya, 

beberapa hotel mengatakan, Marriott memiliki reputasi untuk menyediakan 

layanan yang lebih baik dari pada yang lain. Namun, dalam memberikan 

marriott hotel, salah satu meja pendaftaran karyawan mungkin ceria dan 

efisien, sedangkan ada karyawan yang berdiri lain hanya beberapa kaki 

mungkin tidak menyenangkan dan lambat. Bahkan kualitas layanan dari satu 

karyawan marriott bervariasi sesuai energi dan kerangka pikiran pada saat 

menemui setiap pelanggan. 

d. Service Perishability (mudah lenyap) 

Bahwa layanan tidak dapat disimpan untuk dijual nanti atau digunakan 

nanti. Beberapa dokter memberikan beban biaya pasien untuk janji tidak 

terjawab karena nilai layanan hanya ada pada saat itu dan menghilang ketika 

pasien tidak muncul. Cepat rusaknya layanan tidak masalah ketika permintaan 
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stabil. Namun, ketika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa sering 

mengalami masalah sulit. Misalnya, karena permintaan jam-jam macet, 

perusahaan angkutan umum harus memiliki lebih banyak peralatan dari 

mereka jika permintaan akan sepanjang hari. Dengan demikian, perusahaan 

jasa sering merancang strategi untuk menghasilkan pertandingan yang lebih 

baik antara permintaan dan penawaran. Hotel dan resort memberikan biaya 

harga yang lebih rendah di luar musim untuk menarik lebih banyak tamu dan 

restoran mempekerjakan paruh waktu karyawan untuk melayani selama 

periode puncak. 

 2.1.5 Perilaku Konsumen 

Menurut (Schiffman & Wisenblit, 2015) perilaku konsumen adalah 

studi konsumen tindakan selama mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka.  

  2.1.5.1 Faktor-Faktor Perilaku Konsumen 

 Menurut (Kotler & Armstrong, 2013) perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh empat faktor, yang terdiri dari faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi. Berikut ini penjelasan mengenai keempat faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku konsumen:  
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1. Faktor Kebudayaan 

a. Budaya  

Budaya adalah himpunan dasar nilai-nilai, persepsi, keinginan, 

dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat 

dari keluarga dan lembaga penting lainnya. 

b. Sub-budaya 

Sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan 

pengalaman hidup umum dan situasi. 

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial relatif permanen dan homogen dalam masyarakat 

yang anggotanya berbagi nilai yang sama, kepentingan, dan 

perilaku. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok Acuan (Reference Group) 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap dan perilaku anggota kelompok tersebut. Kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan 

merupakan kelompok primer seperti keluarga, teman-teman, 

tetangga, dan rekan kerja maupun kelompok sekunder seperti 

kelompok keagamaan, kelompok profesi, serikat kerja. 
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b. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting di dalam masyarakat dan para anggota keluarga 

menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

Orientasi keluarga dalam kehidupan pembeli dapat dibedakan 

menjadi dua, yang terdiri dari orang tua dan dan saudara 

kandung seseorang. 

c. Peran dan Status Sosial 

Kedudukan seseorang di dalam kelompok dapat ditentukan 

berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Dari masing-

masing peran tersebut akan menghasilkan status. 

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Setiap orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda 

sepanjang hidupnya. Selera seseorang terhadap barang maupun 

jasa berhubungan dengan usia. Pola konsumsi konsumen juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga, usia, serta gender orang 

dalam rumah tangga pada suatu saat nanti. 

b. Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. 

Pilihan akan produk akan sangat dipengaruhi oleh keadaan 
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ekonomi seseorang, baik dari penghasilan yang dapat 

dibelanjakan, tabungan, dan aktiva, utang, dan kemampuan 

untuk meminjam, maupun sikap terhadap kegiatan berbelanja 

atau menabung. 

c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Masing-masing orang memiliki karakteristik keperibadian 

yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. 

Kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia yang khas 

dan menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten serta 

bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 

d. Nilai dan Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. Keputusan konsumen juga dipengaruhi 

oleh nilai inti, yaitu sistem kepercayaan yang melandasi sikap 

dan perilaku konsumen. Nilai inti jauh lebih dalam dari pada 

perilaku atau sikap dan pada dasarnya menentukan keinginan 

dan pilihan seseorang dalam jangka panjang.  
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4. Faktor Psikologi 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, seperti lapar, haus dan 

rasa tidak nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikogenis, 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 

keanggotaan kelompok. Kebutuhan akan menjadi motif jika 

didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai 

sehingga cukup mampu mendorong seseorang untuk bertindak. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi akan siap untuk bertidak. Tindakan 

seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses yang 

digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. 

c. Pembelajaran  

Ketika seseorang bertindak, maka pengetahuannya akan 

bertambah. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan. 
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d. Keyakinan dan Sikap 

Melalui bertindak dan belajar, seseorang mendapat keyakinan 

dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut 

seseorang tentang suatu hal. Sementara sikap adalah evaluasi, 

perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan serta bertahan lama 

dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. 

2.1.6 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Menurut (Parasuraman et al., 1988) dalam (Mahatma Yuda Bakti & 

Sumaedi, 2015) Service quality didefinisikan sebagai penilaian konsumen 

tentang keunggulan keseluruhan pelayanan atau superioritas. Menurut 

(Schiffman & Wisenblit, 2015) kerangka yang paling diterima secara luas 

untuk meneliti kualitas pelayanan berasal dari premis bahwa evaluasi 

konsumen kualitas pelayanan merupakan fungsi dari besarnya dan arah dari 

kesenjangan antara pelanggan harapan pelayanan dan penilaian pelanggan 

(persepsi) layanan benar-benar disampaikan. Rangkaian elemen yang paling 

banyak dilaporkan dari kualitas layanan yang ditawarkan oleh (Parasuraman 

et al., 1985), yang kental dengan menggunakan analisis faktor dimensi 

kualitas layanan ke dalam lima kategori. Skala yang diusulkan oleh 
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(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) secara luas digunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Tangibles (fasilitas, peralatan dan penampilan staf) 

2. Reliability (kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan 

dependably dan akurat) 

3. Responsiveness (kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan yang cepat) 

4. Assurance (pengetahuan dan kesopanan staf dan kemampuan mereka 

untuk menyampaikan kepercayaan dan kepercayaan) 

5. Empathy (peduli, perhatian individual organisasi menyediakan untuk 

yang pelanggan). 

Namun, kelima dimensi dan 22 item terkait telah ditentang karena 

menjadi tidak tepat untuk beberapa jenis jasa (Cronin & Taylor, 1992). 

Menurut (Jen & Hu, 2003) para penulis harus mempelajari kualitas pelayanan 

sistem transportasi publik dan menerapkan 3 prosedur yang ditentukan dari 

skala dan penyederhanaan dimensi. Dimensinya adalah sebagai berikut :  
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1. Interaksi dengan penumpang 

2. Peralatan tangible service 

3. Kenyamanan layanan 

4. Dukungan menejemen operasi. 

2.1.7 Manfaat Dirasakan (Perceived Benefit) 

 Manfaat yang dirasakan adalah keyakinan tentang hasil positif terkait 

dengan perilaku dalam menanggapi pelayanan nyata atau dirasakan (Chandon, 

Wansink, & Laurent, 2000). Manfaat yang dirasakan dari pembelian 

membangun yang paling sering diterapkan untuk perilaku belanja normal dan 

khusus untuk persepsi individu dari manfaat yang akan menghasilkan 

kepuasan dengan terlibat dalam aksi belanja tertentu. Ada dua aliran 

penelitian terkait, yaitu penelitian tentang isu-isu tradisional perlindungan ritel 

(sebagian besar teoritis di alam) dan penelitian yang berhubungan dengan 

perilaku perlindungan non-toko (Tingchi Liu, Brock, Cheng Shi, Chu, & 

Tseng, 2013). (Sheth, 1983) mendalilkan bahwa penentu pribadi belanja 

dalam format tradisional dapat secara luas dipahami sebagai dipengaruhi oleh 

motif fungsional dan nonfungsional. Motif fungsional terkait dengan fungsi 

utilitarian seperti kenyamanan, berbagai dan kualitas barang dagangan, dan 

harga, sedangkan non fungsional (hedonis) motif terkait dengan kebutuhan 

sosial dan emosional untuk menyenangkan, menarik pengalaman belanja. 
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Setiap konsumen tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tentu 

ingin dipenuhi dan kebutuhan tersebut mendorong untuk bertindak memenuhi 

kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut konsumen memiliki 

orientasi yang dapat ditentukan oleh motif atau manfaat yang ingin mereka 

peroleh dalam menggunakan suatu jasa. Hal ini sangat penting untuk 

mempelajari manfaat yang dirasakan secara prospektif, karena dalam jangka 

pendek, tingkat ketidakwajaran dari manfaat yang dirasakan dapat 

mengacaukan satu sama lain. Peristiwa yang paling buruk dapat menyebabkan 

gejala awal yang tidak diinginkan perusahaan, tetapi mereka juga dapat 

menawarkan suatu hal yang paling potensial untuk pertumbuhan (Park, 

Cohen, & Murch, 1996). Manfaat yang dirasakan biasanya melibatkan produk 

atau layanan elemen, seperti fungsi, kualitas, bentuk dan merek, di antaranya 

kualitas paling sering dibahas (Jen & Hu, 2003).  

2.1.8 Biaya Dirasakan (Perceived Cost) 

Biaya dirasakan merupakan biaya yang dibayarkan konsumen guna 

memperoleh suatu jasa (Zeithaml, 1988). Perceived costs didefinisikan 

sebagai hasil perbandingan antara harga yang ditawarkan penyedia layanan 

dibandingkan dengan pengalaman pelanggan (Munnukka, 2008). Biaya disini 

bukan hanya dilihat dari sisi harga saja, melainkan juga intangible cost yang 

dibayarkan oleh konsumen guna memperoleh jasa tersebut. Dalam riset 

(Cronin et al., 2000) variabel ini didefinisikan sebagai sacrifice, yaitu 
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pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen dalam rangka melakukan proses 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka atas suatu produk. Biaya yang 

dirasakan pelanggan berarti beberapa sumber dikorbankan untuk mendapatkan 

manfaat dari kualitas produk. Antara komponen-komponen biaya yang 

dirasakan, biaya moneter adalah komponen label pada fisik dari produk 

dengan jumlah tertentu.  

Pengorbanan yang dibuat dalam pembelian adalah biaya yang 

dirasakan konsumen dan termasuk yang dirasakan harga moneter dan 

dirasakan harga non moneter (Murphy & Enis, 1986; Zeithaml, 1988). 

Menurut (Cronin et al., 2000) biaya moneter adalah sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh konsumen guna memperoleh suatu jasa (tarif dan harga 

produk). Menurut (Treacy & Wiersema, 2004), biaya mencakup uang yang 

dihabiskan untuk pembelian dan pemeliharaan, dan waktu yang dihabiskan 

untuk penundaan, kesalahan, dan usaha. Baik biaya berwujud dan tidak 

berwujud mengurangi nilai. Monroe, Della Bitta, & Downey (1977) dalam 

(Murphy & Enis, 1986) secara empiris memferifikasi bahwa tujuan 

penggunaan atau tujuan pembelian mempengaruhi bagaimana individu 

mengevaluasi harga.  

Referensi harga telah dipelajari oleh (Monroe 1973) dan lain-lain 

(Emery 1970; Jacoby & Olson 1977; Kamen & Toman 1970 dalam (Murphy 

& Enis, 1986). Ini berarti bahwa konsumen memiliki memori beberapa tingkat 
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harga yang berfungsi sebagai titik acuan untuk setiap isyarat harga. Monroe & 

Petroshius (1981) dalam (Murphy & Enis, 1986) menyatakan bahwa referensi 

harga belum tentu harga yang tepat tetapi kisaran harga adalah untuk produk 

serupa. Referensi harga baru-baru ini diterapkan pada harga layanan 

profesional (Zeithaml 1982; Zeithaml & Graham 1983 dalam (Murphy & 

Enis, 1986). Pengaruh kontekstual atau situasional juga mempengaruhi 

pandangan konsumen terhadap harga. 

Untuk biaya non moneter Menurut (Cronin et al., 2000) biaya non-

moneter merujuk kepada pengorbanan waktu, beban usaha, dan beban 

psikologis yang diderita oleh konsumen guna memperoleh suatu jasa. 

Pengakuan waktu sebagai harga yang harus dibayar konsumen untuk produk 

baru-baru ini mendapat perhatian serius oleh para praktisi. Waktu adalah 

bagian mendahului dan konsekuensi dari pembelian. Konsumen tidak hanya 

menghabiskan waktu dan uang untuk mendapatkan produk dan jasa tetapi 

juga sering menggunakan waktu sebagai pengganti uang dan sebaliknya 

(Jacoby, Szybillo, & Berning, 1976). Konsumsi membutuhkan pengeluaran 

uang dan waktu (Berry 1979, p. 65 dalam (Murphy & Enis, 1986). Waktu, 

tidak seperti uang, lenyap secara otomatis, tanpa sadar, terus-menerus, secara 

berurutan, dan ireversibel. Hal ini tidak bisa ditimbun dan pada umumnya 

dikumpulkan melalui waktu yang tepat dan rumit. 
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Tabel 2. 1 Ukuran dari Harga Moneter 

Variable Dimensions 

Effort Risk 

Monetary Price Financial Financial 

 Cash Personal 

 Credit Organizational 

 Countertrade  

Sumber : Cherlow (1981); Berry (1979); Jacoby, Szybillo, & Berning (1976); 

Fox (1980); eJacoby & Kaplan (1972) dalam (Murphy & Enis, 1986) 

Tabel 2. 2 Ukuran dari Harga Non-Moneter 

 Dimensions 

 Effort Risk 

Non-Monetary Time Consequences 

 Travel Social 

 Waiting Psychological 

 Performance Physical 

Sumber : Cherlow (1981); Berry (1979); Jacoby, Szybillo, & Berning (1976); 

Fox (1980); eJacoby & Kaplan (1972) dalam (Murphy & Enis, 1986)  
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2.1.9 Nilai Dirasakan (Perceived Value) 

 Perceived value digunakan untuk meningkatkan kesediaan konsumen 

unruk membeli dan mengurangi niat konsumen untuk mencari alternatif 

(Grewal, Iyer, Krishnan, & Sharma, 2003). (Kotler & Armstrong, 2013) 

menyatakan bahwa nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan (customer 

perceived value) merupakan selisih antara penilaian pelanggan atas semua 

manfaat dan biaya dari suatu penawaran produk atau jasa terhadap 

alternatifnya. Perceived value juga didefinisikan sebagai penilaian konsumen 

secara keseluruhan terhadap utilitas dari suatu produk berdasarkan persepsi 

dari apa yang diterima dan apa yang diberikan (Zeithaml, 1988). Dua konsep 

penting ditetapkan sebagai perceived value. Pertama, perceived value 

merupakan hasil dari persepsi pra-pembelian konsumen (harapan), evaluasi 

selama transaksi (harapan versus yang diterima), dan penilaian pasca 

pembelian (setelah penggunaan) (harapan versus yang diterima). Kedua, 

perceived value melibatkan perbedaan antara manfaat yang diterima dan 

pengorbanan yang diberikan. 

Perceived value ditingkatkan melalui tingkat kualitas yang mereka 

rasakan dan menurunkan tingkat pengorbanan yang mereka rasakan, misalnya 

harga dibayar, waktu dan usaha dikorbankan untuk melakukan pembelian 

(Oh, 2000). Sebagian besar penelitian yang melibatkan perceived value 

mengkonseptualisasikan konstruk dari dua perspektif teori yang saling 

melengkapi. Pandangan perspektif pertama perceived value terutama 
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dianggap sebagai hasil perilaku berdasarkan pengalaman postconsumption dan 

menganggap kualitas sebagai indikator utama dari perceived value (Zeithaml, 

1988). Perspektif kedua mempelajari perceived value dari titik pandang 

terutama utilitarian dan mengusulkan utilitas transaksi dan akuisisi sebagai 

penentu perceived value (Thaler, 1985 dalam (Huang, Chou, & Sun, 2009)).  

 Kedua, perspektif tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. 

Sebaliknya, mereka memiliki sifat komplementer. Salah satu implikasi dari 

dua perspektif teoritis tersebut adalah bahwa perceived quality (pada frase 

pasca-konsumsi) dan perceived price (selama proses pembelian-konsumsi) 

adalah indikator utama dari perceived value (Huang et al., 2009). Menurut 

(Parasuraman & Grewal, 2000) mengkonseptualisasikan perceived value 

sebagai sebuah konstruk dinamis yang terdiri dari empat jenis nilai, yaitu: 

1. Acquisition Value (Manfaat yang diterima untuk harga moneter yang 

diberikan) 

2. Transaction Value (kesenangan yang konsumen terima untuk 

mendapatkan penawaran yang bagus) 

3. In-use Value (utilitas yang berasal dari pemanfaatan produk/jasa) 

4. Redemption Value (manfaat sisa yang diterima saat trade in (tukar 

tambah) atau akhir hidup/penghentian untuk service) 

Tujuan utama dalam menyampaikan nilai kepada pelanggan adalah 

untuk mengembangkan pelanggan setia yang dapat meningkatkan frekuensi 
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pembelian, jumlah pembelian, dan menghindari perilaku switching (Rust et 

al., 2004). Dengan demikian, menyampaikan nilai pelanggan adalah metode 

utama untuk membangun keunggulan kompetitif suatu perusahaan (Lee & 

Overby, 2004; Kanagal, 2009; dalam (Li & Green, 2011)). 

2.1.10 Daya Tarik Alternatif (Attractiveness of Alternative)   

Daya Tarik alternatif dikonseptualisasikan sebagai estimasi klien dari 

kemungkinan kepuasan tersedia dalam hubungan alternatif (Ping, 1993; 

Rusbult, 1980). (Sharma & Patterson, 2000) menggambarkan alternative 

attractiveness sebagai perkiraan konsumen akan tersedianya kepuasan yang 

setingkat dari proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pemenuhan kebutuhan yang lain. Daya tarik alternative mengacu pada 

persepsi pelanggan mengenai sejauh mana alternative yang tersedia layak 

bersaing di pasar (Jones, 2000 dalam (Jen & Hu, 2003)).  

Hal ini juga mungkin bahwa motivasi penampilan mungkin 

memoderasi hubungan antara sikap dan niat. Bukti empiris di sejumlah daerah 

termasuk hubungan interpersonal dan perputaran karyawan (Rusbult, 1980). 

Kurangnya fasilitas alternatif yang menarik telah disarankan untuk menjadi 

situasi yang menguntungkan untuk mempertahankan klien (Ping, 1993). 

Namun, klien dapat memutuskan untuk mengakhiri hubungan saat ini dan 

pergi ke alternatif baru jika mereka melihat alternatif baru ini menjadi 

menarik karena ketersediaan layanan yang lebih baik, kedekatan lokasi, 
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ketersediaan berbagai layanan dan biaya yang lebih rendah atau janji 

keuntungan finansial yang tinggi (Sharma & Patterson, 2000). (Loomes & 

Sugden, 1982) berpendapat bahwa orang merasa menyesal (bergembira) 

ketika mengevaluasi hasil jika pilihan alternatif akan menyebabkan hasil lebih 

baik (buruk). Daya tarik alternatif juga dapat mempengaruhi komitmen untuk 

hubungan, karena jika konsumen merasakan beberapa alternatif yang menarik, 

dia akan lebih berkomitmen untuk hubungan (Impett, Beals, & Peplau, 2001; 

Rusbult, 1980). 

 2.1.11 Minat Beli Kembali (Repurchase Intention) 

Salah satu konstruksi yang paling penting untuk dipertimbangkan 

adalah niat pembelian kembali. Repurchase intention dapat terjadi setelah 

konsumen mengkonsumsi suatu produk/jasa dengan didahului oleh proses 

evaluasi dari produk/jasa tersebut. Jadi setelah mengkonsumsi suatu 

barang/jasa, konsumen akan dihadapkan pada suatu pemikiran apakah mereka 

akan memiliki minat untuk melakukan pembelian ulang. Intention adalah 

penilaian subjektif tentang bagaimana seseorang akan berperilaku dimasa 

yang akan datang (Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, 1993). Menurut 

(Grewal et al., 2003) mendefinisikan repurchase intention sebagai penilaian 

individu mengenai pembelian kembali layanan yang disediakan dari 

perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan 

kemungkinan disituasi yang akan datang. Kemudian (Liljander & Strandvik, 
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1995) menyebutkan bahwa keputusan pembelian kembali konsumen sering 

bergantung pada penilaian atas pelayanan dan penyedia layanan secara umum 

berdasarkan banyak pengalaman-pengalaman transaksi layanan dengan 

penyedia layanan tersebut. 

(Cronin et al., 2000) menyatakan bahwa adanya kemungkinan 

konsumen untuk membeli kembali dari perusahaan yang sama jika mereka 

berpikir bahwa apa yang mereka terima lebih berharga dari apa yang mereka 

berikan. Dengan pengalaman yang konsumen peroleh dari suatu produk 

dengan merek tertentu akan menimbulkan kesan positif terhadap produk 

tersebut dan konsumen akan melakukan pembelian ulang (Grewal et al., 

2003). (Cronin et al., 2000) menganggap bahwa repurchase intention dan 

behavioral intention sebagai konstruksi identik. Behavioral intention sering 

diukur sebagai loyalitas konatif merupakan tujuan penting dalam pemasaran 

konsumen. Loyalitas pelanggan ini dilihat dari sisi sikap dan perilaku yang 

baik. Ukuran sikap dari loyalitas pelanggan mengacu pada keinginan spesifik 

untuk melanjutkan hubungan dengan penyedia layanan sementara perspektif 

perilaku mengacu pada konsep pelanggan yang melakukan pembelian ulang.  

Customer behavioral intention dapat dikelompokan menjadi dua 

kategori, yaitu : economic behavioral intention, seperti repurchase intention 

(Anderson & Mittal, 2000 dalam (Khan & Kadir, 2011)), willingness to pay 

more, dan switching behavior (Zeithaml, 1996 dalam (Khan & Kadir, 2011)), 
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serta social behavioral intention, seperti complaint behavior, dan word-of-

mouth communication (Szynmanski & Heanrd, 2001 dalam (Khan & Kadir, 

2011)). Menurut (Fornell & Larcker, 1981) konsumen atau pelanggan yang 

puas akan melakukan kunjungan ulang pada waktu yang akan datang dan 

memberitahukan kepada orang lain atas produk atau jasa yang dirasakan. 

Menurut (Jones & Sasser, 1995 dalam (Meng, Liang, & Yang, 2011)) 

mengatakan pembelian ulang hanya perilaku dasar setelah konsumen 

menemukan kepuasan dalam pembelian dan itu biasanya melibatkan perilaku 

lainnya seperti reputasi produk atau rekomendasi produk. 

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

minat pembelian kembali dipengaruhi oleh manfaat, nilai, dan layanan yang 

diberikan oleh perusahaan barang/jasa, yang berdampak pada masa depan 

perusaahan akibat dari rekomendasi konsumen kepada konsumen lainnya. 

Repurchase intention juga mempengaruhi bagaimana kesetiaan konsumen atas 

barang/jasa yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan harus menciptakan 

pengalaman-pengalaman yang baik untuk konsumen yang pernah 

menggunakan jasanya. 
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2.2 Rerangka Konseptual 

 2.2.1 Service Quality Terhadap Perceived Benefits 

Manfaat yang dirasakan biasanya melibatkan produk atau layanan 

elemen, seperti fungsi, kualitas, bentuk dan merek, di antaranya kualitas 

paling sering dibahas. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan variabel penting dari nilai yang dirasakan dan 

manfaat yang dirasakan (Bolton, R.N. and Drew, 1991). Namun, kualitas 

layanan bahkan lebih sulit untuk diukur dalam industri jasa, karena 

intangibility, inseparability, variabilitas dan perishability (Parasuraman et al., 

1988, 1985). Oleh karena itu, (Parasuraman et al., 1988) mengembangkan 

skala, yang disebut SERVQUAL, yang terdiri dari lima dimensi dan 22 item 

untuk mengukur kualitas pelayanan, dengan lima dimensi termasuk 

tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.  

Namun demikian, (Babakus & Boller, 1992 dalam (Jen & Hu, 2003); 

Carman, 1990; Finn & Lamb, 1991 dalam (Jen & Hu, 2003); (Cronin & 

Taylor, 1992) & Triplett dkk., 1994) tidak menemukan konsistensi dalam 

dimensi SERVQUAL ketika diterapkan. (Carman, 1990) bahkan 

menunjukkan bahwa kuesioner harus dirancang ulang berdasarkan prosedur 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dan keaslian sepuluh dimensi. Karakteristik 

industri yang berbeda harus dipertimbangkan untuk memastikan hasil yang 

akurat. Para penulis harus mempelajari kualitas pelayanan sistem transportasi 
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publik, dan menerapkan tiga prosedur dipentaskan dari skala dan dimensi 

penyederhanaan (Jen & Hu 2001 dalam (Jen & Hu, 2003)). Ini menyimpulkan 

dengan menurunkan satu set 20 pertanyaan dan memperoleh empat dimensi 

kualitas. Dimensi adalah sebagai berikut:  

1. Interaksi dengan penumpang: Penumpang merasa dihormati dan 

dipedulikan saat berinteraksi dengan penyedia layanan. Perusahaan GO-

JEK menanggapi masalah penumpang ramah dan cukup.   

2. Peralatan Tangibility Service: Perusahaan GO-JEK menaawarkan 

kenyamanan penumpang. 

3. Kenyamanan layanan: GO-JEK mudah diakses. Ada cukup informasi GO-

JEK dan jaringan yang nyaman.  

4. Dukungan manajemen Operasi: dukungan perusahaan GO-JEK, termasuk 

jadwal GO-JEK, periode layanan dan pengiriman bantuan, permintaan 

penumpang cukup memuaskan (Jen & Hu 2001 dalam (Jen & Hu, 2003)). 

Skala ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan GO-

JEK di Jakarta. 

Dari pemaparan beberapa ahli dapat di simpulkan bahwa kualitas 

pelayanan yang dimiliki GO-JEK memiliki pengaruh positif dengan manfaat 

yang dirasakan. Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagi berikut. 

H1: Service quality memiliki pengaruh positif terhadap perceived benefits 
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2.2.2 Perceived Benefits Terhadap Perceived Value 

Manfaat yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi nilai yang 

dirasakan (Lovelock 2000 dalam (Jen & Hu, 2003)). Nilai yang dirasakan 

pelanggan datang mengevaluasi layanan atau produk dari dua perspektif, 

diterima dan diberikan yaitu, nilai yang dirasakan berasal dari trade-off antara 

manfaat yang dirasakan dan biaya yang dirasakan (Dodds & Mornoe, 1985; 

Mornoe & Chapman, 1987; Rys et al, 1987; Zeithaml, 1988; Teas & Agarwal, 

1997 dalam (Jen & Hu, 2003)).  

Dalam studi (Zeithaml, 1988) juga menunjukkan bahwa nilai yang 

dirasakan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dirasakan. (Zeithaml, 

1988) menggunakan model Sarana-End untuk menganalisis hubungan antara 

harga, kualitas dan nilai yang dirasakan, dan menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan secara signifikan mempengaruhi nilai yang dirasakan. (Oh, 1999) 

melakukan studi eksperimental industri hotel, mengeksplorasi hubungan 

antara kualitas layanan, nilai dan kepuasan, dan menemukan bahwa nilai yang 

dirasakan dan kualitas pelayanan yang dirasakan tidak berkorelasi secara 

signifikan, dan juga tidak untuk kualitas pelayanan dan kepuasan. Oh lanjut 

menyarankan bahwa setiap model konstruk atau variabel harus diukur dengan 

menggunakan beberapa item. Sementara itu, penelitian harus 

mempertimbangkan pengaruh yang berbeda dengan industri yang berbeda, 

variabel harus didefinisikan secara jelas.  
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Oleh karena itu, nilai yang dirasakan adalah hasil dari membandingkan 

manfaat dan biaya yang dirasakan. Artinya, dirasakan hasil nilai dari evaluasi 

penumpang biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Hipotesis 

keempat dinyatakan sebagai berikut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan mempengaruhi manfaat yang dapat dirasakan konsumen sehingga 

memberikan nilai yang dapat dirasakan konsumen. Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap manfaat dirasakan kemudian dilanjutkan 

berpengaruh positif dengan nilai dirasakan.  

H2: Perceived Benefits memiliki pengaruh positif terhadap perceived value 

 2.2.3 Perceived Cost Terhadap Perceived Value 

Berapa banyak konsumen harus menyerah atau mengorbankan dalam 

melakukan pembelian umumnya mempengaruhi penilaian mereka tentang 

nilai yang dirasakan (Bolton, R.N. and Drew, 1991; Zeithaml, 1988). Seperti 

yang telah dijelaskan di 2.2.2 bahwa, nilai yang dirasakan pelanggan datang 

mengevaluasi layanan atau produk dari dua perspektif, diterima dan diberikan 

yaitu, nilai yang dirasakan berasal dari trade-off antara manfaat yang 

dirasakan dan biaya yang dirasakan (Dodds & Mornoe, 1985; Mornoe & 

Chapman, 1987; Rys et al, 1987; Zeithaml, 1988; Teas & Agarwal, 1997, 

dalam (Jen & Hu, 2003)). Saat ini, sebagian besar peneliti setuju bahwa nilai 

yang dirasakan ditentukan dengan membandingkan manfaat yang dirasakan 

dan biaya yang dirasakan (Lovelock 2000, dalam (Jen & Hu, 2003)).  
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Konsumen bisa merasakan apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar 

dibandingkan dengan nilai yang dirasakan atau diterima. Suatu pembelian 

menjadi lebih mungkin ketika nilai manfaat yang dihasilkan melebihi biaya 

yang dikeluarkan (Dickson & Sawyer, 1990). Dengan demikian, peneliti 

memiliki hipotesis sebagai berikut. 

H3: Perceived Cost memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived Value 

 2.2.4 Perceived Value Terhadap Repurchase Intention 

Persepsi nilai dapat terbentuk baik pra atau pasca-pembelian (atau 

keduanya). Pasca pembelian, itu adalah hal yang berbeda namun, karena 

konsumen sekarang memiliki pengalaman tangan pertama dan keakraban 

untuk evaluasi kepuasan dasar. Kepuasan pada bagiannya telah ditunjukkan 

dalam sejumlah karya menjadi prediktor yang dapat diandalkan dari niat 

pembelian kembali (Bitner, 1990; LaBarbera & Mazursky, 1983; Patterson, 

1994 dalam (Patterson & Spreng, 1997)). 

Menurut (Zeithaml, 1988) perceived value adalah penilaian konsumen 

secara keseluruhan terhadap produk berdasarkan pada persepsi apa yang akan 

didapatkan dan apa yang diberikan. Kemudian (Zeithaml, 1988) juga 

menyatakan bahwa nilai yang dirasakan dipengaruhi oleh kualitas layanan  

yang dirasakan dan berkolerasi positif dengan keputusan pembelian. Penilaian 

setelah pemakaian merupakan pengertian dari repurchase intention.  
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Rao & Monroe (1989); Monroe (1990); Chang & Wildt (1994) dalam 

(Meng et al., 2011) berpendapat bahwa nilai yang dirasakan dipengaruhi oleh 

informasi yang diperoleh oleh konsumen. Hal ini kemudian mempengaruhi 

niat beli konsumen. Menurut hasil dari (Petrick & Backman, 2002 dalam 

(Meng et al., 2011)), baik kepuasan dan nilai yang dirasakan dapat 

menjelaskan pasca niat perilaku pembelian. (Eggert & Ulaga, 2002) 

menyarankan dampak langsung dari nilai yang dirasakan pada niat pembelian 

oleh manajer pembelian di Jerman. Petrick (2004) dalam (Meng et al., 2011) 

menemukan bahwa nilai yang dirasakan adalah prediktor terbaik dari niat 

pembelian kembali untuk repeater di kapal pesiar.  

Menurut (Cronin et al., 2000) adanya kemungkinan konsumen untuk 

membeli kembali dari perusahaan yang sama jika mereka berfikir bahwa apa 

yang mereka terima lebih berharga dari apa yang mereka berikan. Demikian 

ditemukan hipotesis sebagai berikut. 

H4: Perceived Value memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase 

Intention 

 2.2.5 Attractiveness of Alternative Terhadap Repurchase Intention 

Daya tarik alternatif dikonseptualisasikan sebagai estimasi klien dari 

kepuasan kemungkinan tersedia dari hubungan alternatif (Ping, 1993). Tidak 

tersedianya fasilitas alternatif yang menarik telah disarankan untuk menjadi 
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situasi yang menguntungkan untuk membela pelanggan (Ping, 1993). Seperti 

yang ditunjukkan oleh (Emerson, 1976 dan Thibault & Kelley, 1959 dalam 

(Patterson & Smith, 2003)), daya tarik alternatif adalah adanya alternatif yang 

merupakan faktor kunci dalam mendefinisikan ketergantungan. Dengan kata 

lain jika seorang pelanggan tidak mengetahui alternatif yang menarik atau 

hanya tidak menganggap mereka sebagai lebih menarik daripada hubungan 

saat ini, maka mereka cenderung tinggal dalam hubungan itu, bahkan ketika 

hal itu sebagai dirasakan kurang memuaskan. 

(Sharma & Patterson, 2000) mengatakan apabila konsumen tidak sadar 

akan kehadiran penyedia jasa lain, maka konsumen akan memilih bertahan 

menggunakan penyedia jasa yang lama dan menemukan bahwa alternative 

attractiveness mempengaruhi niat pembelian atau penggunaan jasa. Menurut 

(Jen & Hu, 2003) daya tarik yang rendah dikaitkan dengan niat pembelian 

kembali yang tinggi, oleh karena itu daya tarik alternatif memiliki pengaruh 

negatif pada niat perilaku pelanggan. Dengan demikian telah didapat hipotesis 

sebagai berikut. 

H5: Attractiveness of Alternative memiliki pengaruh negatif terhadap 

Repurchase Intention 
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2.3 Model Penelitian 

Peneliti memodifikasi model penelitian dari jurnal transportasi yang 

berjudul “Application of perceived value model to identify factors affecting 

passengers’ repurchase intention on city bus: A case of the Taipei 

metropolitan area” yang ditulis oleh William Jen & Kai-Chieh Hu pada tahun 

2013. 
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Sumber : (Jen & Hu, 2003) 

Keterangan :  

H1 : Service quality memiliki pengaruh positif terhadap perceived benefits 

H2 : Perceived Benefits memiliki pengaruh positif terhadap perceived value 

H3 : Perceived Cost memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived Value 

H4 : Perceived Value memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention 

H5 : Attractiveness of Alternative memiliki pengaruh negatif terhadap Repurchase 

Intention 

  

Gambar 2. 1 Model Penelitian 
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Penulis melakukan modifikasi terhadap model penelitian yang di adopsi dari 

jurnal Jen dan Hu 2003 agar model penelitian sesuai dengan objek yang diteliti 

penulis yaitu GO-JEK. Ada sedikit perbedaan antara jurnal acuan yang digunakan 

dengan objek yang ingin diteliti saat ini, seperti jadwal operasional dari objek dan 

tempat pengambilan penumpang. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENEITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk 

ingin mengetahui pengaruh hubungan antara service quality terhadap 

perceived benefits, kemudian dilanjutkan dengan pengaruh hubungan 

perceived benefits dan perceived cost terhadap perceived value dan 

pengaruh hubungan attractiveness of alternative terhadap repurchase 

intention. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak 

yang terkait dalam melihat dampak dari beberapa element keputusan 

konsumen dalam repurchase intention. Objek yang digunakan adalah 

alat transportasi bernama GO-JEK yang berada di wilayah DKI Jakarta. 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi, serta memilih alternatif terbaik dalam 

memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode 

(cross sectional design). Cross sectional design adalah jenis rancangan 

riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu 

dari elemen populasi hanya satu kali (Malhotra, 2009). 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survei kuisioner 

kepada responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang 

sistematis dengan jawaban yang muda dipahami. Hasil dari survei 

kuisioner tersebut lalu diolah oleh peneliti dengan metode statistik 

menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM) 

dengan software AMOS 21. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.  

1. Data primer  

Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei 

lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan 

data, baik secara online melalui media online atau langsung 

memberikan kapada orang. Data primer pada penelitian ini merupakan 

data yang diperoleh langsung dari responden dengan metode survei. 

Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara langsung dan 

menggunakan google drive kepada konsumen GO-JEK yang telah 

menggunakan produk jasa GO-JEK. Data primer yang dihasilkan 

langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Data primer didapat melalui kuisioner yang disebar secara 

langsung kepada responden maupun disebarkan secara online melalui 
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Google Drive. Adapun kuisioner yang disebarkan terbagi dalam 9 

bagian, yaitu:  

1. Pertanyaan Filtering 

2. Profile Responden 

3. Pertanyaan mengenai service quality (6 indikator) 

4. Pertanyaan mengenai perceived benefits (4 indikator) 

5. Pertanyaan mengenai perceived cost (4 indikator) 

6. Pertanyaan mengenai perceived value (4 indikator) 

7. Pertanyaan mengenai attractiveness of alternative (4 indikator) 

8. Pertanyaan mengenai repurchase intention (4 indikator) 

2. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, 

seperti buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan 

dengan topik penelitian ini. Pernyataan tersebut didukung oleh yang 

menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil 

penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun 

data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder 

melalui metode Literature Review yang berasal dari buku, Jurnal, 

artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan 

penelitian.   

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



53 
 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Zikmund, Carr, Griffi, & Fuller-jacobsen, 2010), 

populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin 

buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang telah menggunakan jasa GO-JEK 

di Jakarta. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau 

catatan yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat 

untuk mewakili suatu populasi (Zikmund et al., 2010). Selanjutnya, 

proses dalam memilih beberapa elemen dari suatu populasi untuk 

mewakili populasi disebut sebagai sampling (Zikmund et al., 2010). 

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen alat 

transportasi GO-JEK di Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur 

sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Peneliti 

menggunakan metode sampel non-probability sampling dengan teknik 

convenience sampling yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain 

kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel 

karena kebetulan orang tersebut ada hubungannya dengan hal yang 

diteliti. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah responden 

yang pernah menggunakan jasa GO-JEK. 
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Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah 

sampel ditetapkan. Untuk metode statistik dengan program SEM, 

ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200 (Hair, Black, Babin, 

& Anderson, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 

maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan 

ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel 

tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Hair et al., 2010). 

Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagai berikut:  

Jumlah Sampel = indikator x 5 

Jumlah Sampel = 26 x 5 = 130 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara 

mendetail sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian dapat diidentifikasikan dengan jelas. Peneliti menggunakan 

bantuan definisi operasional ini untuk membantu memodifikasi 

kuesioner, sehingga hal tersebut mempermudah responden dalam 

melakukan pengisian kuesioner yang diberikan sebagai data primer 

dalam penelitian. Berikut ini adalah definisi dan variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti.  
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Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala  
Pengukuran 

Service 
Quality 

(SQ) 

Service quality 
didefinisikan sebagai 
penilaian konsumen 
tentang keunggulan 

keseluruhan pelayanan 
atau superioritas. 

(Parasuraman et al., 
1988) dalam 

(Mahatma Yuda Bakti 
& Sumaedi, 2015) 

 

 
SQ1: Driver GO-JEK 
sopan dan ramah 
untuk berkomunikasi 
dengan penumpang. 
SQ2: Perusahaan 
GO-JEK 
menyediakan fasilitas 
untuk 
penumpangnya. 
SQ3: Informasi 
tentang rute GO-JEK 
ditandai dengan jelas. 
SQ4: GO-JEK 
menyediakan jumlah 
driver yang memadai 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
pelanggannya.  
SQ5: Driver GO-JEK 
cepat ketika 
mendatangi 
penumpang.  
(Jen & Hu, 2003) 
SQ6: Layanan GO-
JEK tersedia 24 jam 
untuk 
penumpangnya. 
(Sultan & Simpson, 
2000) 
 

Interval 
Likert Scale 

1-7 

Perceived 
Benefits (PB) 

Perceived benefits 
adalah keyakinan 

tentang hasil positif 
terkait dengan 
perilaku dalam 

menanggapi 
pelayanan nyata atau 
dirasakan. (Chandon 

et al., 2000) 

 
PB1: Menggunakan 
GO-JEK  dapat 
menghemat waktu 
saya untuk 
mendapatkan 
transportasi. 
PB2: Sering 
menggunakan GO-
JEK dapat 

Interval 
Likert Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala  
Pengukuran 

menghemat biaya 
saya. 
(Tingchi Liu et al., 
2013) 
PB3: Menggunakan 
GO-JEK dapat 
menghemat waktu 
saya diperjalanan. 
PB4: GO-JEK dapat 
mempermudah saya 
dalam memesan 
menggunakan 
aplikasinya. 
(Mutaz, Mamoun, & 
Ashouri, 2014) 

Perceived 
Costs (PC) 

Perceived costs 
didefinisikan sebagai 
hasil perbandingan 
antara harga yang 

ditawarkan penyedia 
layanan dibandingkan 
dengan pengalaman 

pelanggan. 
(Munnukka, 2008) 

 

 
PC1: Tarif GO-JEK 
terlalu mahal bagi 
saya. 
PC2: Tarif GO-JEK 
tidak masuk akal 
dengan tingkat 
layanannya. 
PC3: Tarif yang 
diberikan GO-JEK 
tidak dapat saya 
terima. 
PC4: Biaya (waktu, 
uang, dan psikis) 
GO-JEK tidak wajar. 
(Jen & Hu, 2003) 
 

Interval 
Likert Scale 

1-7 

Perceived 
Value (PV) 

Perceived value 
adalah selisih antara 
penilaian pelanggan 
atas semua manfaat 
dan biaya dari suatu 
penawaran produk 
atau jasa terhadap 

alternatifnya. 
(Kotler & Armstrong, 

2013) 

 
PV1: Dibandingkan 
dengan transportasi 
sejenis lainnya, GO-
JEK menawarkan 
jasa dengan biaya 
yang menarik. 
PV2: Untuk kualitas 
layanan yang setara 
dengan transportasi 

Interval 
Likert Scale 

1-7 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala  
Pengukuran 

 sejenis lain, GO-JEK 
menawarkan biaya 
yang lebih 
kompetitif. 
PV3: Jika 
dibandingkan dengan 
transportasi sejenis 
lain dengan harga 
setara, GO-JEK 
memiliki keunggulan 
yang lebih. 
PV4: Untuk biaya 
yang saya bayarkan, 
GO-JEK 
menawarkan kualitas 
jasa tansportasi yang 
lebih baik.  
(Yang & Peterson, 
2004) 

Attractiveness 
of alternative 

(AA) 

Attractiveness of 
alternative adalah 

perkiraan konsumen 
akan tersedianya 
kepuasan yang 

setingkat dari proses 
pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan melalui 

proses pemenuhan 
kebutuhan yang lain. 
(Sharma & Patterson, 

2000) 

AA1: Jika saya perlu 
mengganti 
penggunaan jasa 
transportasi GO-JEK, 
ada perusahaan 
transportasi sejenis 
yang lain yang lebih 
baik untuk dipilih 
(perusahaan pesaing). 
AA2: Saya mungkin 
akan senang dengan 
layanan dari 
perusahaan 
transportasi lain yang 
sejenis (perusahaan 
pesaing). 
AA3: Dibandingkan 
dengan perusahaan 
GO-JEK, ada 
perusahaan 
transportasi sejenis 
lain yang mungkin 
saya akan sama atau 

Interval 
Likert Scale 

1-7 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala  
Pengukuran 

lebih puas dengan 
layanan jasanya. 
(Jen & Hu, 2003) 
AA4: Saya akan 
merasa lebih puas 
dengan layanan dari 
perusahaan sejenis 
lain dibandingkan 
dengan perusahaan 
transportasi GO-JEK 
yang saya gunakan. 
(Sharma & Patterson, 
2000) 
 
 

Repurchase 
Intention (RI) 

Repurchase intention 
adalah penilaian 

individu mengenai 
pembelian kembali 

layanan yang 
disediakan dari 

perusahaan yang 
sama, dengan 

mempertimbangkan 
situasi saat ini dan 

kemungkinan disituasi 
yang akan datang. 

(Grewal et al., 2003) 

 
RI1: Saya akan 
menggunakan jasa 
GO-JEK lagi. 
RI2: Saya mungkin 
akan menggunakan 
GO-JEK lagi di masa 
mendatang.  
(Jen & Hu, 2003) ; 
(Dodds, Monroe, & 
Grewal, 1991) 
RI3 : Saya berniat 
untuk terus 
menggunakan jasa  
GO-JEK lagi di masa 
mendatang. 
(Chiu, Chang, Cheng, 
& Fang, 2009) 
RI4: Saya pasti 
memilih 
menggunakan jasa 
transportasi GO-JEK 
lagi. 
(He, Chan, & Tse, 
2008) 
 

Interval 
Likert Scale 

1-7 

  

Tabel 3. 1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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3.6 Model Struktural 

 

Gambar 3. 1 Struktural Model 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Keterangan : 
SQ   : Service Quality 

PB  : Perceived Benefits 
PC  : Perceived Cost 
PV  : Perceived Value 
AA  : Attractiveness of Alternative 
RI  : Repurchase Intention 
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3.7 Metode Analisis Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

hubungan atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka 

metode analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation 

Model). SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) yang 

bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah 

model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk (Santoso, 2012). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode analisis SEM (Structural Equation Models). 

Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari Measurement Models 

dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator - 

indikator empirisnya. Selanjutnya overall model adalah model 

keseluruhan hubungan yang membentuk atau menjelaskan kualitas 

antara faktor. Menurut (wijayanto, 2008) ada beberapa tahapan pokok 

dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 
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3.7.1 Spesifikasi model (Spesification Model) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu service quality, perceived 

cost, attractiveness of alternative (variabel eksogen), kemudian 

perceived benefits dan perceived value (variabel eksogen dan endogen), 

dan repurchase intention (variabel endogen). 

Selanjutnya variabel teramati atau variable terukur adalah 

variabel yang dapat diamati atau disebut sebagai variabel indikator. 

Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel 

eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survei menggunakan 

kuisioner, setiap pertanyaan mewakili variabel, pada penelitian ini 

terdapat 6 variabel teramati dan terdapat 26 indikator pertanyaan. Lebih 

lanjutnya dapat dijelaskan bahwa variabel perceived benefits 

dipengaruhi oleh service quality, kemudian dilanjuti dengan perceived 

value yang dipengaruhi oleh perceived benefits dan perceived cost. 

Kemudian variabel repurchase intention dipengaruhi oleh perceived 

value dan attractiveness of alternative. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebgai berikut. 
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3.7.2 Identifikasi (Identification) 

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari 

persamaan simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter 

yang di estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data 

tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel 

teramati). Pada SEM, model dikatakan underidentified jika degree 

of freedom adalah negative. Jika terjadi underidentified maka 

estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang 

just identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam 

terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang just 

identified, penilaian model tidak perlu dilakukan.  

3. Over-Idemtified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, 

model dikatakan over identified jika degree of freedom adalah 

positif. Jadi jika terjadi over identified maka estimasi penilaian bisa 

dilakukan. 
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3.7.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk 

menghasilkan nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu 

metode estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi yang 

digunakan seringkali ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-

variabel yang dianalisis. Estimator yang paling banyak digunakan dalam 

SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara 

literatif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut.  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution 

(wijayanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati 

(X dan Y) dalam model. 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data 

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut (Hair et 

al., 2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 

setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah 

variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) secara 

terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al 2010) 

2. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan validitas karena 

yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsisten, yang 

kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa metode 

pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach‟s alpha 

dimana uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah 

diuji validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item 

yang tidak gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Hair et al., 

2010). 
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Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of 
sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi 
variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 
variance), yakni variasi dalam 

penelitian. 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor analisis 

dapat digunakan. 

2. 

Bartlett‟s test of sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks 
korelasi adalah matriks identitas 

yang mengindikasikan bahwa 
variabel-variabel dalam faktor 
bersifat related atau unrelated. 

 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 
jika nilai hasil uji < 0,05 

menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan. 

3. 

Anti image matrices, setiap nilai 
pada kolom diagonal antiimage 
correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy dari 
masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 

menunjukkan variabel cocok atau 
sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam faktor tersebut. 

4. 
Component matrix, nilai factor 
loading dari variabel-variabel 

komponen faktor. 
Nilai factor loading ≥ 0,5 

 

 

3. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk 

mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 
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reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010).  

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat 

diperoleh secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej 

adalah measurement error untuk setiap indikator atau variabel 

teramati (Hair et al., 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten (Hair et al., 2010). Ukuran ekstrak varian dapat 

dihitung sebagai berikut. (Hair et al., 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel 

teramati dari model pengukuran. konstruk mepunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted) ≥ 0,50 (Hair et al., 2010). 

 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



67 
 

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada 

teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolute  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut. 
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut 

sebagai null model atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −   

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Jika nilai CFI ≥ 0,90 

berarti menunjukkan good fit, sedangkan jika nilai CFI 0,80 ≤ CFI < 

0,90 berarti menunjukkan marginal fit. Pembahasan tentang uji 

kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan 

yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas 

ke dalam tabel berikut berdasarkan buku panduan SPSS AMOS 22:  
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Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran GOF 

 

 

 

 

  

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)  

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

Incremenal fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 

fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal 

fit 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 GO-JEK 

 GO-JEK merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang 

melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 

dan mulai berkembang tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. GO-JEK 

bekerjasama  dengan para pengendara Ojek berpengalaman yang berada di 

Jakarta, Bandung, Bali & Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman 

barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. 

Hingga bulan Juni 2015, aplikasi GO-JEK sudah diunduh sebanyak 400 ribu 

kali di Google Play pada sistem operasi Android. Saat ini juga ada untuk iOS, 

di App Store. 

 PT. GO-JEK Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 

2011 kini sudah memiliki 1.000 armada ojek (tahun 2015) yang tersebar di 

seluruh kawasan Jabodetabek. GO-JEK Indonesia berdiri pada tahun 2011 

sebagai social enterpreneurship innovative untuk mendorong perubahan sektor 

transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Manajemen GO-

JEK menerapkan sistem bagi hasil dengan sekitar 1000 pengemudi ojek yang 

saat ini berada di bawah naungan GO-JEK dan tersebar di Jabodetabek. 

Pembagiannya adalah, 80% penghasilan untuk pengemudi ojek dan 20%-nya 

untuk GO-JEK. 
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Pemesanan ojek dengan GO-JEK Mobile Apps : 

1. Process Orders Faster – Tidak menghabiskan waktu lama untuk 

memesan ojek melalui aplikasi GO-JEK. Namun, pastikan 

terlebih dahulu telah mengunduh aplikasi GO-JEK melalui 

Smartphone, kemudian tentukan jasa apa yang akan dipilih. 

Langkah selanjutnya, ikuti petunjuk yang ada dan masukkan 

data yang diperlukan. 

2. Transparency – Dengan menggunakan GO-JEK, jarak tempuh 

dan harga yang akan dibayarkan calon penumpang, terlihat jelas 

di layar setelah memilih tempat penjemputan dan tujuan 

pengantaran. 

3. No Cash Needed – Tidak perlu mencari dana tunai untuk 

pembayaran jasa GO-JEK setelah sampai tujuan. GO-JEK sudah 

bisa menggunakan kredit dengan cara melakukan top up untuk 

deposit ketika menggunakan GO-JEK.   

Track Your Driver ketika memesan ojek, calon penumpang dapat 

memantau keberadaan pengemudi ojek di sekitar tempat penjemputan. Siapa 

yang akan menjemput, darimana dan dimana posisinya pun akan terpantau 

sehingga calon penumpang bisa bersiap ketika pengemudi ojeknya mendekati 

lokasi penjemputan. Masker dan penutup kepala akan diberikan secara gratis 

sebagai fasilitas untuk melindungi penumpang dari polusi. 
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4.1.2 Visi dan Misi GO-JEK 

Visi GO-JEK adalah Membantu memperbaiki struktur transportasi di 

Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan 

menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan 

tukang ojek di Indonesia Kedepannya. 

Misi GO-JEK, yaitu : 

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur 

transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan 

teknologi. 

2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah 

kepada pelanggan. 

3. Membuka lapangan Kerja Sebesar-besarnya bagi masyarakat 

Indonesia. 

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial. 

5. Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan usaha ojek online. 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Validitas instrumen berhubungan dengan kesesuaian dan ketepatan 

fungsi alat ukur yang digunakannya. Maka dari itu sebelum instrumen tersebut 

digunakan di lapangan perlu adanya pengujian validitas terhadap instrumen 

tersebut. Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner 

yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. 

Kuesioner dikatakan valid apabila dapat mempresentasikan atau mengukur apa 

yang hendak diukur (variabel penelitian). Dengan kata lain validitas adalah 

ukuran yang menunjukkan kevalidan dari suatu instrumen yang telah 

ditetapkan.  

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image 

matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Software yang digunakan adalah SPSS 21.  
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Variabel Laten Indikator KMO  > 

0,5 

MSA 

> 0,5 

Factor 

Loading 

> 0,5 

Kesimpulan 

Service Quality SQ1 0,839 0,839 0,848 Valid 

SQ2 0,837 0,848 Valid 

SQ3 0,840 0,775 Valid 

SQ4 0,843 0,790 Valid 

SQ5 0,861 0,621 Valid 

SQ6 0,793 0,487 Tidak Valid 

Perceived 

Benefits 

PB1 0,763 0,771 0,847 Valid 

PB2 0,772 0,724 Valid 

PB3 0,754 0,862 Valid 

PB4 0,760 0,782 Valid 

Perceived Cost PC1 0,716 0,773 0,874 Valid 

PC2 0,748 0,850 Valid 

PC3 0,686 0,917 Valid 

PC4 0,676 0,907 Valid 

Perceived 

Value 

PV1 0,782 0,825 0,807 Valid 

PV2 0,822 0,783 Valid 

PV3 0,751 0,842 Valid 
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Variabel Laten Indikator KMO  > 

0,5 

MSA 

> 0,5 

Factor 

Loading 

> 0,5 

Kesimpulan 

PV4 0,748 0,859 Valid 

Attractiveness 

of Alternative 

AA1 0,789 0,835 0,891 Valid 

AA2 0,776 0,870 Valid 

AA3 0,755 0,927 Valid 

AA4 0,802 0,768 Valid 

Repurchase 

Intention 

RI1 0,793 0,775 0,867 Valid 

RI2 0,779 0,840 Valid 

RI3 0,811 0,836 Valid 

RI4 0,811 0,790 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas indikator pada 

setiap variabel menunjukan nilai validitas yang memadai namun terdapat sebuah 

indikator yang menunjukan bahwa adanya gejala indikator yang kurang baik 

yaitu pada indikator variabel service quality tepatnya indikator SQ 6. Dalam 

variabel SQ 6 menunjukan gejala yang kurang baik karena dalam indikator 

tersebut menjelaskan bahwa layanan GO-JEK tersedia 24 jam. Dari peryataan 

tersebut bila diihat dari jawaban responden pada questionare dapat disimpulkan 

bahwa layanan GO-JEK yang pernah digunakan tidak melayani secara 24 jam, 

Tabel 4.1 Hasil Uji Valisitas (Lanjutan) 
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hal tersebut terjadi karena driver GO-JEK kemungkinan besar tidak menerima 

orderan pada jam-jam larut malam.  

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Untuk 

mengetahui seberapa reliabilitas indikator pertanyaan-pertanyaan tersebut maka 

harus melihat nilai Cronbach Alpha. Menurut (Malhotra, 2009), batas minimal 

nilai Cronbach Alpha adalah > 0,60. Jika indikator pertanyaan melebihi batas 

minimal maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, 

konsisten, dan relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis 

reliabilitas indikator penelitian 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Variabel Cronbach's Alpha 

˃ 0,60 

Kesimpulan 

Service Quality 0,810 Reliable 

Perceived Benefits 0,796 Reliable 

Perceived Cost 0,905 Reliable 

Perceived Value 0,839 Reliable 

Attractiveness of Alternative 0,887 Reliable 

Reourchase Intention 0,847 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu  service quality, perceived benefits, perceived cost, perceived 

value, attractiveness of alternative, dan repurchase intention memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka dapat disimpulkan jika item indikator pernyataan 

dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya 

akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

 Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan usia, 

tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan saat ini, dan pendapatan per bulan. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

47% 

53% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



78 
 

Pada grafik 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 130 orang, didapati responden berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 69 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin laki – laki 

berjumlah 61 orang. Jika di total responden sebanyak 130 orang maka, 

prosentase responden perempuan adalah sebesar 53,08% atau 53% dan 

responden pria 46,92% atau 47%. 

4.3.2 Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Mc.Excell 2010. 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, 

yaitu skala usia 15 tahun - 20 tahun, 21 tahun - 25 tahun, 26 tahun – 30 tahun  

dan diatas 31 tahun. Grafik 4.2 di atas menggambarkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 15 tahun – 20 

30% 
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0% 0% 

Usia Responden 

15 tahun - 20 tahun

21 tahun - 25 tahun

26 tahun - 30 tahun

Diatas 31 tahun
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tahun dengan jumlah 39 responden orang atau sebesar 30% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang  berusia 21 tahun – 25 tahun 

yang berjumlah 91 orang atau sebesar 70%, kemudian untuk responden usia 26 

tahun – 30 tahun dan diatas 31 tahun sebesar 0% karena mayoritas responden 

yang mengisi kuisioner adalah dikalangan mahasiswa aktif, baru lulus kuliah, 

dan siswa SMA. 

4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Excel 2010 

Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, sarjana (S1) menempati peringkat 

pertama sebagai mayoritas pendidikan terakhir responden sebanyak 73 orang 

atau sebesar 56,2%, diikuti pendidikan terakhir SMA sebanyak 49 orang atau 

sebesar 37,7%, diikuti oleh peringkat ketiga adalah pendidikan terakhir 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Diploma sebanyak 7 orang atau sebesar 5,3%, kemudian Pascasarjana (S2) 

sebanyak satu orang atau 0,8% dan terakhir adalah SMP sebesar 0%. Mayoritas 

responden berpendidikan akhir S1 karena penyebaran kuisioner lebih banyak ke 

alumni mahasiswa angkatan 2011 yang sudah lulus S1. 

4.3.4 Pekerjaan Responden  

 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Excel 2010 

Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah pelajar atau mahasiswa sejumlah 69 orang atau sebesar 53,1% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan 

sebagai pegawai swasta yang berjumlah 52 orang atau sebesar 40%, peringkat 

selanjutnya adalah pekerjaan wiraswasta sejumlah 5 orang atau sebesar 3,8%, 
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peringkat berikutnya adalah pekerjaan pegawai negeri sejumlah 4 orang atau 

sebesar 3,1%. Mahasiswa atau pelajar menjadi mayoritas responden penelitian 

ini karena untuk pekerjaan yang lain sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa 

kelompok pekerjaan sedangkan untuk mahasiswa atau pelajar masih dalam satu 

kelompok yang terdiri dari yang masih SMA dan kuliah. Mayoritas responden 

yang suka menggunakan GO-JEK antara Mahasiswa atau pelajar dengan 

karyawan swasta dan negeri hampir berimbang, dengan dominasi lebih banyak 

mahasiswa atau pelajar. 

4.3.5 Pendapatan Responden 

 

Gambar 4. 5 Pendapatan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan Excel 2010 
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Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan 

responden adalah 1 juta – 3 juta sejumlah 67 orang atau sebesar 51,5% dari 

total responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pendapatan 

sebesar 3 juta – 5 juta yang berjumlah 35 orang atau sebesar 26,9%, diikuti 

dengan pendapatan 5 juta – 8 juta sebanyak 23 orang atau sebesar 17,7%, dan 

yang terakhir adalah pendapatan sebesar 8 juta – 10 juta sebanyak 5 responden 

atau sebesar 3,8%. Mayoritas pendapatan responden adalah 1 juta – 3 juta yang 

didominasi oleh pendapatan pelajar atau mahasiswa dan lulusan S1 yang 

menggunakan GO-JEK. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, 

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 22 sebagai 

upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup 

mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data 

SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang 

diajukan. Setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan 

diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis 

data SEM. Software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 
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4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. 

Penelitian ini terdiri dari 6 variabel, 5 hipotesis, dan 26 indikator untuk menguji 

adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut 

berada dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom 

yang positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, 

yang diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut: 

Tabel 4. 3 Computating of Degrees of Freedom 

Number of district sample moments 377 

Numbers of district parameters to be estimated 93 

Degrees of freedom (377-93) 284 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 
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penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

 Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu 

130 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan antara 100-200 data sampel (Hair et al., 2010) 

4.4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Model Pengukuran 

(Measurement Model Fit)  

 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur 

variabel laten yang diukurnya. Menurut (Hair et al., 2010), suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah 

konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-

indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya 

(Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability Measure dan variance extracted Measures, sebuah 
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konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 

0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten  Indikat
or 

Uji Validitas Uji Realibilitas 
Facto

r 

Loadi

ng ≥ 
0,50 

Kesimpu
lan 

Constr

uct 

Realibil

ity 

≥ 0,70 

Varian

ce 

Extract

ed ≥ 
0,50 

Kesimpu
lan 

Service Quality 

SQ1 0,839 Valid 

0,872 0,536 Realiable 

SQ2 0,764 Valid 
SQ3 0,694 Valid 
SQ4 0,786 Valid 
SQ5 0,709 Valid 
SQ6 0,569 Valid 

Perceived Benefits 

PB1 0,761 Valid 

0,827 0,546 Realiable 
PB2 0,619 Valid 
PB3 0,787 Valid 
PB4 0,776 Valid 

Perceived Cost 

PC1 0,830 Valid 

0,929 0,765 Realiable 
PC2 0,883 Valid 
PC3 0,923 Valid 
PC4 0,861 Valid 

Perceived Value 

PV1 0,824 Valid 

0,910 0,717 Realiable 
PV2 0,792 Valid 
PV3 0,896 Valid 
PV4 0,871 Valid 

Attractiveness of 
Alternative 

AA1 0,810 Valid 

0,906 0,707 Realiable 
AA2 0,848 Valid 
AA3 0,928 Valid 
AA4 0,768 Valid 

Repurchase Intention 

RI1 0,807 Valid 

0,905 0,705 Realiable 
RI2 0,891 Valid 
RI3 0,836 Valid 
RI4 0,821 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 dan 
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Excel 2010 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa seluruh 

variabel teramati dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading yang 

memenuhi kriteria standar yang diinginkan, yaitu ≥ 0,50. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya adalah 

valid. 

Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai 

variabel memenuhi kriteria construct reliability (CR) (≥ 0,70), dan memenuhi 

kriteria variance extracted (VE) (≥ 0,50). Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah baik 

dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai 

observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 4.4.5.1 Goodness of Fit 

 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak 

mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi 

model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran 

GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.5 di 
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bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan 

berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 22. 

Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/df CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit)   1,733  Good Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)  

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

 0,075  Good fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,911 Good fit 

 Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 

22 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran 

GOF. Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit Pertama, diketahui nilai 

CMIN/DF kurang dari sama dengan 5, yaitu 1,733 yang berarti memenuhi 

kriteria Good fit. Kedua, RMSEA menunjukkan nilai kurang dari 0,08, yaitu 
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0,075 yang berarti Good fit. Ketiga, diketahui bahwa nilai CFI lebih besar dari 

0,9, yaitu 0,911 yang berarti Good fit dengan model SEM. 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel 

laten eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan 

terhadap koefisien-koefisien atau parameter yang menunjukkan hubungan 

kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai 

dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model 

keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika 

nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p 

< 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai 

estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi 

p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 di 

bawah ini. 
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Tabel 4. 6 Output Regression Weight 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Perceived Benefits <--- Service Quality 
1,013 *** 

Didukung 

Data 

2 Perceived Value <--- Perceived Benefits 
0,987 *** 

Didukung 

Data 

3 Perceived value <--- Perceived Cost 

-0,007 0,889 

Tidak 

Didukung 

Data 

4 

Repurchase Intention <--- Perceived 

Value 
0,803 *** 

Didukung 

Data 

5 

Repurchase Intention <--- Attractiveness 

of Alternative 

-0,086 0,077 

Tidak 

Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

4.5 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, 

hasil menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas dan model keseluruhan telah menunjukkan kecenderungan ke arah 

yang baik. Dari pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model 

penelitian ini, tiga hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan dua 

hipotesis lainnya tidak terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian 

masing-masing hipotesis penelitian akan dijelaskan berikut ini. 
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4.5.1 Hasil Uji Service Quality Terhadap Perceived Benefits 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality memberikan 

pengaruh yang positif terhadap perceived benefits. Hal ini menyatakan bahwa 

semakin tinggi pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

GO-JEK, contohnya pelayanan yang diberikan driver GO-JEK baik dalam 

berkomunikasi, menyediakan fasilitas, memberikan informasi rute perjalanan, 

keuletan driver GO-JEK dan kualitas pelayanan lainnya maka penumpang akan 

merasakan manfaat yang lebih baginya. Hasil penelitian ini juga didukung 

penelitian (Bolton, R.N. and Drew, 1991) yang telah menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan variabel penting dari nilai yang dirasakan dan 

manfaat yang dirasakan. Namun, kualitas layanan bahkan lebih sulit untuk 

diukur dalam industri jasa, karena intangibility, inseparability, variabilitas dan 

perishability (Parasuraman et al., 1988, 1985).  

Oleh karena itu, (Parasuraman et al., 1988) mengembangkan skala, yang 

disebut SERVQUAL, yang terdiri dari lima dimensi dan 22 item untuk 

mengukur kualitas pelayanan, dengan lima dimensi termasuk tangibility, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Peneliti memasukan 

dimensi-dimensi tersebut kedalam variabel service quality dengan enam 

indikator yang telah dibuktikan menghasilkan respon yang positif dari hasil 

pengolahan data GO-JEK di tabel 4.4. Dari pemaparan beberapa ahli dan 

melalui hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kualitas pelayanan yang 

dimiliki GO-JEK memiliki pengaruh positif dengan manfaat yang dirasakan.  
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4.5.2 Hasil Uji Perceived Benefit Terhadap Perceived Value 

Dalam penelitian ini, Perceived Benefits memiliki hubungan positif 

terhadap Perceived Value. Semakin tinggi penumpang mendapatkan manfaat 

yang dirasakan seperti GO-JEK dapat menghemat waktu, menghemat biaya dan 

memberikan kemudahan dalam pemesanan melalui aplikasinya akan 

meningkatkan nilai yang dirasakan dan diberikan kepada GO-JEK. Hal ini 

ditekankan oleh para ahli (Dodds & Mornoe, 1985; Mornoe & Chapman, 1987; 

Rys et al, 1987; Zeithaml, 1988; Teas & Agarwal, 1997 dalam (Jen & Hu, 

2003)) bahwa nilai yang dirasakan pelanggan GO-JEK datang ketika 

mengevaluasi layanan atau produk dari dua perspektif, diterima dan diberikan 

yaitu, nilai yang dirasakan berasal dari trade-off antara manfaat yang dirasakan 

pelanggan GO-JEK dan biaya yang dirasakan pelanggan seperti tarif GO-JEK. 

Peneliti berhasil menemukan hasil hubungan positif perceived value 

terhadap perceived benefit melalui pengolahan data yang disebar dengan 

kuisioner online kepada 130 responden. Hasil positif tersebut juga telah 

dibuktikan oleh (Lovelock 2000 dalam (Jen & Hu, 2003)) yang menyatakan 

bahwa manfaat yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi nilai yang 

dirasakan  

4.5.3 Hasil Uji Perceived Cost Terhadap Perceived Value 

Hasil penelitian menunjukan Perceived Cost tidak memiliki pengaruh 

positif (didukung data) terhadap Perceived Value. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa responden sebagai pelanggan menganggap harga yang 
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diberikan GO-JEK sesuai dengan keinginan pelanggan dan sesuai dengan nilai 

yang diberikan kepada penumpang atau pelanggan. Hal ini dapat dijelaskan 

secara logis, berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan terhadap 15 

responden pengguna GO-JEK sebagai pendahuluan bahwa harga saat ini yang 

diberikan oleh GO-JEK sesuai atau sebanding dengan nilai yang dirasakan, 

seperti biaya yang wajar, masuk akal,dan harga yang dapat diterima pelanggan. 

Hal tersebut terjadi karena promo-promo yang berkaitan dengan tarif GO-JEK 

tetap dikeluarkan perusahaan sehingga konsumen pun terbiasa dengan harga 

yang diberikan GO-JEK dan menjadi market leader di kelasnya, terlebih 

perusahaan pesaing sejenis menawarkan tarif promo yang tidak lebih menarik 

dari perusahaan GO-JEK.  

Seperti yang dikemukakan oleh (Bolton, R.N. and Drew, 1991; 

Zeithaml, 1988) yang menyatakan bahwa berapa banyak konsumen harus 

menyerah atau mengorbankan dalam melakukan pembelian umumnya 

mempengaruhi penilaian mereka tentang nilai yang dirasakan Suatu pembelian 

menjadi lebih mungkin ketika nilai manfaat yang dihasilkan GO-JEK melebihi 

biaya yang dikeluarkan penumpang GO-JEK (Dickson & Sawyer, 1990). 

4.5.4 Hasil Uji Perceived Value Terhadap Repurchase Intention 

Hipotesis mengenai pengaruh Perceived Value terhadap Repurchase 

Intention memberikan hasil yang positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian (Zeithaml, 1988) perceived value adalah penilaian konsumen secara 

keseluruhan terhadap produk berdasarkan pada persepsi apa yang akan 
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didapatkan dan apa yang diberikan. Kemudian (Zeithaml, 1988) juga 

menyatakan bahwa nilai yang dirasakan dipengaruhi oleh kualitas layanan  

yang dirasakan dan berkolerasi positif dengan keputusan pembelian. Penilaian 

setelah pemakaian merupakan pengertian dari repurchase intention.  

Berbagai faktor yang dihasilkan melalui olah data SEM 22, seperti 

menawarkan jasa dengan biaya yang menarik, biaya yang kompetitif atau 

bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya, dan didukung oleh keunggulan-

keunggulan yang dimiliki GO-JEK seperti akses yang mudah, cepat dan tepat. 

(Eggert & Ulaga, 2002) menyarankan dampak langsung dari nilai yang 

dirasakan pada niat pembelian oleh manajer pembelian di Jerman. Petrick 

(2004) dalam (Meng et al., 2011) menemukan bahwa nilai yang dirasakan 

adalah prediktor terbaik dari niat pembelian kembali untuk repeater di 

transportasi GO-JEK. 

4.5.5 Hasil Uji Attractiveness of Alternative Terhadap Repurchase 

Intention 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh negatif Attractiveness of 

Alternative terhadap repurchase intention tidak didukung data. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin rendah daya tarik alternatif lain, contohnya adalah 

pengaruh pesaing perusahaan sejenis untuk menggunakan jasanya maka akan 

semakin tinggi kemungkinan pelanggan akan menggunakan kembali GO-JEK. 

Seperti pernyataan (Sharma & Patterson, 2000) yang mengatakan apabila 

konsumen tidak sadar akan kehadiran penyedia jasa lain (perusahaan sejenis), 
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maka konsumen akan memilih bertahan menggunakan penyedia jasa yang lama 

(GO-JEK) dan menemukan bahwa alternative attractiveness tidak 

mempengaruhi niat pembelian atau penggunaan jasa (GO-JEK).  

Berdasarkan hasil olah data, responden berpendapat berbeda dengan 

peneliti, yaitu bahwa responden cenderung lebih memilih menggunakan jasa 

GO-JEK dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Hal tersebut terjadi karena 

pelanggan GO-JEK berpendapat bahwa GO-JEK lebih baik dan memuaskan 

dengan pelayanan dan kinerja yang diberikan GO-JEK dibandingkan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Dengan jasa yang diberikan GO-JEK, pelanggan 

menjadi merasa senang dan minat penggunaan GO-JEK pun menjadi 

meningkat.   

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

Service Quality kepada Perceived Benefit dan Perceived Cost terhadap 

Perceived Value, kemudian Perceived Value, dan Attractiveness of Alternative 

dalam membentuk Repurchase Intention. 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk GO-JEK 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk 

pihak GO-JEK selaku pihak yang menyediakan jasa. Beberapa saran manajerial 

yang dapat diberikan kepada pihak manajemen GO-JEK adalah sebagai berikut: 
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1. Kualitas pelayanan merupakan elemen penting untuk perusahaan GO-JEK 

dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Menurut hasil olah 

data responden menunjukkan bahwa rata-rata responden menyukai 

pelayanan dengan indikator “GO-JEK menyediakan jumlah driver yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya”, Maka perusahaan 

harus melakukan peningkatan seperti, memperbanyak lagi driver GO-JEK 

agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan bertambahnya driver 

GO-JEK maka dapat mengimbangi pertumbuhan pelanggan GO-JEK setiap 

harinya. Setiap harinya pelanggan GO-JEK terus bertambah dari kalangan 

usia muda sampai usia tua yang telah setia menggunakan GO-JEK. Dengan 

diketahuinya hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa indikator yang 

berkaitan dengan jumlah driver GO-JEK, maka GO-JEK harus 

mempertahankan kualitas pelayanannya terutama di bagian driver GO-JEK 

agar pelanggan tidak cemas ketika mengorder GO-JEK. Perusahaan GO-

JEK harus menambah amunisinya agar tidak kalah dalam bersaing dengan 

perusahaan lain dalam mendapatkan penumpang. Terlebih lagi saat ini GO-

JEK sudah menggapai kota-kota besar yang ada di Indonesia untuk 

melebarkan nama besarnya. Diharapkan GO-JEK membuka lagi cabang-

cabang baru di daerah-daerah yang belum terjamah oleh perusahaan GO-

JEK agar masyarakat bisa menikmati jasa GO-JEK.  

2. Dilihat dari hasil olah data, terdapat indikator dengan hasil paling rendah 

dari kualitas pelayanan, yaitu ”Layanan GO-JEK tersedia 24 jam untuk 

penumpangnya”, hanya saja ketika pelanggan ingin mengorder GO-JEK 
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pada waktu larut malam banyak driver GO-JEK yang sudah tidak 

beroperasi karena alasan-alasan tertentu seperti keamanan dan kelelahan. 

Maka dari itu, GO-JEK harus memberikan fasilitas keamanan bukan hanya 

untuk pelanggan GO-JEK tapi juga untuk driver GO-JEK, seperti asuransi 

pekerjaan yang lebih ditingkatkan dan adanya sistem keamanan di aplikasi 

driver GO-JEK apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Banyak 

pelanggan yang mengeluh karena tidak mendapatkan driver GO-JEK pada 

waktu larut malam atau dini hari. GO-JEK sangat dibutuhkan karena satu-

satunya transportasi darat umum selain taksi yang dapat dipesan apabila 

dalam keadaan darurat atau penting. Implikasi manajerial peniliti terhadap 

GO-JEK adalah mempertahankan prestasi yang sudah ada dan membuka 

lagi lowongan pekerjaan untuk driver GO-JEK agar pelayanan lebih baik 

lagi kedepannya dan memberikan fasilitas kemanan serta asuransi yang 

ditingkatkan untuk driver GO-JEK agar driver GO-JEK mau beroperasi di 

waktu larut malam atau dini hari. 

3. Berdasarkan hasil olah data, biaya yang dirasakan konsumen merupakan 

salah satu elemen dalam perusahaan GO-JEK. Maka dari itu, GO-JEK harus 

memberikan biaya yang lebih menarik konsumen tetapi tidak mengurangi 

dari kualitas jasa yang sudah ada. Hal tersebut dibutuhkan karena GO-JEK 

memiliki pesaing yang sedang dalam meningkatkan performanya, maka dari 

itu GO-JEK harus mempertahankan konsistensi dalam hal biaya dan akan 

lebih baik lagi jika memberikan biaya yang lebih murah dibandingkan saat 

ini, seperti menambahkan fasilitas asuransi untuk konsumen tetapi tidak 
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menambah biaya jasa dan lebih transparan lagi terhadap konsumen dalam 

memberikan tarif, sehingga konsumen mengerti bahwa tarif yang diberikan 

sudah sesuai dengan jasa yang akan diterima. Kemudian untuk segi 

pengorbanan yang dilakukan konsumen dalam menunggu GO-JEK sudah 

cukup memuaskan atau sesuai dengan tarif yang diberikan. GO-JEK hanya 

perlu untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja karyawannya 

dalam menjemput penumpang yang di imbangi dengan pengaturan biaya 

perusahaan sehingga menghasilkan tarif yang menarik konsumen. 

4. Menurut hasil olah data menunjukan bahwa kepuasan terhadap kinerja dari 

GO-JEK masih lebih baik sedikit dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

lainnya. Berdasarkan nilai yang sangat tipis perbedaannya dengan pesaing 

sejenisnya dan ada kemungkinan pesaing akan berbalik unggul karena terus 

membangun inovasi atau perubahaan baru, maka GO-JEK harus terus 

mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah ada ke tahap lebih 

baik lagi, seperti memberikan inovasi-inovasi yang perusahaan sejenis lain 

tidak punya dan selalu memberikan kesan baik ke masyarakat dengan 

mengadakan event-event sosial yang bertujuan untuk membangun citra 

perusahaan dan perhatian masyarakat. Untuk bagian inovasi, GO-JEK dapat 

memperbarui aplikasi pelanggan dengan menambahkan fitur free call agar 

ketika penumpang mendapatkan driver GO-JEK, penumpang tidak perlu 

menggunakan pulsa normal untuk menghubungi driver GO-JEK, hanya 

perlu menggunakan quota internet saja. GO-JEK juga harus sering 
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mengadakan undian berhadiah atau promo harga untuk menarik konsumen 

lebih banyak lagi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 

Service Quality terhadap Perceived Benefits kemudian Perceived Benefits dan 

Perceived Cost terhadap Perceived Value, diteruskan Perceived Value, dan 

Attractiveness of Alternative yang berpengaruh terhadap Repurchase Intention. 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analis SEM 

menunjukkan bahwa tiga hipotesis memiliki pengaruh positif serta signifikan 

dan dua hipotesis memiliki pengaruh negatif. Dengan menggunakan studi 

penelitian Service Quality terhadap Perceived Benefits, kemudian Perceived 

Benefits dan Perceived Cost terhadap Perceived Value, diteruskan Perceived 

Value, dan Attractiveness of Alternative yang berpengaruh terhadap Repurchase 

Intention pada perusahaan jasa GO-JEK khusus antar penumpang, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Service Quality terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived Benefits 

pada penelitian ini.  

2. Perceived Benefits terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived Value 

pada penelitian ini. 

3. Pengaruh negatif Perceived Cost terhadap Perceived Value tidak terbukti 

pada penelitian ini. 
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4. Perceived Value terbukti berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention 

pada penelitian ini. 

5. Pengaruh negatif Attractiveness of Alternative terhadap Repurchase 

Intention tidak terbukti pada penelitian ini. 

5.2  Saran 

 Dari hasil kesimpulan tersebut tentu saja penelitian ini jauh dari kata 

sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan yang dapat dikembangkan serta 

disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

memberikan beberapa masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya serta pihak manajemen PT. GO-JEK Indonesia 

antara lain, sebagai berikut : 

1. Untuk pihak GO-JEK, berdasarkan hasil olah data diatas menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan GO-JEK berpengaruh positif terhadap manfaat 

yang dirasakan pelanggan, hanya saja masih memiliki sedikit kelemahan di 

kualitas pelayanan 24 jam. Peneliti menyarankan agar mengevaluasi lagi 

untuk pelayanan pada waktu larut malam atau dini hari dengan fasilitas 

keamanan untuk driver dan penumpang GO-JEK. Pihak GO-JEK harus 

memberikan informasi untuk keamanan penumpang, seperti adanya 

asuransi yang sudah termasuk kedalam tarif GO-JEK apabila terjadi sesuatu 

ketika menggunakan jasa GO-JEK.  

2. Untuk pihak GO-JEK harus memperhatikan tentang pengaruh manfaat yang 

dirasakan terhadap nilai yang dirasakan. Karena hasil olah data menunjukan 
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positif atau berpengaruh, maka GO-JEK harus mempertahankan dan 

menambahkan komponen-komponen yang dapat dirasakan manfaatnya dan 

nilai yang dirasakan oleh pelanggan, seperti mempercepat kinerja GO-JEK, 

mempertahankan harga yang kompetitif, dan menambah fitur di aplikasi 

dengan cara kerja yang mudah. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga 

kenyamanan penumpang dan memberikan keuntungan kepada penumpang. 

3. Untuk pihak GO-JEK juga telah dibuktikan dari hasil olah data bahwa biaya 

dirasakan berpengaruh negatif terhadap nilai dirasakan pelanggan 

menunjukkan hasil tidak didukung data. Peneliti menyarankan agar GO-

JEK memberikan penawaran yang lebih menarik atau lebih banyak lagi 

dengan tarif seminimal mungkin. GO-JEK harus terus memberikan citra 

bahwa perusahaan GO-JEK adalah perusahaan jasa dengan kualitas baik 

dengan harga yang sangat terjangkau. Peneliti juga menyarankan agar GO-

JEK memberikan biaya yang sudah termasuk asuransi penumpang di 

dalamnya. 

4. Untuk pihak GO-JEK, berdasarkan hasil olah data yang menunjukan bahwa 

nilai yang dirasakan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan kembali GO-JEK. Peneliti menyarankan agar GO-JEK 

mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus mengembangkan lagi 

kinerjanya untuk menambah nilai yang dirasakan konsumen dan membuat 

konsumen berminat untuk menggunakan GO-JEK lagi, seperti 

meningkatkan nilai jasa, nilai yang diberikan pelanggan atas pelayanan, dan 

nilai yang diberikan  karyawan. Hal-hal tersebut berupa komunikasi, 
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ketelatenan, dan keuletan karyawan GO-JEK. Perusahaan harus 

menunjukan bahwa nilai yang dirasakan konsumen sebanding dengan biaya 

yang dikeluarkan.  

5. Untuk pihak GO-JEK juga telah dibuktikan dari hasil olah data bahwa 

Attractiveness of alternative berpengaruh negatif terhadap minat pembelian 

kembali pelanggan menunjukkan hasil tidak didukung data. Peneliti 

menyarankan agar GO-JEK harus mempertahankan kinerja yang sudah ada 

dan tetap memperhatikan kinerja pesaing sejenis dengan cara GO-JEK 

harus memberikan inovasi-inovasi terbaru yang dapat menarik minat 

konsumen GO-JEK untuk tetap menggunakan GO-JEK, seperti 

mengembangkan sistem aplikasi GO-JEK di smartphone agar lebih 

bervariasi dan lebih kreatif, seperti dipermudah sistem komunikasi antara 

driver dengan penumpang yaitu dengan cara layanan chat  atau free call di 

aplikasi GO-JEK sehingga driver atau penumpang tidak perlu menelfon 

dengan pulsa normal, adanya promo-promo, adanya undian berhadiah, dan 

adanya pelayanan yang lebih banyak dibandingankan dengan harga yang 

ditawarkan. 

6. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang mungkin 

nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di perusahaan 

transportasi GO-JEK saja, seperti Transjakarta, transportasi kereta api, dan 

Uber taksi. Serta dapat menambahkan dan memperluas variabel-variabel 

penelitian yang ada, seperti trust, price, satisfaction, dan loyalty, sehingga 

akan memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian yang 
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lebih detail dan bermanfaat. Baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk 

objek yang di teliti. 
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Lampiran  1- Kuisioner 

*Required 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
REPURCHASE INTENTION PADA 
KONSUMEN GO-JEK (STUDI DI JAKARTA) 

Responden yang terhormat, perkenalkan nama saya Fahmy Gunawan, 
saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 
Banking School Jurusan Manajemen. Saat ini saya sedang melakukan 
penelitian untuk skripsi saya tentang "Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Repurchase Intention pada Konsumen GO-JEK". Untuk 
itu, saya mohon kesediaan anda membantu saya untuk meluangkan 
waktu mengisi kuesioner ini. Oleh karena itu, saya meminta anda untuk 
menjawab dengan seobjektif mungkin. Atas perhatian dan bantuannya, 
saya ucapkan terima kasih. 

Screening Question 
Apakah anda menggunakan smartphone? * 

o  Ya (Lanjutkan ke pertanyaan berikut) 

o  Tidak (Berhenti sampai disini) 

Apakah anda pernah menggunkan jasa GO-JEK? * 

o  Pernah (Lanjutkan ke pertanyaan berikut) 

o  Tidak Pernah (Berhenti sampai disini) 

Berapa kali anda menggunakan GO-JEK? * 

o  > 2 kali (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya) 

o  < 2 kali (Berhenti sampai disini) 

Profile Responden 
Jenis Kelamin * 

o  Laki-laki 

o  Perempuan 

Usia * 

o  15 tahun - 20 tahun 
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o  21 tahun - 25 tahun 

o  26 tahun - 30 tahun 

o  Diatas 31 tahun 

Pendidikan Terakhir * 

o  SMP/Sederajat 

o  SMA/Sederajat 

o  Diploma 

o  Sarjana (S1) 

o  Pascasarjana (S2) 

o  Other:  

Pekerjaan Saat Ini * 

o  Pelajar/Mahasiswa 

o  Pegawai Negeri 

o  Pegawai Swasta 

o  Wiraswasta 

o  Other:  

Pendapatan Per Bulan * 

o  1 juta - 3 juta 

o  3 juta - 5 juta 

o  5 juta - 8 juta 

o  8 juta - 10 juta 

o  Other:  

Persepsi Responden 
PETUNJUK PENGISIAN : Bacalah setiap pertanyaan berikut, lalu 
berikanlah penilaian anda terhadap masing-masing pertanyaan dalam 
skala 1 hingga 7. Semakin ke arah nilai 1 maka semakin anda tidak 
setuju dengan pernyataan yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah 
nilai 7 berarti semakin setuju anda dengan pernyataan terkait. Setiap 
orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 
yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban 
yang paling sesuai dengan diri anda. 
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1. Driver GO-JEK sopan dan ramah untuk berkomunikasi dengan 
penumpang. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

2. Perusahaan GO-JEK menyediakan fasilitas untuk 
penumpangnya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

3. Informasi tentang rute GO-JEK ditandai dengan jelas. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

4. GO-JEK menyediakan jumlah driver yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggannya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

5. Driver GO-JEK cepat ketika mendatangi penumpang. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

6. Layanan GO-JEK tersedia 24 jam untuk penumpangnya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

7. Menggunakan GO-JEK dapat menghemat waktu saya untuk 
mendapatkan transportasi. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

8. Sering menggunakan GO-JEK dapat menghemat biaya saya. * 
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 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

9. Menggunakan GO-JEK dapat menghemat waktu saya 
diperjalanan. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

10. GO-JEK dapat mempermudah saya dalam memesan 
menggunakan aplikasinya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

11. Tarif GO-JEK terlalu mahal bagi saya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

12. Tarif GO-JEK tidak masuk akal dengan tingkat layanannya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

13. Tarif yang diberikan GO-JEK tidak dapat saya terima. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

14. Biaya (waktu, uang, dan psikis) GO-JEK tidak wajar. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

15. Dibandingkan dengan transportasi sejenis lainnya, GO-JEK 
menawarkan jasa dengan biaya yang menarik. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Tidak Setuju        Setuju 

16. Untuk kualitas layanan yang setara dengan transportasi sejenis 
lain, GO-JEK menawarkan biaya yang lebih kompetitif. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

17. Jika dibandingkan dengan transportasi sejenis lain dengan 
harga setara, GO-JEK memiliki keunggulan yang lebih. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

18. Untuk biaya yang saya bayarkan, GO-JEK menawarkan 
kualitas jasa tansportasi yang lebih baik. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

19. Jika saya perlu mengganti penggunaan jasa transportasi GO-
JEK, ada perusahaan transportasi sejenis yang lain yang lebih baik 
untuk dipilih (perusahaan pesaing). * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

20. Saya mungkin akan senang dengan layanan dari perusahaan 
transportasi lain yang sejenis (perusahaan pesaing). * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

21. Dibandingkan dengan perusahaan GO-JEK, ada perusahaan 
transportasi sejenis lain yang mungkin saya akan sama atau lebih 
puas dengan layanan jasanya. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 
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22. Saya akan merasa lebih puas dengan layanan dari perusahaan 
sejenis lain dibandingkan dengan perusahaan transportasi GO-JEK 
yang saya gunakan. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

23. Saya akan menggunakan jasa GO-JEK lagi. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

24. Saya mungkin akan menggunakan GO-JEK lagi di masa 
mendatang. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

25. Saya berniat untuk terus menggunakan jasa GO-JEK lagi di 
masa mendatang.* 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 

26. Saya pasti memilih menggunakan jasa transportasi GO-JEK 
lagi. * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Setuju        Setuju 
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Lampiran  2 - Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

A.  Service Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.839 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 
59.974 

df 15 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 

Anti-image 

Covariance 

SQ1 .436 -.150 -.079 -.079 -.147 -.113 

SQ2 -.150 .422 -.128 -.134 -.040 -.026 

SQ3 -.079 -.128 .522 -.136 -.109 .104 

SQ4 -.079 -.134 -.136 .511 .047 -.137 

SQ5 -.147 -.040 -.109 .047 .725 -.046 

SQ6 -.113 -.026 .104 -.137 -.046 .807 

Anti-image 

Correlation 

SQ1 .839a -.350 -.166 -.167 -.262 -.190 

SQ2 -.350 .837a -.272 -.288 -.073 -.045 

SQ3 -.166 -.272 .840a -.264 -.176 .160 

SQ4 -.167 -.288 -.264 .843a .077 -.213 

SQ5 -.262 -.073 -.176 .077 .861a -.060 

SQ6 -.190 -.045 .160 -.213 -.060 .793a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

SQ1 .848 

SQ2 .848 

SQ3 .775 

SQ4 .790 

SQ5 .621 

SQ6 .487 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

B.  Perceived Benefits 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 39.417 

df 6 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 PB1 PB2 PB3 PB4 

Anti-image Covariance 

PB1 .499 -.111 -.146 -.215 

PB2 -.111 .652 -.219 .032 

PB3 -.146 -.219 .474 -.155 

PB4 -.215 .032 -.155 .570 

Anti-image Correlation 

PB1 .771a -.195 -.301 -.403 

PB2 -.195 .772a -.394 .053 

PB3 -.301 -.394 .754a -.298 

PB4 -.403 .053 -.298 .760a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PB1 .847 

PB2 .724 

PB3 .862 

PB4 .782 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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C.  Perceived Cost 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .716 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 88.043 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Anti-image Covariance 

PC1 .349 -.201 .022 -.084 

PC2 -.201 .374 -.089 .046 

PC3 .022 -.089 .170 -.139 

PC4 -.084 .046 -.139 .176 

Anti-image Correlation 

PC1 .773a -.558 .089 -.341 

PC2 -.558 .748a -.354 .178 

PC3 .089 -.354 .686a -.804 

PC4 -.341 .178 -.804 .676a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

PC1 .874 

PC2 .850 

PC3 .917 

PC4 .907 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

D.  Perceived Value 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .782 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 44.114 

df 6 

Sig. .000 

 

  
Anti-image Matrices 

 PV1 PV2 PV3 PV4 

Anti-image Covariance 

PV1 .567 -.191 -.130 -.076 

PV2 -.191 .598 -.037 -.138 

PV3 -.130 -.037 .462 -.237 

PV4 -.076 -.138 -.237 .438 

Anti-image Correlation 

PV1 .825a -.329 -.255 -.153 

PV2 -.329 .822a -.071 -.269 

PV3 -.255 -.071 .751a -.526 

PV4 -.153 -.269 -.526 .748a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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E.  Attractiveness of Alternative 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 67.662 

df 6 

Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PV1 .807 

PV2 .783 

PV3 .842 

PV4 .859 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Anti-image Matrices 

 AA1 AA2 AA3 AA4 

Anti-image Covariance 

AA1 .352 -.141 -.096 -.067 

AA2 -.141 .345 -.141 .054 

AA3 -.096 -.141 .266 -.172 

AA4 -.067 .054 -.172 .538 

Anti-image Correlation 

AA1 .835a -.404 -.315 -.154 

AA2 -.404 .776a -.466 .126 

AA3 -.315 -.466 .755a -.453 

AA4 -.154 .126 -.453 .802a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

AA1 .891 

AA2 .870 

AA3 .927 

AA4 .768 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

F.  Repurchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .793 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 47.321 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 RI1 RI2 RI3 RI4 

Anti-image Covariance 

RI1 .437 -.170 -.087 -.203 

RI2 -.170 .473 -.199 -.020 

RI3 -.087 -.199 .499 -.115 

RI4 -.203 -.020 -.115 .565 

Anti-image Correlation 

RI1 .775a -.373 -.186 -.408 

RI2 -.373 .779a -.409 -.038 

RI3 -.186 -.409 .811a -.217 

RI4 -.408 -.038 -.217 .811a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

RI1 .867 

RI2 .840 

RI3 .836 

RI4 .790 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran  3 - Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

A. Service Quality 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.810 6 

 

B.  Perceived Benefits 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.796 4 

 

C.  Perceived Cost 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.905 4 

 

D.  Perceived Value 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.839 4 
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E. Attractiveness of Alternative 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.887 4 

 

F.  Repurchase Intention 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.847 4 
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Lampiran  4 - Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran  5 - Path Diagram Overall Model Fit 
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Lampiran  6 - Model Fit Summary (Dalam Measurement Model) 

  CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 83 509.440 294 .000 1.733 

Saturated model 377 .000 0   

Independence model 52 2757.274 325 .000 8.484 

 

  CFI 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .815 .796 .913 .902 .911 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

  RMSEA 

   

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .075 .064 .086 .000 

Independence model .241 .233 .249 .000 
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Lampiran  7 - Standardized Regression Weight 

  

   Estimate 
SQ6 <--- SQ .569 
SQ5 <--- SQ .709 
SQ4 <--- SQ .786 
SQ3 <--- SQ .694 
SQ2 <--- SQ .764 
SQ1 <--- SQ .839 
PB4 <--- PB .776 
PB3 <--- PB .787 
PB2 <--- PB .619 
PB1 <--- PB .761 
PC4 <--- PC .861 
PC3 <--- PC .923 
PC2 <--- PC .883 
PC1 <--- PC .830 
PV4 <--- PV .871 
PV3 <--- PV .896 
PV2 <--- PV .792 
PV1 <--- PV .824 
AA4 <--- AA .768 
AA3 <--- AA .928 
AA2 <--- AA .848 
AA1 <--- AA .810 
RI4 <--- RI .821 
RI3 <--- RI .836 
RI2 <--- RI .891 
RI1 <--- RI .807 
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Lampiran  8 - Regression Weight 

  

   Estimate S.E. C.R. P Label 
PB <--- SQ 1.013 .162 6.271 ***  
PV <--- PB .987 .119 8.263 ***  
PV <--- PC -.007 .047 -.140 .889  
RI <--- PV .803 .083 9.724 ***  
RI <--- AA -.086 .049 -1.766 .077  
SQ6 <--- SQ 1.000     
SQ5 <--- SQ 1.066 .173 6.158 ***  
SQ4 <--- SQ 1.208 .182 6.643 ***  
SQ3 <--- SQ 1.153 .189 6.113 ***  
SQ2 <--- SQ 1.181 .183 6.464 ***  
SQ1 <--- SQ 1.243 .181 6.873 ***  
PB4 <--- PB 1.000     
PB3 <--- PB 1.115 .129 8.676 ***  
PB2 <--- PB 1.036 .143 7.239 ***  
PB1 <--- PB .962 .113 8.491 ***  
PC4 <--- PC 1.000     
PC3 <--- PC 1.088 .073 14.855 ***  
PC2 <--- PC 1.055 .080 13.218 ***  
PC1 <--- PC .991 .083 11.903 ***  
PV4 <--- PV 1.000     
PV3 <--- PV 1.065 .078 13.711 ***  
PV2 <--- PV .922 .082 11.304 ***  
PV1 <--- PV 1.003 .083 12.155 ***  
AA4 <--- AA 1.000     
AA3 <--- AA 1.240 .114 10.872 ***  
AA2 <--- AA 1.157 .114 10.147 ***  
AA1 <--- AA 1.112 .115 9.678 ***  
RI4 <--- RI 1.000     
RI3 <--- RI 1.026 .089 11.490 ***  
RI2 <--- RI .978 .080 12.210 ***  
RI1 <--- RI .826 .078 10.536 ***  
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