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ABSTRACT
Community these days believe in efficiency and simplicity to access mobile application,
especially for purchasing certain product. This indicates wider opportunity for
companies to extend their consumers by using internet. Go-Jek, as a pioneer of mobile
application, links 'ojek' drivers to deliver a one-stop-shop convenience service for
Indonesian citizen. It answers this huge opportunities by expanding its services including
transportation, instant courier, GO-FOOD and shopping using two wheels driver. The
main purpose for this research is to measure the influence of service marketing mix
through purchasing decision in DKI Jakarta - study on Go-Jek user . Data was collected
by the writer based on Go-Jek customers' respondents especially in DKI Jakarta.
Quantitative analysis was applied to understand and to measure the hypothesis intention
in this research. The result indicates the significant influences between the product,
prices, places, promotions, people, process, and physical evidence on purchasing
decision. Hence, physical evidence is the most significant variable for customer in DKI
Jakarta toward its purchasing decision. Go-Jek motorbike supported by its proper
condition, its completeness riding tools, its cleanliness, its conveniences during riding.
They provided a well-kept helmet and several equipments for the customers. In addition,
Go-Jek drivers maintain their own tidiest and appearances. These are the variable
indicators which influence the customer decision for using Go-Jek services.
The results suggested Go-Jek maintaining their supervision and controlling the standard
operational for delivering its services to its customers, and punctuality toward
responding the order of the customers.
Keyword: Service Marketing Mix, Purchasing Decision, Go-Jek
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, karena
preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu konsumen berasal
dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda.
Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang ada di
pasar, selanjutnya perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik
terhadap produk yang dihasilkan.
Seiring dengan berjalannya waktu, internet

semakin berkembang dan

penggunanya merambah ke seluruh dunia telah melahirkan budaya Internet yang
berpengaruh besar pada ilmu dan pandangan dunia. Moore’s Law, oleh Gordon Moore
salah satu pendiri Intel mengatakan bahwa kecepatan penyimpanan sirkuit terintegrasi
dari sebuah chip silikon akan meningkan dua kali lipat setiap tahunnya. Hukum ini
mengungkapkan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat dua kali lipat setiap
18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu (Raymond McLeod & George
P.Schell, 2007). “Pengguna internet di seluruh dunia berkisar 200 juta, 67 juta
diantaranya berada di Amerika Serikat, internet di Indonesia berlipat dua kali setiap 100
hari” (Rhenald, 2000). Indonesia’s e-Commerce Landscape 2014 yang di tebitkan oleh
Singapore Post Limited (2014) yang menyatakan bahwa Indonesia dengan populasi yang
luas dalam meningkatkan kemampuan pengguna internet dan telephone seluler,
Indonesia memiliki persentase tertinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara
1
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lainnya. Pengguna internet di Indonesia tercatat bertumbuh 20% setiap tahunnya dan
memimpin dengan angka 102,8 juta pengguna nantinya pada 2016.
Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia (Million User)
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Sumber: Indonesia e-Commerce Landscape (2014)

Pada perkembangannya di Indonesia lahir sebuah inovasi baru di dunia internet.
Bisnis Go-Jek adalah pionir bisnis ojek profesional di Jakarta berbasis aplikasi. Jasa
transportasi roda dua ini diluncurkan Mei 2011, saat itu Nadiem Makarim selain menjadi
CEO Go-Jek juga merangkap managing director raksasa e-commerce Zelora.
Pengalamannya di pasar lokal membuatnya lebih mengerti karakteristik konsumen di
Indonesia.
Dengan naiknya pamor jasa transportasi roda dua di Jakarta bisnis ojek
profesional tidak serta merta di dominasi oleh Go-Jek. HandyMantis, Wheel Line, dan
GrabBike tercatat sebagai pesaing-pesaing yang kapan saja bisa menjadi momok
eksistensi Go-Jek. Nama terakhir yaitu GrabBike yang berada dipayung yang sama
dengan GrabTaxi sangat agresif karena disokong dana yang cukup besar. Baik Go-Jek
dan GrabBike menawarkan in-upp user experience yang sama melalui aplikasi Android
2
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dan iOS. HandyMantis dan WheelLine harus cepat memiliki aplikasi Android dan iOS
jika ingin bersaing dengan Go-Jek yang mengklaim telah memiliki 6.000 armada di
Jabodetabek. Go-Jek telah lama membangun infrasruktur untuk menyediakan berbagai
layanan, termasuk layanan kurir, belanja, dan pengantaran makanan yang di sebut
GoFood (yang menjadi pesaing Food Panda). Go-Jek juga merambah berbagai daerah
sebagai target bisnisnya seperti Bandung, Bali, Surabaya dan Makassar. Pada tahun 2014
Go-Jek kembali gencar melalui aplikasi smart phone setelah sebelumnya vakum.
Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang menyadari
bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Perusahaan
harus dapat memasarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen agar dapat
bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Kotler dan Amstrong (2012)
kualitas produk merupakan senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing.
Jadi hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik yang akan tumbuh dengan
pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan
yang lain. Gesit dalam memahami hal tersebut Go-Jek tidak serta merta berjalan mulus,
Organda DKI menyatakan bahwa ojek maupun Go-Jek merupakan angkutan liar dan
mendorong pemerintah DKI untuk melarang pengoperasiannya. Sebab, berdasar UU
LLAJ nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan umum dan barang, sepeda motor bukanlah
angkutan umum dan barang. Di sisi lain pemerintah DKI melalui pernyataan Gubernur
Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyarankan agar seluruh ojek di Jakarta bergabung
dengan Go-Jek karena lebih baik dan terorganisir.
Dari ke tujuh variabel service marketing mix yaitu product, price, place,
promotion, process, people dan physical evidence penelitian ini memandang Go-Jek
tidak hanya terbatas pada Go-Jek sebagai aplikasi yang menyalurkan kru-nya kepada
3
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konsumen dan pengaplikasian service marketing mix yang dilakukan olah kru Go-Jek itu
sendiri, juga bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian para penggunanya.
Dikarenakan jasa diproduksi dan dikonsumsi secara berkesinambungan, konsumen
seringkali sangat dekat dengan perusahaan, interaksi langsung dengan keryawan,
merupakan bagian dari proses produksi jasa ( Zeithaml, 2009). Hal ini menjadi bagian
penting yang harus diperhatikan setiap kru dari Go-Jek, karena konsumen sangan
memperhatikan aspek-aspek yang langsung dirasakan oleh mereka. Standar pelayanan,
promosi harga dan media sosial, aplikasi berbasis android dan IOS, serta recruitment
yang ketat untuk menjaga kualitas menjadi sebagian dari hal-hal yang diharapkan Go-Jek
mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat konsumen.
Produk (product) merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang
memberikan nilai kepada konsumen (Lupioadi, 2013). Go-Jek sebagai produk jasa tidak
dikenal munculnya peralihan kepemilikan dari penyedia jasa bagi konsumen sehingga
manfaat dan nilai dari produk harus diperhatikan. Menyadari hal tersebut, Go-Jek
sebaiknya sangat memperhatikan manfaat dan nilai yang diberikan Go-Jek kepada
konsumennya.
Harga (price) diputuskan berhubungan dengan pendapatan dan turut
mempengaruhi permintaan dan saluran pemasaran. Yang paling penting adalah
keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara
keseluruhan (Lupioadi, 2013). Dalam hal ini Go-Jek menetapkan harga Rp 4.000/km
minimal Rp 25.000 sebagai tarif dasarnya dan pada peak hour (16.00-19.00 WIB)
minimum Rp 35.000.
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Distribusi (place) produk jasa harus ditentukan dengan tepat untuk
menyampaikan produk/jasanya (Lupioadi, 2013). Pemilihan distribusi yang tepat sangat
mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan, melalui aplikasi yang berbasis android dan
IOS, Go-Jek merespon perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan menyediakan
kemudahan dalam menikmati jasa yang diberikan.
Promosi (promotion) dimana pemasar dapat memilih sarana yang dianggap
sesuai untuk mempromosikan jasa mereka (Lupioadi, 2013). Go-Jek melakukan berbagai
macam jenis promosi terutama melalui media sosial dan juga promosi harga. Media
sosial seperti Facebook, Tweeter dan media sosial lainnya menjadi wadah yang cukup
handal dalam menyampaikan informasi yang kompleks tentang Go-Jek, harga juga tidak
ketinggalan menjadi bagian dari promosi dengan promo Rp 10.000/25 Km selama
Ramadhan mulai pada awal Juni 2015 dan tarif baru promo sebesar Rp 15.000/25 Km
yang diperpanjang setelahnya diharapkan mampu menjadi daya pikat tersendiri buat
konsumennya.
Sumber daya manusia (people) berfungsi sebagai penyedia jasa sangat
mempengaruhi kualitas yang diberikan. Keputusan dalam hal ini berarti sehubungan
dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia (Lupioadi,
2013). Untuk memperoleh SDM yang baik, proses perekrutan kru Go-Jek cukup ketat
serta pembekalan terhadap standar pelayanan yang seragam dalam rangka mencapai
kepuasan konsumen.
Proses (process) merupakan gabungan semua aktivitas, yang umumnya terdiri
dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin lainnya, dimana jasa
dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupioadi, 2013). Menyadari akan
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pentingnya proses dalam pemberian jasa oleh Go-Jek maka Go-Jek memberikan
penyajian yang cukup komprehensif tentang waktu pelayanan dan standar-standar
pelayanan prima yang wajib dilakukan oleh setiap krunya, hal ini diharapkan mampu
menjadi keunggulan tersendiri dimata konsumen.
Bukti fisik (physical evidence) dalam bisnis jasa, pemasar perlu menyediakan
signal/petunjuk fisik untuk dimensi yang tidak berwujud dari jasa yang ditawarkan
perusahaan agar dapat mendukung penentuan posisi dan citra, serta meningkatkan
lingkup produk (Lupioadi, 2013). Kendaraan yang baik dan layak, kelengkapan
berkendara, serta penampilan dari kru Go-Jek bukan hanya menjadi faktor yang
dijadikan alat untuk menarik konsumen tetapi lebih dari itu, bukti fisik menjadi karakter
dan kekhasan dari Go-Jek.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Service Markting Mix terhadap Keputusan Pembelian
di DKI Jakarta (Studi pada konsumen Go-Jek) ".
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam
penelitian ini :
1. Bagaimana product mempengaruhi positif

terhadap keputusan pembelian

pengguna jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
2. Bagaimana price mempengaruhi negatif terhadap keputusan pembelian pengguna
jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
3. Bagaimana place mempengaruhi positif

terhadap keputusan pembelian

penggunaan jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
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4. Bagaimana promotion mempengaruhi positif terhadap keputusan pembelian
pengguna jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
5. Bagaimana people mempengaruhi positif terhadap keputusan pembelian pengguna
jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
6. Bagaimana process mempengaruhi

positif terhadap keputusan pembelian

pengguna jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
7. Bagaimana physical evidence mempengaruhi positif positif keputusan pembelian
pengguna jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?
8. Variabel service marketing mix manakah yang dominan pada keputusan pembelian
penggunaan jasa Go-Jek di DKI Jakarta ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat luasnya ruang lingkup yang dikaji, maka dilakukan pembatasan pada
ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih mudah
dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi
pembatasan hanya kepada konsumen yang pernah/telah menggunakan jasa Go-Jek di
DKI Jakarta dan pembatasan variabel service marketing mix yaitu produk, harga,
promosi, distribusi, sumber daya manusia, proses dan bukti fisik (Rambat Lupiyoadi,
2013) terhadap keputusan pembelian pengguna jasa Go-Jek.
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh variabel
service marketing mix terhadap keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara product dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh negatif antara price dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara place dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara promotion dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara people dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara process dan keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif antara physical evidence dan
keputusan pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
8. Untuk mengetahui bagaimana variabel service marketing mix yang dominan
terhadap keputusan pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan,
mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapang
serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di
STIE IBS.
2. Bagi produsen dan pemasar, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
memberikan wawasan dan pertimbangan mengenai faktor serice marketing mix
8
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terhadap keputusan pembelian dari produk Go-Jek sehingga dapat dijadikan dasar
untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih baik.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi,
pengetahuan, referensi serta pembanding dalam penyusunan penelitian serupa.

1.6 Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini akan dibahas dari beberapa hal. Dan terdapat pada lima bab
dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan isi penelitian ini.
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian yang berhubungan
dengan service marketing mix dan keputusan pembelian.

BAB II LANDASAN TEORI
Isi dari bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis
dalam penelitian ini, serta rerangka, model penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENULISAN
Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling data dan sumber data, metode
pengumpulan data definisi oprasional variabel dan alat analisis data.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, dilanjutkan
dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP
Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang telah
diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian kesimpulan.
Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan, saran dan implikasi yang dapat
dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Ada empat hal utama yang dibahas dalam landasan teori pada peneliatian ini,
yaitu mengenai : Pemasaran, E-Commerce, Service Marketing Mix dan Keputusan
Pembelian.
2.1.1 Pemasaran
Pemasaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas, seperangkat institusi dan proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, dan mempertukarkan
penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat secara luas
(American Marketing Association, 2013).
Pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan
dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangap
nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Jika di definisikan secara luas, pemasaran
adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa
yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan
yang lain. Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan
hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan (Kotler dan
Armstrong, 2012).
Pemasaran adalah identifikasi dan mempertemukan antara manusia dan
kebutuhan sosialnya. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan
dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual
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sendiri. Pemasaran yang ideal harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk
membeli. Dengan demikian yang dibutuhkan hanya memastikan produk dan jasa tersedia
(Kotler dan Keller, 2012).
Lima inti konsumen dan kondisi pasar saat diterapkan : (1) kebutuhan, keinginan,
dan permintaan ; (2) penawaran pasar seperti produk, jasa, dan pengalaman ; (3)
trasnsaksi dan hubungan (4) nilai dan kepuasan ; (5) pasar (Kotler dan Amstrong,2012).
Menurut Sumarni & Soeprihanto (2010) untuk mendukung kegiatan pemasaran ,
secara umum terdapat 5 (lima) konsep pemasaran :
1. Konsep Produksi ( The Production Concept )
Konsep ini mengatakan bahwa, konsumen akan menyukai produk yang
tersedia, selaras dengan kemampuannya. Oleh karena itu manajemen
seharusnya berupaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.
2. Konsep Produk ( The Product Concept )
Konsep ini mengandung pengertian bahwa, konsumen akan menyukai produk
yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik serta keistimewaan yang
menonjol.
3. Konsep Penjualan ( The Selling Concept )
Konsep ini berpandangan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup
banyak produksi, kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan
penjualan yang agresif.
4. Konsep Pemasaran ( The Marketing Concept )
Konsep pemasaran beranggapan bahwa, kunci keberhasilan dalam pencapaian
tujuan perusahaan adalah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan
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pasar sasaran serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih baik
dari yang dilakukan pesaing.
5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan ( The Sociental Marketing Concept )
Konsep ini menyatakan bahwa, tugas perusahaan adalah menentukan
kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan
kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada yang diberikan
pesaing-pesaing

perusahaan

sedemikian

rupa

sehingga

dapat

mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat.
2.1.2 Electronic Commerce (E-Commerce)
Electronic Commerce (e-commerce) adalah bagian dari e-business yang
berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Hal ini
juga meliputi aktivitas yang menunjang transaksi pasar tersebut, seperti periklanan,
pemasaran dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran (Kenneth C.
Laudon dan Jane P. Laudon, 2013).
E-Commerce merupakan konsep baru yang biasanya digambarkan sebagai proses
jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet (Shim et.al, 2000) dalam M.
Suyanto (2003) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui
jaringan informasi termasuk internet (Turban et.al, 2000) dalam M. Suyanto (2003).
Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston (1997) dalam buku M. Suyanto
(2003) mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut:
1. Perspektif Komunikasi: e-commerce merupakan pengiriman informasi,
produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer
atau sarana eletronik lainnya.
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2. Perspektif Proses Bisnis: e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju
otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3. Perspektif Layanan: e-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi
keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service
cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
4. Perspektif Online: e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk
dan informasi di internet dan jasa online lainnya.
E-commerce dapat di klasifikasikan dalam beberapa aspek. Berdasarkan sifat
transaksinya e-commerce dapat dibagi atas (Turban et,al,2002) :
a. Business-to-Business (B2B)
Proses transaksi e-commerce bertipe B2B melibatkan perusahaan atau
organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual.
b. Business-to-Consumer (B2C)
Transaksi e-commerce B2C terjadi dalam skala kecil sehingga tidak hanya
organisasi tetapi juga individu dapat terlibat dalam pelaksanaan transaksi.
B2C sering juga disebut e-tailing.
c. Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C)
Perusahaan penyedia produk atau jasa kepada perusahaan lainnya,
perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk dan jasa kepada
individu yang bertindak sebagai konsumen.
d. Consumer-to-Business (C2B)
Tipe e-commerce ini pihak individu penjual barang atau jasa melalui internet
atau media elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan yang
berperan sebagai konsumen.
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e. Consumer-to-Consumer (C2C)
Pada e-commerce tipe ini, pihak konsumen menjual produk atau jasa yang
dimilikinya secara langsung kepada konsumen lainnya.
f. Mobile Commerce (M-Commerce)
Mobile commerce merupakan salah satu tipe dari e-commerce dimana
transaksi dan aktifitas bisnis jual beli yang terjadi dilakukan melalui media
jaringan tampa kabel.
g. Intrabusiness e-Commerce
Intrabusiness e-commerce diantaranya termasuk proses pertukaran barang,
jasa, atau informasi antar unit dan individu yang terdapat pada suatu
organisasi atau perusahaan.
h. Business-to-Employees (B2E)
B2E merupakan subsektor dari kategori intrabusiness e-commerce dimana
perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk kepada individu
pegawainya.
i. Collaborative Commerce
Saat individu atau grup melakukan komunikasi dan kolaborasi secara online,
maka dapat dikategorikan sebagai collaborative commerce.
j. Non-business E-commerce
Non-business e-commerce merupakan e-commerce yang dilakukan oleh
organisasi dengan tidak berorientasi untuk memperoleh laba/keuntungan
seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, institusi akademis dan
sebagainya.
k. E-Government
E-government merupakan bentuk e-commerce yang dilakukan pemerintah.
15
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

Menurut Raymond McLeod,Jr. & George P. Schell (2009) manfaat utama yang
diharapkan dari e-commerce adalah :
1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan.
2. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan.
3. Peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik.
Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang dirasakan lebih besar
daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan
tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu
pekerjaan yang besar. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk
menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertamatama harus memperoleh kecerdasan bisnis (business intelligence) sehingga perusahaan
tersebut akan dapat memahami peran potensial yang akan dimainkan oleh masingmasing unsur lingkungan.

2.1.3 Service Marketing Mix (Bauran Pemasaran Jasa)
Marketing Mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti
dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi atau
yang biasa di sebut 4P, sementara itu untuk jasa (service marketing mix) ditambahkan
tiga unsur lagi menjadi 7P yaitu sumber daya manusia (SDM), proses, dan layanan
pelanggan atau dengan kata lain, marketing mix merupakan kumpulan variabel-variabel
yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui tanggapan konsumen (Rambat
Lupiyoadi, 2013).
Service Marketing Mix digunakan oleh pemasar agar produknya dapat memasuki
pasar sasaran atau target market. Item bauran pemasaran meliputi:
16
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

2.1.3.1 Produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan ke pasar
untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang bisa memuaskan
kebutuhan atau keinginan. Produk mencangkup obyek fisik, jasa, orang, tempat,
organisasi dan ide ( Kotler dan Amstrong 2008).
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) produk memiliki
variabel kontrol yaitu kualitas, fitur, pilihan, corak model, kemasan, ukuran,
pelayanan, keunggulan, jaminan dan jenis. Dengan opersional variabel yaitu :
a. Reputasi airlines
b. Kenyamanan, keselamatan, dan keamanan
c. Ketersediaan jadwal penerbangan
d. Ketersediaan rute dan tujuan
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
menyatakan bahwa produk tidak hanya membeli fisik dari produk tetapi manfaat
dan nilai dari produk yang disebut “the offer”. Keunggulan produk jasa terletak
pada kualitasnya, yang mencakup keandalan, tanggapan dan empati yang di
definisikan dalam operasional variabel produk yaitu :
a. Variasi Produk
b. Produk selalu mengikuti keinginan konsumen
Adapun product mix terdiri dari (Rambat Lupiyoadi, 2013) :
-

Produk inti/generik (core product)

-

Produk yang diharapkan (expected product)
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-

Produk tambahan (augmented product)

-

Produk potensial (potential product)

2.1.3.2 Harga (price) adalah sejumlah uang yang di tagihkan atas suatu produk
atau jasa, atau jumlah dari suatu nilai yang di tukarkan para pelanggan untuk
memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa
(Kotler dan Amstrong, 2008).
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) harga memiliki
variabel kontrol yaitu daftar harga, diskon, upah, periode pembayaran, cicilan,
pembedaan harga. Dengan operasional variabel yaitu :
a. Harga tiket yang sesuai/pantas
b. Harga tiket yang lebih murah
c. Kejelasan harga dan informasi tiket
d. Tidak memberikan biaya tambahan
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
menyatakan bahwa keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan
strategi pemasaran. Strategi penentuan harga harus memperhatikan tujuan harga,
yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, gengsi atau
prestis, dan pengembalian atas investasi (ROI) yang didefinisikan dalam
operasonal variabel yaitu :
a. Kesesuaian tarif dengan fasilitas yang diberikan
b. Harga yang terjangkau
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Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi price mix adalah (Rambat
Lupiyoadi, 2013) :
-

Penentuan posisi jasa

-

Struktur biaya

-

Sasaran perusahaan

-

Sumber daya yang digunakan

-

Tingkat kompetisi

-

Kondisi ekonomi secara umum

-

PLC dan jasa

-

Kapasitas jasa

-

Elastisitas permintaan

2.1.3.3 Promosi (promotion) adalah aktivitas yang menyamakan manfaat produk
dan membujuk pelanggan membelinya (Kotler dan Armstrong 2008).
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) promosi memiliki
variabel kontrol yaitu iklan, personal selling, sales promotion, publikasi, dan
strategi internet/web. Dengan operasional variabel yaitu :
a. Kampanye promosi penjualan yang menarik
b. Iklan dan Public Relation
c. Webside untuk memperoleh informasi
d. Call Center untuk memperoleh saran
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
menyatakan bahwa keberhasilan dalam promosi jasa tergantung pada :
1.Kemampuan mengidentifikasi audience target sesuai dengan pasar
2.Kemampuan

memenuhi

tujuan

promosi:

apakah

untuk

menginformasikan, mempengaruhi, atau mengingatkan.
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3.Kemampuan mengembangkan pasar yang disampaikan terkait dengan
isi pesan, struktur pesan, dan sumber pesan.
4.Kemampuan memilih bauran komunikasi apakah promosi personal atau
komunikasi nonpersonal.
Pengaruh bauran tersebut di definisikan dalam variabel operasional sebagai
berikut :
a. Memasang iklan pada media cetak dan elektronik
b. Membuat spanduk dan brosur
Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang merupakan aktivitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk,
dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang di tawarkan perusahaan yang
bersangkutan (Hurriyati , 2005).
Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan
membujuk serta mengingatkanpelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran
pemasarannya (Hurriyati, 2005).
a. Menginformasikan (informing), dapat berupa : menginformasikan pasar
mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara
pemakaian yang baru dari suatu produk, menjelaskan cara kerja suatu
produk, menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan,
meluruskan kesan yang keliru, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran
pembeli, dan membangun citra perusahaan.
b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk membentuk pilihan
merek,mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi
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pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk menerima
kunjungan wiraniaga (salesman).
c. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: mengingatkan pembeli
akan produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat,
mengingatkan akan tempat penjualan produk, memciptakan rasa ingat
meskipun tidak ada iklan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi
(promotion mix), di mana terdiri atas (Rambat Lupiyoadi, 2013) :
-

Periklanan (advertising)

-

Penjualan perseorangan (personal selling)

-

Promosi penjualan (sales promotion)

-

Hubungan masyarakat (humas- public relation [PR])

-

Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth- WoM)

-

Surat langsung (direct mail)

2.1.3.4 Distribusi (place), kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia
bagi pelanggan sasaran. Saluran distribusi sering di sebut saluran perdagangan
atau saluran pemasaran (Kotler dan Amstrong , 2008).
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) distribusi memiliki
variabel kontrol yaitu saluran, ruang lingkup, lokasi, inventory, transportasi,
intermediasi, dan pengaturan saluran yang didefinisikan dalam operasional
variabel yaitu :
a. Distribusi tiket yang beragam
b. Kemudahan membeli tiket
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c. Kemudahan pemesanan via webside
d. Metode pembayaran yang beragam
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
mengemukakan bahwa distribusi dalam bisnis jasa dimaksudkan sebagai cara
penyampaian jasa (delivery system) kepada konsumen dan di mana lokasi yang
strategis yang didefinisikan dalam operasional variabel yaitu :
a. Lokasi srategis
b. Kondisi lingkungan
Saluran distribusi sering disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran.
Fungsi saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen,
maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus
melakukan pertimbangan yang baik. Saluran distribusi merupakan suatu struktur
unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen,
dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui nama sebuah komoditi produk atau
jasa di pasarkan. Perantara pemasaran merupakan lembaga atau individu yang
menjalankan kegiatan khusus dibidang distribusi, yaitu perantara pedagang dan
perantara agen. Alasan utama perusahaan menggunakan perantara adalah untuk
membantu meningkatkan efisiensi distribusi.
Sehubungan dengan distribusi (place), perusahaan harus memilih saluran yag
tepat untuk menyampaikan jasanya. Sebab hal ini akan mempengaruhi kualitas
jasa yang diberikan. Saluran distribusi yang dapat di pilih adalah (Rambat
Lupiyoadi, 2013) :
-

Penjualan langsung (direct sales)

-

Agen (agent) atau broker
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-

Agen/broker penjualan atau pembelian

-

Pewaralaba (franchise) dan pengantar jasa terkontrak (contracted

service deliverer)
2.1.3.5 Sumber Daya Manusia (People) pengertian SDM dalam pemasaran jasa
berkaitan erat dengan pemasaran internal (internal marketing). Pemasaran
internal adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan dan departemen
dalam sebuah perusahaan, yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai
pelanggan internal dan pemasok internal. Tujuan dalam hal ini untuk mendorong
kinerja SDM dalam memberikan kepuasan kepada konsumennya (Rambat
Lupiyoadi, 2013).
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) sumber daya
manusia memiliki variabel kontrol yaitu service provider, alur aktifitas, tahapan,
proses pengiriman, sistem pelatihan dan prestasi dan keterlibatan konsumen yang
didefinisikan dalam operasional variabel yaitu :
a. Keramahan awak kabin
b. Keramahan staf lapangan
c. Kesiapan awak kabin/staf selama penerbangan
d. Kapten pesawat yang profesional
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
mengemukakan bahwa people berfungsi sebagai penyedia jasa sangat
mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Untuk mencapai kualitas diperlukan
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pelatihan staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada
konsumen dengan definisi operasional variabel yaitu :
a. Perhatian pada konsumen
b. Kesiapan merespon permintaan konsumen.
Adapun aspek SDM yang mempengaruhi konsumen sebagai berikut (Rambat
Lupiyoadi, 2013) :
-

Contractors : mereka berinteraksi langsung dengan konsumen dalam
frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan
konsumen dalam membeli.

-

Modifier : mereka tidak secara langsung mempengaruhi konsumen, tetapi
cukup sering berhubungan dengan konsumen. Misalnya, resepsionis

-

Influencers, mereka mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk
membeli, tetapi tidak secara langsung melakukan kontrak dengan
konsumen.

-

Isolateds, mereka tida secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran
dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. Misalnya, karyawan
bagian administrasi penjualan, SDM, dan pemprosesan data.

2.3.1.6 Proces (process), merupakan gabungan semua aktifitas yang umumnya
terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin lainnya,
dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Berikut adalah empat
pilihan yang dapat dipilih oleh pemasar (Rambat Lupiyoadi, 2013) :
- Mengurangi keragaman. Dalam proses ini terjadi pengurangan biaya,
peningkatan produktivitas, dan kemudahan distribusi
- Meningkatkan keragaman. Memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas
dalam produksi yang dapat menimbulkan naiknya harga.
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- Mengurangi kompleksitas. Cenderung lebih terspesialisasi.
- Meningkatkan kompleksitas. Cenderung melakukan penetrasi pasar
dengan cara menambah jasa yang diberikan.
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) proses memiliki
variabel kontrol reservasi/pemesanan, informasi penerbangan, fasilitas bandara,
penanganan bagasi, penyajian makanan, hiburan dalam penerbangan yang di
defenisikan dalam fariabel kontrol yaitu :
a. Kecepatan proses check-in
b. Ketepatan waktu penerbangan
c. Kecepatan penyaluran bagasi
d. Pendampingan selama boarding
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
mengemukakan bahwa proses dalam pemasaran jasa terkait dengan kualitas jasa
yang diberikan, terutama dalam sistem penyampaian jasa, dalam hal ini di
defenisikan dalam operasional variabel yaitu :
a. Kecepatan menangani permintaan konsumen
b. Pelayanan yang memuaskan
2.1.3.7 Bukti fisik (physical evidence), merupakan lingkungan fisik tempat jasa
diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Ada dua bentuk bukti
fisik sebagai berikut (Rambat Lupiyoadi, 2013) :
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- Bukti penting (essential evidence), merupakan keputusan-keputusan yang
dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) dari gedung,
ruang, dan lain-lainnya.
- Bukti pendukung (peripheral evidence), merupakan nilai tambah yang
apabila berdiri sendiri tidak akan bernilai apa-apa dan berfungsi sebagai
pelengkap saja tetapi sangat penting dalam proses produksi jasa. Contohnya
adalah tiket pesawat.
Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) dalam Impect of Service
Marketing Mix Factors on Thai Passengers Selecting Decision Toward Domestic
Low Cost Airlines (Rangsan Nochai dan Titida Nochai, 2014) bukti fisik
memiliki variabel kontrol yaitu material yang digunakan, perencanaan objek,
pecahayaan, warna, suhu, kebisingan, dan lainnya seperti kartu nama, pernyataan
jaminan, yang dalam hal ini didefinisikan dalam opersional variabel yaitu:
a. Aircraft yang modern terbaru
b. Interior kabin/aircraft yang menarik
c. Kebersihan kabin
d. Kenyamanan bangku kabin
d. Kebersihan toilet
e. Kerapihan staf
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Pengaruh Bauran Pemasaran
Terhadap Keputusan Pembelian (Dewi Citrawati dan Sulistiono, 2014)
mengemukakan bahwa bukti fisik yaitu merupakan suatu hal yang mempengaruhi
kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang
ditawarkan yang didefinisikan dalam operasional variabel yaitu :

26
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

a. Fasilitas pendukung
b. Peralatan pendukung
Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan marketing mix / bauran
pemasaran ialah senjata perusahaan untuk memasarkan produknya agar dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian konsumen.

2.1.4 Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian adalah preferensi konsumen atas merek-merek yang ada
dalam kumpulan pilihan dan niat konsumen untuk membeli merek yang paling disukai
(Kotler dan Keller, 2012).
Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli ,
apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli dan bagaimana cara
pembayarannya. Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau jasa
berarti pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa
harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa (Sumarwan, 2005).
Proses keputusan pembelian konsumen
Gambar 2.1 : Model Keputusan Pembelian

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku
Pasca
Pembelian

(Sumber : Kotler & Keller 2012)
Keputusan pembelian yang lebih kompleks (complex buying behavior)
melibatkan peserta pembelian dan pertimbangan pembelian yang lebih banyak.
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Pada

Gambar 2.2 memperlihatkan tipe perilaku pembelian kompleks berdasarkan

tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek (Kotler dan
Armstrong, 2008).
Gambar 2.2 Complex Buying Behaviour

Banyak perbedaan
antarmerek

Sedikit perbedaan
antarmerek

Keterlibatan tinggi

Keterlibatan rendah

Perilaku Pembelian
Kompleks

Perilaku Pembelian
yang Mencari
Keragaman

Perilaku Pembelian
Pengurangan
Disonansi

Perilaku Pembelian
Kebiasaan

(sumber : Kotler & Armstrong, 2008)
Pembeli melalui proses keputusan dalam perilaku pembelian yang terdiri dari
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan
perilaku setelah pembelian. Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada
setiap tahap dan pengaruh-pengaruh apa yang ada. Pemahaman ini memungkinkan
pemasar untuk mengembangkan progam pemasaran yang efektif dan efisien untuk pasar
sasaran (Kotler dan Susanto, 2000).
2.1.5 Tranformasi Marketing Mix ke E-Marketing Mix
Secara signifikan marketing tradisional berbeda dengan e-marketing dalam
sejumah dimensi. E-marketing memungkinkan terjadinya pertukaran rasional dalam
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dunia digital, berjaringan (network) dan interaktif. Menurut Eid & Trueman (2002) oleh
Tjiptono et al (2008) terdapat perbedaan mendasar antara pemasaran tradisionaldan emarketing mix yaitu :

Table 2.1.5 Pemasaran Tradisional vs E-Marketing

DIMENSI
Perspektif waktu

PEMASARAN TRADISIONAL
Fokus jangka pendek

Fungsi pemasaran yang dominan Bauran pemasaran

INTERNET MARKETING
Fokus jangka panjang
Relationship marketing ( didukung dengan bauran pemasaran)

Mode komunikasi

One-to-Many

Many-to-Many

Penciptaan nilai

Informasi sebagai elemen pendukung Informasi itu sendiri bernilai

Basis Kompetensi

Efektifitas operasional

Strategic Posistioning

Karakteristik pasar

Pasar tidak efisien

Pasar efisien

Pemikiran ekonomik

Sudut pandang penawaran

Sudut pandang penawaran

Sumber : Eid & Trueman (2002) oleh Tjiptono et al (2008)

2.2 Hubungan Antara Mix Marketing Terhadap Keputusan Pembelian
Sebagian besar peneitian yang meneliti hubungan antara marketing mix terhadap
keputusan pembelian, menjadikan keputusan pembelian menjadi variabel independent
dan marketing mix yaitu product (produk), price (harga), place (distribusi), dan
promosion (promosi), people (SDM), process (proses), physical evidence (bukti fisik)
sebagai variabel dependent.
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2.2.1 Hubungan Antara Product (Produk) Terhadap Keputusan Pembelian
Tidak ada kemungkinan dalam pengembangan sebuah produk atau jasa dimana
tidak ada yang mau membeli, banyak bisnis yang memutuskan membuat penawaran
sebagai awal dan berharap menemukan pasar yang tepat setelahnya (The Chartered
Institute of Marketing, 2009).
Menurut penelitan Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) dalam “Impect of
Service Marketing Mix Factors on Thai Passangers Selecting Decision Toward
Domestic Low Cost Airlines” menemukan bahwa product berpengaruh signifikan dalam
keputusan pemilihan penerbangan berbiaya rendah (Nok Air dan Air Asia). Dengan nilai
Exp (B) 1,4810 product operasional variabel “ reputasi maskapai penerbangan ” Nok
Air memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Thai Air Asia. Hal ini menjadi faktor paling
mempengaruhi penumpang Thailand dalam memilih jasa Nok Air dari pada Air Asia.
Menurut penelitian Dewi Citrawati dan Sulistiono (2014) dalam “Pengaruh
Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian” menemukan bahwa produk
(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian penyedia tour
guide di Bogor. Dengan signifikansi level 0,05 produk memiliki signifikansi level 0,03.
Konstanta sebesar 4,925 menyatakan bahwa jika tidak ada bauran pemasaran jasa, maka
keputusan pembelian adalah 4,925. Koefisien regresi X1 sebesar 0,419 menyatakan
bahwa setiap penambahan (karena tanda +) artinya jika variabel produk (X1)
ditingkatkan satu satuan maka keputusan pembelian konsumen akan meningkat 0,419.
Menurut penelitian David Aprianto dan Misbahuddin Azzuhri (2015) dalam “A
Study at Executive Class of Bima Train for Surabaya – Malang Route in PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) DAOP VIII” menemukan bahwa produk (X1) berpengaruh
signifikan dalam keputusan pembelian executive class Bima rute Surabaya-Malang.
Dengan signifikansi level 0,05 , produk memiliki signifikansi 0,019.
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2.2.2 Hubungan Antara Price (Harga) Terhadap Keputusan Pembelian
Harga adalah jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa. Banyak
faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan harga seperti permintaan akan
produk, biaya, kemapuan untuk membeli, harga pesaing untuk produk yang sama,
kebijakan pemerintah dan sebagainya, harus menjadi pertimbangan dalam penetapan
harga. Kenyataannya, harga menjadi keputusan yang krusial sebagai dampak dari
permintaan untuk pembelian produk dan juga keuntungan perusahaan (Rosalind
Masterson & David Pickton, 2014).
Menurut penelitian Michael Loekito et.al (2014) dalam “Analisa Pengaruh
Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Pembelian di Folks Coffee Shop And Tea
House Surabaya” menemukan bahwa price (X2) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian, menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,161,
dengan t hitung 2,623 > t tabel 1,986 (df=92, α/2=0,025) dan nilai signifikansi = 0,010 <
0,05. Hal ini berarti price yang semakin baik, akan meningkatan secara signifikan
keputusan pembelian.
Menurut penelitan Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) dalam “Impect of
Service Marketing Mix Factors on Thai Passangers Selecting Decision Toward
Domestic Low Cost Airlines” menemukan bahwa price berpengaruh signifikan dalam
keputusan pemilihan penerbangan berbiaya rendah (Nok Air dan Air Asia). Dengan nilai
Exp (B) 1,5324 price operasional variabel “ harga tiket yang lebih murah” Thai Air Asia
memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Nok Air. Hal ini menjadi faktor paling
mempengaruhi penumpang Thailand dalam memilih jasa Air Asia dari pada Nok Air .
Dengan nilai Exp (B) 1,6090 price operasional variabel “ tampa biaya tambahan” Nok
Air memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Thai Air Asia. Hal ini menjadi faktor paling
mempengaruhi penumpang Thailand dalam memilih jasa Nok Air dari pada Air Asia.
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2.2.3 Hubungan Antara Place ( Distribusi ) Terhadap Keputusan Pembelian
Barang diproduksi untuk dijual kepada pelanggan, barang tersebut harus tersedia
untuk konsumen di tempat dimana konsumen ingin melakukan pembelian (Rosalind
Masterson & David Pickton, 2014).
Menurut penelitian Reni Diah Kusumawati et.al (2013) dalam “The Influence of
e-Commerce on Music Product in Indonesia” menemukan bahwa distribusi menjadi
faktor yang paling signifikan dalam keputusan pembelian musik produk di Indonesia.
Dengan signifikan level 0,05, distribusi memberi dampak signifikansi terbesar 0,46
terhadap keputusan pembelian.
Menurut penelitian Dewi Citrawati dan Sulistiono (2014) dalam “Pengaruh
Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian” menemukan bahwa place
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan koefisien regresi place
(X3) sebesar 0,420 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) artinya jika
variabel place ditingkatkan satu satuan maka keputusan pembelian konsumen meningkat
0,420.
Menurut penelitian Michael Loekito et.al (2014) dalam “Analisa Pengaruh
Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Pembelian di Folks Coffee Shop And Tea
House Surabaya” menemukan bahwa place (X3) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian, menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,239,
dengan t hitung 2,704 > t tabel 1,986 (df=92, α/2=0,025) dan nilai signifikansi = 0,008 <
0,05. Hal ini berarti place yang semakin baik, akan meningkatan secara signifikan
keputusan pembelian. Dilihat dari nilai koefisien determinasi parsial (

, faktor yang

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian di Folks Coffee Shop and Tea
House adalah place dengan nilai

paling besar yaitu 0,074 atau 7,4%.
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2.2.4 Hubungan Antara Promotion ( Promosi ) Terhadap Keputusan
Pembelian
Promosi harus mendapatkan perhatian, menarik, pesan yang konsisten dan diatas
segalanya memberikan pelanggan alasan untuk memilih/membeli suatu produk
dibandingkan produk lain ( The Chartered Institute of Marketing, 2009 ).
Menurut penelitian Dewi Citrawati dan Sulistiono (2014) dalam “Pengaruh
Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian” menemukan bahwa promosi
(X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian penyedia tour
trevel di Bogor. Dengan signifikansi level 0,05 promosi memiliki signifikansi 0,03.
Konstanta 0,626 menyatakan bahwa jika tidak ada bauran pemasaran jasa, maka
keputusan pembelian meningkat 0,626. Artinya jika variabel promosi (X4) sebesar 0,626
menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) artinya jika variabel promosi
(X4) ditingkatkan satu satuan maka keputusan pembelian maka keputusan pembelian
konsumen akan meningkat 0,626.
Menurut penelitian David Aprianto dan Misbahuddin Azzuhri (2015) dalam “A
Study at Executive Class of Bima Train for Surabaya – Malang Route in PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) DAOP VIII” menemukan bahwa promosi (X3) berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian executive class Bima rute Surabaya-Malang.
Dengan signifikansi level 0,05 , promosi memiliki signifikan level 0,040.
Menurut penelitan Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) dalam “Impect of
Service Marketing Mix Factors on Thai Passangers Selecting Decision Toward
Domestic Low Cost Airlines” menemukan bahwa promotion berpengaruh signifikan
dalam keputusan pemilihan penerbangan berbiaya rendah (Nok Air dan Air Asia).
Dengan nilai Exp (B) 1,6889 promotion operasional variabel “call center dalam
memberikan saran” Nok Air memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Thai Air Asia.
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Dengan nilai Exp (B) 2,0203 promotion operational variabel “periklanan dan hubungan
masyarakat” dan Exp (B) 1,4555 promotion operational variabel “promosi penjualan
yang menarik” Thai Air Asia memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Nok Air .

2.2.5 Hubungan Antara People (SDM) Terhadap Keputusan Pembelian
Menurut Michael Loekito et al (2014) menyatakan bahwa people (orang)
merupakan konsumen yang memberikan persepsi kepada orang lain tentang kualitas jasa
yang pernah dibelinya dari perusahaan. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap
proses pembelian jasa yang bersangkutan.
Menurut penelitian Katanyu Hiransomboon (2012) dalam “Marketing Mix
Affecting Accommodation Service Buying Decision of Backpacker Tourist Traveling at
Inner Rattanakosin Island in Bangkok, Thailand” yang memberikan level peringkat
terhadap keputusan pembelian backpackerdi thailand menempatkan faktor people
sebagai faktor yang paling berpengaruh dengan average value 4,13 dan signifikansi 0,72.
Tata krama dan kepribadian yang baik menjadi karakter utama dalam mempengaruhi
keputusan pembelian.
Menurut penelitan Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) dalam “Impect of
Service Marketing Mix Factors on Thai Passangers Selecting Decision Toward
Domestic Low Cost Airlines” menemukan bahwa people berpengaruh signifikan dalam
keputusan pemilihan penerbangan berbiaya rendah (Nok Air dan Air Asia). Dengan nilai
Exp (B) 1,9599 people operasional variabel “ keramahan pegawai kabin” Nok Air
memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Thai Air Asia. Hal ini menjadi faktor paling
mempengaruhi penumpang Thailand dalam memilih jasa Nok Air dari pada Air Asia.
Menurut penelitian Michael Loekito et.al (2014) dalam “Analisa Pengaruh
Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan Pembelian di Folks Coffee Shop And Tea
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House Surabaya” menemukan bahwa people (X6) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian, menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,165,
dengan t hitung 2,141 > t tabel 1,986 (df=92, α/2=0,025) dan nilai signifikansi = 0,0035
< 0,05. Hal ini berarti people yang semakin baik, akan meningkatan secara signifikan
keputusan pembelian.

2.2.6 Hubungan Antara Process (Proses) Terhadap Keputusan Pembelian
Proses dalam memberikan suatu jasa dan perilaku dari pelaku pemberi jasa
adalah sangat krusial pada kepuasan dan keputusan pembelian konsumen. Hal-hal seperti
waktu tunggu, informasi yang diberikan dan kesigapan staf sangat penting untuk
kepuasan konsumen (The Chartered Institute of Marketing, 2009).
Menurut penelitian David Aprianto dan Misbahuddin Azzuhri (2015) dalam “A
Study at Executive Class of Bima Train for Surabaya – Malang Route in PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) DAOP VIII” menemukan bahwa proses (X7) berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian executive class Bima rute Surabaya-Malang. Dengan
signifikansi level 0,05 , promosi memiliki signifikan level 0,007.
Menurut penelitian Dewi Citrawati dan Sulistiono (2014) dalam “Pengaruh
Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian” menemukan bahwa proses (X6)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian penyedia tour trevel di
Bogor. Dengan signifikansi level 0,05 proses memiliki signifikansi 0,01. Konstanta
0,609 menyatakan bahwa jika tidak ada bauran pemasaran jasa, maka keputusan
pembelian meningkat 0,609. Artinya jika variabel proses (X6) sebesar 0,609 menyatakan
bahwa setiap penambahan (karena tanda +) artinya jika variabel proses (X6) ditingkatkan
satu satuan maka keputusan pembelian maka keputusan pembelian konsumen akan
meningkat 0,609.
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2.2.7 Hubungan Physical Evidence (Bukti Fisik) Terhadap Keputusan
Pembelian
Meskipun konsumen tidak dapat merasakan jasa sebelum membeli, merek dapat
bertanya kepada konsumen lainnya tentang pengalaman dalam menerima jasa tersebut.
Testimoni dari konsumen lain dapat dipercaya karena info tersebut diperoleh bukan dari
perusahaan penyedia jasa. Perusahaan menggunakan testimoni tersebut sehingga mereka
dapat mengembangkan menurut saran dan rekomendasi dan konsumen baru dapat
menjadikan hal tersebut sebagai testimoni referensi pribadi dan meningkatkan
kepercayaan dalam melakukan pembelian ( The Chartered Institute of Marketing, 2009 ).
Menurut penelitan Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) dalam “Impect of
Service Marketing Mix Factors on Thai Passangers Selecting Decision Toward
Domestic Low Cost Airlines” menemukan bahwa physical evidence berpengaruh
signifikan dalam keputusan pemilihan penerbangan berbiaya rendah (Nok Air dan Air
Asia). Dengan nilai Exp (B) 1,4723 physical evidence operasional variabel
“kenyamanan tempat duduk kabin” Nok Air memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Thai
Air Asia. Dengan nilai Exp (B) 1,5377 physical evidence operational variabel “pesawat
yang baru dan modern” Thai Air Asia memiliki nilai lebih dari Exp (B) dari Nok Air.
Menurut penelitian David Aprianto dan Misbahuddin Azzuhri (2015) dalam “A
Study at Executive Class of Bima Train for Surabaya – Malang Route in PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) DAOP VIII” menemukan bahwa physical evidence (X6)
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian executive class Bima rute
Surabaya-Malang. Dengan signifikansi level 0,05 , physical evidence memiliki signifikan
level 0,024.
Menurut penelitian Dewi Citrawati dan Sulistiono (2014) dalam “Pengaruh
Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian” menemukan bahwa physical
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evidence (X7) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
penyedia tour trevel di Bogor. Dengan signifikansi level 0,05 physical evidence memiliki
signifikansi 0,015. Konstanta 0,567 menyatakan bahwa jika tidak ada bauran pemasaran
jasa, maka keputusan pembelian meningkat 0,567. Artinya jika variabel physical
evidence (X7) sebesar 0,567 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +)
artinya jika variabel physical evidence (X7) ditingkatkan satu satuan maka keputusan
pembelian maka keputusan pembelian konsumen akan meningkat 0,567.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
No

Peneliti
& Tahun

Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

1

Rangsan
Nochai dan
Titida Nochai
(2014)

“Impect of Service
Marketing Mix
Factors on Thai
Passangers Selecting
Decision Toward
Domestic Low Cost
Airlines”

Logistic
Regression
Analysis, Low
Cost Airline,
Service
Marketing Mix

Hasil Penelitian
Produk, harga,
promosi, karyawan,
dan bentuk fisik
berpengaruh positif
dan signifikan pada
pemilihan
penerbangan berbiaya
rendah Nok Air dan
Thai Air Asia oleh
penumpang di
Thailand
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No

2

3

4

Penelitian &
Tahun

Michael
Lukito,
Christianto
Irawan,
Agustinus
Nugroho dan
Endo Wijaya
Kartika
(2014)

David
Aprianto dan
Misbahuddin
Azzuhri
(2015)

Reni Diah
Kusumawati,
Teddy Oswari,
& Tristyanti
Yusnitasari
(2013)

Judul Penelitian

Analisa Pengaruh
Marketing Mix (7P)
Terhadap Keputusan
Pembelian di Folks
Coffee Shop dan Tea
House di Surabaya

“A Study at
Executive Class of
Bima Train for
Surabaya – Malang
Route in PT. Kereta
Api Indonesia
(Persero) DAOP
VIII”

The Influence of eCommerce on Music
Product in Indonesia

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Marketing Mix,
Keputusan
Pembelian

Produk,harga, tempat,
promosi, karyawan
memberikan hasil
positif dan signifikan,
tetapi variabel bentuk
fisik dan proses
memberi hasil positif
namun tidak
signifikan

Place,
Promotion,
Place,People,
Physical
Evidence,
Process,
Passengers
Buying
Decision, Bima
Train

Consumer
buying decision,
environment, ecommerce,
marketing mix

Produk,
promosi,bentuk fisik,
dan proses
berpengaruh positif
dan signifikan pada
keputusan penggunaan
kerta api Bima rute
Surabaya-Malang

Distribusi dan
lingkungan menjadi
faktor paling
signifikan dalam
pembelian produk
musik melalui tes
parsial. Secara
simultan seluruh
variabel marketing
mix berpengaruh
signifikan pada
pembelian produk
musik di Indonesia.
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No

5

6

Peneitian &
Tahun

Judul Penelitian

Dewi
Citrawati dan
Sulistiono
(2014)

Pengaruh Bauran
Pemasaran Jasa
Terhadap Keputusan
Pembelian

Katanyu
Hiransomboon
(2012)

Marketing Mix
Affecting
Accommodation
Service Buying
Decision of
Backpacker Tourist
Traveling at Inner
Rattanakosin Island
in Bangkok,
Thailand

Variabel
Penelitian

Service,
Marketing Mix,
Purchasing
Decision

Marketing Mix,
Accommodation
Service,
Backpacker
Tourists,
Accommodation
Service Buying
Behavior

Hasil Penelitian
Produk, harga, tempat,
promosi, proses, dan
bukti fisik
berpengaruh positif
dan signifikan pada
keputusan pembelian
trevel agen Bogor

Pemberian peringkat
dari marketing mix
dimana mempengaruhi
keputusan pembelian
jasa akomodasi,
dimana people
menempati peringkat
pertama diikuti
physical evidence,
product, place,
process, promotion,
dan price

2.4 Rerangka Pemikiran
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan landasan teori maka dapat
dibentuk kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan kali ini.
Sebelum kita menyusun kerangka pemikiran secara konseptual, maka sebaiknya kita
terlebih dahulu membuat proses pemikirannya terlebih dahulu. Dalam penelitian kali ini
penulis mengukur sejauh mana service marketing mix berpengaruh terhadap keputusan
pembelian pengguna Go-Jek di DKI Jakarta. Setelah dibentuk proses cara berpikir maka
secara konseptual dapat dibentuk dengan melihat keputusan pembelian sebagai variabel
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terikat (dependent) selalu dipengaruhi oleh variabel Product (X1), Price (X2), Place
(X3), Promotion (X4), People (X5), Process (X6), Physical Evidence (X7) sebagai
variabel bebas (independent). Hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel
terikat dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 2.3
Rerangka Pemikiran

S
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Product (X1)
(+)
Price (X2)
(-)
Place (X3)
(+)
Keputusan Pembelian (Y)
Promotion (X4)

People (X5)

Process (X6)

Physical Evidence (X7)

(X 8)

(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

Sumber data : Data diolah oleh penulis
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2.5 Hipotesis
Dalam penelitian lebih lanjut akan digunakan hipotesis yang tujuannya
mempermudah penelitian ini. Hipotesis yang akan dipergunakan pada penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Hipotesis 1
Ho1

: Variabel product tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha1

: Variabel product memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Hipotesis 2
Ho2

: Variabel price tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha2

: Variabel price memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Hipotesis 3
Ho3

: Variabel place tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha3

: Variabel place memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta
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Hipotesis 4
Ho4

: Variabel promotion tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha4

: Variabel promotion memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Hipotesis 5
Ho5

: Variabel people tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha5

: Variabel people memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Hipotesis 6
Ho6

: Variabel process tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha6

: Variabel prcess memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Hipotesis 7
Ho7

: Variabel physical evidence tidak memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

Ha7

: Variabel physical evidence memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian produk Go-Jek di DKI Jakarta

42
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

Hipotesis 8
Ho8

: Variabel service marketing mix (product, price, place, promotion,
process, people, physical evidence) secara bersama-sama tidak memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk Go-Jek
di DKI Jakarta

Ha8

: Variabel service marketing mix (product, price, place, promotion,
process, people, physical evidence) secara bersama-sama memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk Go-Jek
di DKI Jakarta
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini meneliti tentang pemasaran dalam hal ini mengganalisa tentang
pengaruh Service Mix Marketing terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Adapun yang menjadi objek penilitian ini adalah
pengguna aplikasi Go-Jek di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kuantitatif,

analisis

kuantitatif

merupakan metode analisis dengan angka - angka yang dapat dihitung maupun diukur.
Analisis kuantitatif ini dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara
kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat
analisis statistik.
Dalam penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut
Morissan (2012) penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial
tertentu dan merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati
dan cermat dan karenanya lebih akurat.
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data
3.2.1 Data Primer
Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan
keinginan peneliti (Malhotra, 2010).
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3.2.2 Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi data ini dapat ditemukan dengan cepat
serta tidak mahal (Malhotra, 2010)
Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan
cara kuesioner (Angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan
penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya. Dalam
menyusun kuesionare, peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur variabelvariabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan untuk mengukur variabelvariabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan lima titik pada
kedua ujung label dengan ketentuan semakin mendekati ke arah ujung titik 1 artinya
sangat tidak setuju, sedangkan semakin mendekati ke arah ujung titik 5 artinya sangat
setuju. Adapun penilaiannya sebagai berikut :
Sangat Tidak
Setuju
1

Tidak Setuju

Netral

Setuju

2

3

4

Sangat
Setuju
5

3.3 Populasi dan Sample
3.3.1 Populasi
Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang akan dikenai
generalisasi penelitian (Priyatno, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi
penelitian adalah masyarakat DKI Jakarta yang pernah atau telah menggunakan aplikasi
Go-Jek.
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3.3.2. Sampel
Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu populasi yang
ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu sub kelompok dari
sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Dengan kata
lain, sejumlah, tetapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Dengan
mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat
digeneralisasikan terhadap populasi penelitian.
3.3.2.1. Ukuran Sampel
Hair et.al (2006) menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak
diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel yang
dianalisa atau indikator pertanyaan. Jumlah indikator pertanyaan dari penelitian
ini berjumlah 15, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut:
Jumlah sampel = 5 x indikator variabel
= 5 x 35 indikator variabel
= 175 sampel
Sampel dijadikan adalah 175 responden karena seperti yang dikemukakan oleh
Hair (2006) bahwa data yang diolah dengan regresi linier berganda, jumlah
sampel minimal 50 responden dan lebih disarankan 100 responden bagi
kebanyakan situasi penelitian. Sehingga besarnya sampel dalam penelitian ini
adalah 175 responden agar lebih memudahkan pengumpulan data penelitian.
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3.3.2.2. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah dengan
menggunakan metode non-probability sampling, yaitu probabilitas elemen dalam
populasi untuk terpilih sebagai subjek sampel tidak diketahui. Pengumpulan data
untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan satu
sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat
kepercayaan 95% atau nilai alpha/ significance level sebesar 0,05 (Malhotra,
2010).

3.4 Definisi Operasional
3.4.1 Marketing Mix / Bauran Pemasaran (X)
3.4.1.1 Product / Produk (X1)
Produk menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol yaitu kualitas, fitur, pilihan, corak model, kemasan,
ukuran, pelayanan, keunggulan, jaminan dan jenis. Dengan opersional
variabel yaitu :
a. Reputasi airlines
b. Kenyamanan, keselamatan, dan keamanan
c. Ketersediaan jadwal penerbangan
d. Ketersediaan rute dan tujuan
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Reputasi perusahaan
2.Keamanan, kenyamanan, dan terjamin bagi konsumen
47
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

3.Jadwal yang tersedia
4.Ketersediaan rute dan tujuan
3.4.1.2 Price / Harga (X2)
Harga menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol yaitu daftar harga, diskon, upah, periode pembayaran,
cicilan, pembedaan harga. Dengan operasional variabel yaitu :
a. Harga tiket yang sesuai/pantas
b. Harga tiket yang lebih murah
c. Kejelasan harga dan informasi tiket
d. Tidak memberikan biaya tambahan
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Tarif yang sesuai
2.Tarif yang terjangkau
3.Kejelasan informasi harga
4.Tampa biaya tambahan
3.4.1.3 Place / Distribusi (X3)
Distribusi menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol yaitu saluran, ruang lingkup, lokasi, inventory,
transportasi, intermediasi, dan pengaturan saluran yang didefinisikan
dalam operasional variabel yaitu :
a. Distribusi tiket yang beragam
b. Kemudahan membeli tiket
c. Kemudahan pemesanan via webside
d. Metode pembayaran yang beragam
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Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Akses penjualan yang beragam
2.Mudah dalam pemesanan
3.Mudah dalam pemesanan secara online
4. Beragam cara pembayaran
3.4.1.4 Promotion / Promosi (X4)
Promosi menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol yaitu iklan, personal selling, sales promotion, publikasi,
dan strategi internet/web. Dengan operasional variabel yaitu :
a. Kampanye promosi penjualan yang menarik
b. Iklan dan Public Relation
c. Webside untuk memperoleh informasi
d. Call Center untuk memperoleh saran
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Promosi yang menarik
2.Penggunaan iklan dan hubungan masyarakat
3.Webside dan mobile application yang menjelaskan informasi
4.Call center untuk menerima saran dan kritik
3.4.1.5 People / Sumber Daya Manusia (X5)
Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) sumber daya manusia memiliki
variabel kontrol yaitu service provider, alur aktifitas, tahapan, proses
pengiriman, sistem pelatihan dan prestasi dan keterlibatan konsumen yang
didefinisikan dalam operasional variabel yaitu :
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a. Keramahan awak kabin
b. Keramahan staf lapangan
c. Kesiapan awak kabin/staf selama penerbangan
d. Kapten pesawat yang profesional
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Tukang ojek yang ramah
2.Call center yang ramah
3.Kesigapan tukang ojek selama perjalanan
4.Profesionalisme tukang ojek
3.4.1.6 Process / Proses (X6)
Proses menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol reservasi/pemesanan, informasi penerbangan, fasilitas
bandara, penanganan bagasi, penyajian makanan, hiburan dalam
penerbangan yang di defenisikan dalam fariabel kontrol yaitu :
a. Kecepatan proses check-in
b. Ketepatan waktu penerbangan
c. Kecepatan penyaluran bagasi
d. Pendampingan selama boarding
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Kecepatan dalam menerima pesanan
2.Ketepatan waktu
3.Kecepatan dalam proses pengiriman barang/makanan
4.Bantuan selama menerima jasa

50
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

3.4.1.7 Physical Evidence / Bukti Fisik (X7)
Bukti fisik menurut Rangsan Nochai dan Titida Nochai (2014) memiliki
variabel kontrol yaitu material yang digunakan, perencanaan objek,
pecahayaan, warna, suhu, kebisingan, dan lainnya seperti kartu nama,
pernyataan jaminan, yang dalam hal ini didefinisikan dalam opersional
variabel yaitu
a. Aircraft yang modern
b. Interior kabin/aircraft yang menarik
c. Kebersihan kabin
d. Kenyamanan bangku kabin
e. Kebersihan toilet
f. Kerapihan staf
Dalam penelitian ini menggunakan indikator :
1.Kendaraan yang terbaik
2.Kelengkapan motor yang baik
3.Kebersihan kendaraan
4.Kenyamanan kendaraan
5.Kebersihan helm dan kelengkapan berkendara
6.Karyawan yang bersih dan rapih

3.5 Keputusan Pembelian (Y)
Perilaku pembelian bisa sangat bervariasi melinasi berbagai tipe produk dan
keputusan pembelian. Konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika
mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di
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antara merek. Ketika melakukan pembelian, pembeli melalui proses keputusan yang
terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan perilaku pasca pembelian (Kotler dan Keller,2012).

3.6 Operational Variable
Tabel 3.6 Operational Variable

Variabel

Dimensi

Product (X1)

Price (X2)
Service
Marketing
Mix
Place (X3)

Promotion
(X4)

Indikator
1. Reputasi perusahaan
2. Keamanan, kenyamanan, dan terjamin bagi
konsumen
3. Jadwal yang tersedia
4. Ketersediaan tujuan
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1. Tarif yang sesuai
2. Tarif yang terjangkau
3. Kejelasan informasi harga
4. Tampa biaya tambahan
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1. Akses penjualan yang beragam
2. Mudah dalam pemesanan
3. Mudah dalam pemesanan secara online
4. Beragam cara pembayaran
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1.Promosi yang menarik
2.Penggunaan iklan dan hubungan masyarakat

Alat
Ukur

Ordinal

3.Webside dan mobile application yang
menjelaskan informasi
4.Call center untuk menerima saran dan kritik
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
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Variabel

Dimensi

People (X5)

Service
Marketing
Mix

Process (X6)

Physical Evidence
(X7)

Keputusan
Pembelian
(Y)

Indikator

Alat
Ukur

1. Tukang ojek yang ramah
2. Call center yang ramah
3.Kesigapan tukang ojek selama
perjalanan
4. Profesionalisme tukang ojek
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida
Nochai)
1.Kecepatan dalam menerima pesanan
2.Ketepatan waktu
3.Kecepatan dalam proses pengiriman
barang/makanan
4.Bantuan selama menerima jasa
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida
Nochai)
1. Kendaraan yang terbaik
2. Kelengkapan motor yang baik
3. Kebersihan kendaraan
4. Kenyamanan kendaraan
5. Kebersihan helm dan kelengkapan
berkendara
6. Karyawan yang bersih dan rapih
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida
Nochai)
1. Pengenalan masalah
2. Pencarian informasi
3. Evaluasi alternatif
4. Keputusan pembelian
5. Pasca pembelian
(Sumber : Kotler & Keller 2012)

Ordinal
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3.7 Teknik Pengelolaan Data
Berdasarkan tujuan penelitian, maka beberapa metode pengelolahan data akan
digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.7.1 Uji Realibilitas dan Uji Validitas
Uji Realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator suatu variabel. Kuesioner dikatakan realible jika jawaban terhadap pertanyaan
adalah konsisten dan stabil.
Pengukuran uji dilakukan dengan cara one shot (pengukuran sekali saja) dan
kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur antara korelasi
antar jawaban dengan ciri Cronbach Alpha > 0,6 reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah
kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik (Morissan,2008).
Selain dapat diandalkan, suatu pengukuran harus memiliki validitas. Validitas
mengacu pada seberapa jauh pengukuran empiris cukup menggambarkan arti sebenarnya
dari kosep yang tengah diteliti. Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan
analisis correct item-Total correlation. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka
pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan agar data sample yang diolah benar-benar dapat
mewakili populasi secara keseluruhan sebelum melakukan analisis regresi. Pengujian
asumsi klasik meliputi :
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3.7.2.1 Uji Normalitas Data
Uji normaitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Dalam penelitian
ini digunakan cara analisis plot grafik histogram. Analisis normalitas data dengan
menggunakan grafik histogram dilakukan dengan cara melihat apakah posisi histogram
berada di tengah – tengah atau tidak. Apabila posisi histogram sedikit menceng ke kiri
ataupun ke kanan, maka data tidak berdistribusi secara normal.
Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa menyesatkan
khususnya untuk jumlah tipe sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah
melihat normal propability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data
sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. “Distribusi normal
akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan
garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya” (Ghozali, 2013).

3.7.2.2 Uji Mutikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Jika variabel – variabel independen saling
berkolerasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah
variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance
inflation factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas
(Ghozali, 2013).

55
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Model inilah yang diharapkan terjadi jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,
2013).
Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak,
penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Uji
heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas,
yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola terntentu pada grafik scatterplot antara
SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X
adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudendtized.

3.7.3 Uji Model Analisis
3.7.3.1 Uji Regresi
Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen
dengan variabel independen. Variabel independen diasumsikan random/ stokastik, yang
berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki
nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Adapun bentuk persamaan
regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
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𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 + 𝑏7𝑥7 + 𝑒
Dimana
a = konstanta

Y = variabel keputusan pembelian

b1..b7 = koefisiensi regresi

X1 = variabel product

X5 = variabel people

X2 = variabel price

X6 = variabel process

X3 = variabel place

X7 = variabel physical evidence

X4 = variabel promotion

e = error

3.7.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai determinasi adalah antara nol dan
satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka semakin baik garis
regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika semakin kecil nilai R2
maka berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
semakin terbatas (Ghozali, 2013)
3.7.4 Uji Analisis Hipotesis
3.7.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen
dengan parsial atau individual terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan
adalah:
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1. H0 : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.
2. H1 : bi > 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap
variabel dependen.

Sedangkan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1. Taraf signifikan (α = 0,05)
2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n – k)
3. Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
4. Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak

3.7.4.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Product,
Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence terhadap variabel dependen
yaitu Keputusan Pembelian berpengaruh secara simultan dengan melihat signifikansi
yang ada pada table ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak,
sedangkan jika nilai signifikansinya > 0,05 berarti Ho diterima .
Hipotesis uji F adalah sebagai berikut :
1) Tingkat signifikansi 0,05
2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1
3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n-k
4) Uji satu sisi
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BAB IV
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Go-Jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri

transportasi Ojek. Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman di
Jakarta meliputi area JABODETABEK, Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar, dan
menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan
bepergian di tengah kemacetan. (www.go-jek.com)
Jasa aplikasi berbasis transportasi roda dua ini diluncurkan Mei 2011 oleh
Nadiem Makarim., tetapi dalam mengakses jasa tersebut hanya terbatas pada call-canter,
pada tahun 2014 barulah Go-Jek menggunakan Android dan IOS dalam pengasesannya.
Dengan terobosan tersebut mendorong meningkatnya tingkat awareness masyarakat
terhadap Go-Jek. Hingga kini Go-Jek bukan hanya menjadi alat transportasi yang di
dukung dengan promo yang menggiurkan, di balik kontroversinya Go-Jek menjadi tren
tersendiri di masyarakat ibu kota yang menjamur hingga ke beberapa daerah provinsi di
Indonesia.
4.2

Profile Responden
4.2.1 Jenis Kelamin
Dari 175 responden, 53% responden adalah pria yaitu sebesar 93 orang dan 82%

responden adalah wanita yaitu sebesar 82 orang, sebagaimana yang tergambarkan pada
gambar 4.1
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47%

Pria
53%

Wanita

Gambar 4.1 Jenis Kelamin
4.2.2 Waktu penggunaan
Dari seluruh responden terdapat 68% atau sebesar 119 orang menggunakan GoJek ≤ 1 bulan yang lalu, 24,6% atau sebesar 43 orang menggunakan Go-Jek antara 1-3
bulan yang lalu, dan 7,4% atau sebesar 13 orang menggunakan Go-Jek antara > 3 bulan.
Hal tersebut sesuai dalam gambar 4.2

25%

≤ 1 Bulan
> 3 Bulan
7%

1-3 Bulan
68%

Gambar 4.2 Waktu Penggunaan
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4.2.3 Pendidikan Terakhir
Responden dengan latar belakang pendidikan S1 mendominasi penelitian ini
dengan jumlah 64% atau sebanyak 112 orang, diikuti dengan responden dengan latar
belakang SMA/SMK 28,6% sebanyak 50 orang, diikuti S2 sebesar 4% yaitu 7 orang,
SD/SMP 2,9% yaitu 5 orang, dan S3 0,6% yaitu 1 orang responden. Hal tersebut sesuai
dalam gambar 4.3

28.6%

S1
S2
S3
SD/SMP

2.9%

64.0%

0.6%

SMA/SMK/Sederajat

4.0%

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir

4.2.4 Jenis Pekerjaan
Dari 175 jumlah responden, terdiri dari beragam jenis pekerjaan. 42,86%
responden yaitu sebanyak 75 orang adalah mahasiswa/pelajar, 42,29% atau sebanyak 74
orang berprofesi sebagai karyawan/pegawai, 10,29% yaitu sebanyak 18 orang berprofesi
sebagai wiraswasta, dan 1,14% adalah 1 IRT, dan 3,43% yaitu 18 orang adalah
wiraswasta. Hal tersebut sesuai dalam gambar 4.4
61
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

3.43% 1.14%

10.29%
IRT
42.29%

Karyawan/Pegawai
Pelajar/Mahasiswa
Wiraswasta

42.86%

Other

Gambar 4.4 Jenis Pekerjaan
4.2.5 Usia
Dalam penelitian ini juga terdapat keragaman dalam penyebaran usia, tertinggi
adalah usia 19-25 tahun 63% yaitu sebanyak 111 orang responden, diikuti usia 26-35
tahun 24% yaitu sebanyak 42 orang, dan usia 36-45 tahun 6% (10orang), usia ≤ 18 tahun
4% (8 orang), terkecil adalah usia 46-55 tahun (3 orang) dan usia > 55 tahun (1 orang).
Hal tersebut sesuai pada gambar 4.5.

2%

1%
6%

19-25 Tahun
≤ 18 Tahun

24%

26-35 Tahun
36-35 Tahun
63%

4%

46-55 Tahun
> 55 Tahun

Gambar 4.5 Usia
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4.2.6 Domisili
Penelitian ini meneliti tentang keputusan pembelian di DKI Jakarta. Berdasar
sebaran responden terdiri dari 56% (96 orang) berdomisili di DKI Jakarta, 24% (43
orang) berdomisili di Jakarta Timur, 8% (14 orang) di Jakarta Barat, 7% (11 orang)
berdomisili di Jakarta Pusat, dan 5% (11orang) berdomisili di Jakarta Utara. Hal tersebut
sesuai dengan gambar 4.6

6%
6%
Jakarta Selatan

8%

Jakarta Timur
Jakarta Pusat
55%
25%

Jakarta Utara
Jakarta Barat

Gambar 4.6 Domisili
4.2.2 Analisis Hasil Pre-Test
Proses pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan
responden sebanyak 30 orang untuk melakukan pre-test. Setelah melakukan pre-test
maka peneliti kembali mengumpulkan sisa responden yang dibutuhkan yaitu sebanyak
140 orang karena sampel yang ingin diambil berjumlah 175 orang.
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4.3

Analisis Hasil Pre-Test (Uji Validitas & Realibilitas)
4.3.1 Uji Validitas Pre-Test
Validitas

mengacu

pada

seberapa

jauh

pengukuran

empiris

cukup

menggambarkan arti sebenarnya dari kosep yang tengah diteliti. Analisis validitas data
pada penelitian ini menggunakan analisis correct item-Total correlation. Jika r hitung > r
tabel dan nilai positif maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali,

2013).

Menurut r tabel dengan standard error 0,05 one tail dengan sample 30 yaitu:
df = 30-2 =28
r table (0,05;1) = 0,3061
jika rhitung < rtabel = tidak valid, dan jika rhitung > rtabel = valid
rhitung dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation
Tebel 4.3.1 Uji Validitas Pre-Test

Variabel

Dimensi

Indikator
1. Go-Jek memiliki reputasi yang baik

Corrected ItemTotal
Correlation
0.727

Keterangan
Valid

2. Go-Jek memberikan keamanan,
kenyamanan, dan terjamin bagi

Mix

Valid

0.663

Valid

0.845

Valid

konsumen.

Service
Marketing

0.793

Product

3. Go-Jek memberikan pilihan jadwal
yang sesuai dengan keinginan konsumen.
4. Go-Jek melayani dan tujuan sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan
konsumen.
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Variabel

Service
Marketing
Mix

Dimensi

Indikator

1. Tarif yang diberikan Go-Jek sesuai
dengan kebutuhan konsumen.
2. Tarif Go-Jek yang terjangkau.
Price
3. Pemberian tarif Go-Jek memberikan
informasi yang jelas.
4. Go-Jek tidak memberikan biaya
tambahan.
1. Akses penjualan/pemesanan Go-Jek
beragam.
2. Go-Jek memberikan kemudahan dalam
pemesanan.
Place
3. Mudah dalam melakukan pemesanan GoJek secara on-line.
4. Go-Jek memberikan pilihan yang beragam
dalam pembayaran.
1. Go-Jek memberikan promosi yang
menarik.
2. Go-Jek aktif dalam penggunaan media
iklan dan hubungan masyarakat.
Promotion 3. Webside dan mobile application yang
menjelaskan informasi yang jelas tentang
Go-Jek.
4. Call center Go-Jek menerima saran dan
kritik dengan baik.
1. Kru Go-Jek ramah dalam memberikan
pelayanan.
2. Call center Go-Jek ramah dalam
melayanin konsumen.
People
3. Kru Go-Jek sigap selama dalam
perjalanan.
4. Kru Go-Jek sangat profesional.
1. Go-Jek sangat cepat dalam menerima
pesanan.
2. Kru Go-Jek sangat tepat waktu.
Process
3. Kru Go-Jek cepat dalam melalukan
pengiriman barang/makanan.
4. Go-Jek memberikan bantuan selama
proses perjalanan.

Corrected
Item-Total Keterangan
Correlation
0.704

Valid

0.721

Valid

0.6

Valid

0.774

Valid

0.769

Valid

0.764

Valid

0.839

Valid

0.852

Valid

0.644

Valid

0.735

Valid

0.703

Valid

0.655

Valid

0.775

Valid

0.72

Valid

0.792

Valid

0.785

Valid

0.634

Valid

0.704

Valid

0.651

Valid

0.565

Valid
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Variabel

Dimensi

Indikator
1. Go-Jek memiliki kendaraan yang
baik.
2. Go-Jek memiliki kelengkapan motor
yang baik.
3. Go-Jek memiliki kendaraan yang

Service
Marketing
Mix

bersih.

Physical

4. Go-Jek memiliki kendaraan yang

Evidence

nyaman.

Corrected
Item-Total Keterangan
Correlation
0.827

Valid

0.717

Valid

0.686

Valid

0.764

Valid

0.702

Valid

0.704

Valid

0.653

Valid

0.731

Valid

0.646

Valid

0.817

Valid

0.691

Valid

5. Go-Jek memiliki helm yang bersih
dan alat yang lengkap dalam berkendara
untuk konsumen.
6. Go-Jek memiliki kru yang bersih dan
rapih.
Pengenalan

sesuai kebutuhan saya.

Masalah
Pencarian

2. Saya mengetahahui Go-Jek dengan

Informasi

sangat baik.
3. Saya memilih Go-Jek sebagai pilihan

Evaluasi
Keputusan

1. Produk Go-Jek menarik perhatian dan

Alternatif

Pembelian

pertama ketika membutuhkan
transportasi yang cepat dan aman.
4. Keputusan saya dalam menggunakan

Perilaku
Pembelian

Go-Jek telah mantap dan tidak raguragu.

Perilaku

5. Jika saya membutuhkan transportasi

Pasca

roda dua lagi, saya aan menggunakan

Pembelian

Go-Jek .
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4.3.2 Uji Reliabilitas Pre-Test
Setelah semua butir pertanyaan dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah menguji
reliabilitas kuesioner tersebut.
Cara pengambilan keputusan:


Jika rAlpha positif dan lebih besar dari batas minimal (0,60) maka reliabel



Jika rAlpha negatif atau rAlpha lebih kecil batas minimal (0,60) maka tidak reliabel

Tabel 4.3.2 Uji Realibilitas Pre-Test
Variable

Cronbach’s Alpha N of Items

Kesimpulan

Product (X1)

0.888

4

Reliable

Price (X2)

0.852

4

Reliable

Place (X3)

0.911

4

Reliable

Promotion (X4)

0.842

4

Reliable

People (X5)

0.895

4

Reliable

Process (X6)

0.813

4

Reliable

Physical Evidence (X7)

0.902

6

Reliable

Keputusan Pembelian (Y)

0.876

5

Reliable

Kesimpulan:
rAlpha > batas minimal (0,60) sehingga kuesioner tersebut bersifat reliabel.
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4.4 Analisis Hasil Full Test
4.4.1 Uji Validitas
Analisis validitas data pada main-test penelitian ini menggunakan analisis correct
item-Total correlation. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pertanyaan tersebut
dinyatakan valid. Menurut r tabel dengan standard error 0,05 one tail dengan sample 175
yaitu:
df = 175-2 =173
r table (0,05;1) = 0,1247
jika rhitung < rtabel = tidak valid, dan jika rhitung > rtabel = valid
rhitung dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation
Tabel 4.3.1.1 Hasil pengujian validitas full test

Variabel

Dimensi

Product

Service
Marketing
Mix

Price

Indikator
1. Go-Jek memiliki reputasi yang baik
2. Go-Jek memberikan keamanan,
kenyamanan, dan terjamin bagi
konsumen.
3. Go-Jek memberikan pilihan jadwal
yang sesuai dengan keinginan
konsumen.
4. Go-Jek melayani dan tujuan sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan
konsumen.
1. Tarif yang diberikan Go-Jek sesuai
dengan kebutuhan konsumen.
2. Tarif Go-Jek yang terjangkau.
3. Pemberian tarif Go-Jek memberikan
informasi yang jelas.
4. Go-Jek tidak memberikan biaya
tambahan.

Corrected
Item-Total Keterangan
Correlation
0.483
Valid
0.571

Valid

0.447

Valid

0.481

Valid

0.528

Valid

0.66

Valid

0.385

Valid

0.557

Valid
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Variabel

Dimensi

Indikator

1. Akses penjualan/pemesanan GoJek beragam.
2. Go-Jek memberikan kemudahan
dalam pemesanan.
Place
3. Mudah dalam melakukan
pemesanan Go-Jek secara on-line.
4. Go-Jek memberikan pilihan yang
beragam dalam pembayaran.
1. Go-Jek memberikan promosi yang
menarik.
2. Go-Jek aktif dalam penggunaan
media iklan dan hubungan
Promotion masyarakat.
3. Webside dan mobile application
yang menjelaskan informasi yang
Service
jelas tentang Go-Jek.
Marketing
4. Call center Go-Jek menerima saran
Mix
dan kritik dengan baik.
1. Kru Go-Jek ramah dalam
memberikan pelayanan.
2. Call center Go-Jek ramah dalam
melayanin konsumen.
People
3. Kru Go-Jek sigap selama dalam
perjalanan.

Process

Corrected
Item-Total Keterangan
Correlation
0.525

Valid

0.55

Valid

0.37

Valid

0.343

Valid

0.481

Valid

0.52

Valid

0.549

Valid

0.456

Valid

0.551

Valid

0.576

Valid

0.654

Valid

4. Kru Go-Jek sangat profesional.
1. Go-Jek sangat cepat dalam
menerima pesanan.

0.661

Valid

0.493

Valid

2. Kru Go-Jek sangat tepat waktu.
3. Kru Go-Jek cepat dalam melalukan
pengiriman barang/makanan.
4. Go-Jek memberikan bantuan
selama proses perjalanan.

0.541

Valid

0.562

Valid

0.521

Valid
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Variabel

Dimensi

Indikator
1. Go-Jek memiliki kendaraan yang baik.
2. Go-Jek memiliki kelengkapan motor
yang baik.
3. Go-Jek memiliki kendaraan yang bersih.
Service
4. Go-Jek memiliki kendaraan yang
Physical
Marketing
nyaman.
Evidence
Mix
5. Go-Jek memiliki helm yang bersih dan
alat yang lengkap dalam berkendara untuk
konsumen.
6. Go-Jek memiliki kru yang bersih dan
rapih.
Pengenalan 1. Produk Go-Jek menarik perhatian dan
Masalah
sesuai kebutuhan saya.
Pencarian 2. Saya mengetahahui Go-Jek dengan
Informasi sangat baik.
3. Saya memilih Go-Jek sebagai pilihan
Evaluasi
pertama ketika membutuhkan transportasi
Keputusan
Alternatif
Pembelian
yang cepat dan aman.
4. Keputusan saya dalam menggunakan
Perilaku
Pembelian Go-Jek telah mantap dan tidak ragu-ragu.
5. Jika saya membutuhkan transportasi
Perilaku
Pasca
roda dua lagi, saya aan menggunakan GoPembelian Jek .

Corrected
Item-Total
Correlation Keterangan
0.631

Valid

0.48

Valid

0.785

Valid

0.784

Valid

0.572

Valid

0.676

Valid

0.504

Valid

0.226

Valid

0.534

Valid

0.663

Valid

0.245

Valid

Setelah dilakukan pengumpulan data maka dapat diketahui bahwa semua nilai
analisis correct item-Total correlation r-hitung lebih besar dari r-table yaitu 0,1247. Ini
berarti pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut dan dengan kata lain seluruh
pertanyaan sudah valid.

70
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

4.3.1.2 Uji Reliabilitas
Setelah semua butir pertanyaan dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah
menguji reliabilitas kuesioner tersebut.
Cara pengambilan keputusan:


Jika rAlpha positif dan lebih besar dari batas minimal (0,60) maka reliabel



Jika rAlpha negatif atau rAlpha lebih kecil batas minimal (0,60) maka tidak reliabel

Tabel 4.3.1.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Full-Test

Variable

Cronbach’s Alpha N of Items

Kesimpulan

Product (X1)

0.695

4

Reliable

Price (X2)

0.729

4

Reliable

Place (X3)

0.660

4

Reliable

Promotion (X4)

0.704

4

Reliable

People (X5)

0.793

4

Reliable

Process (X6)

0.733

4

Reliable

Physical Evidence (X7)

0.862

6

Reliable

Keputusan Pembelian (Y)

0.667

5

Reliable

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel 4.2.4.2 dapat kita ketahui bahwa semua
dimensi yang ada memiliki cronbach’s alpha diatas 0,6. Ini berarti seluruh jawaban
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisioner untuk mengukur
variabel yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu sehingga variabel
dapat diandalkan (reliable).
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4.4.3

Uji Asumsi Klasik
Terdapat empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode

regresi, yakni normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas.
Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi
tersebut tidak terpenuhi. Dibawah ini penjelasan dari asumsi klasik tersebut:

4.4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam
pengujian menggunakan analisis statistik digunakan uji statistik non parametrik
Kolmogorov-Smornov (K-S). Untuk menentukan normalitas data ditentukan dengan
ketentuan jika signifikansi K-S statistik > 0,05 maka data terdistribusi normal. Uji K-S
ini dilakukan dengan membuat hipotesis :
H0 : Data residual berdistribusi normal
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Dibawah ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik non
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S):
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Tabel 4.4.3.1 Pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters a,b
Most Extreme
Dif f erences

Mean
Std. Dev iat ion
Absolute
Positiv e
Negativ e

Kolmogorov -Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual
175
.0000000
.34474246
.049
.034
-.049
.644
.802

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated f rom data.

Dari

hasil

pengujian

normalitas

menggunakan

teknik

non

parametrik

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai unstandardized residual didapatkan nilai
Asymp. Sig. sebesar 0,802. Ketentuan data dikatakan normal bila nilai Asymp. Sig.lebih
besar dari 0,05, dengan kata lain pada penelitian ini data terdistribusi secara
normaldikarenakan memiliki nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,802.

4.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Dalam hal ini penulis melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. metodenya adalah
dengan membuat grafik plot atau scatter antara "Standardized Predicted Value (ZPRED)"
dengan "Studentized Residual (SRESID)". Ada tidaknya pola tertentu pada grafik
scatterplot antara SRESID dan ZPRED adalah sumbu Y dimana sumbu Y yang telah
diprediksi dan Sumbu X adalah Residual (Y Prediksi - Y Sesungguhnya).
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Adapun kriteria pengujian untuk menjawab hipotesisnya adalah seperti di bawah ini:
1. Ho: Tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, seperti
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
2. Ha: Ada gejala heteroskedastisitas apabila ada pola tertentu yang jelas, seperti
titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian menyempit).

Gambar 5.1 Uji Heteroskedastisitas
Dari grafik scatter plot pada Keputusan Pembelian tampak titik-titik tidak
membentuk suatu pola tertentu. Diagram pencar diatas ternyata tidak membentuk pola
tertentu karena titik meyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu
Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan
heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi
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Keputusan Pembelian berdasarkan masukan variabel bebas. Maka dapat disimpulkan
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima.

4.4.2.3 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada gejala
multikolinearitas atau tidak terdapat dua cara yaitu dengan melihat korelasi antar
variabelnya pada tabel coefficient correlations dan dengan melihat nilai Variance
Inflation Factor (VIF) dari tabel coliniearity statistic. Dalam Ghozali (2009) agar tidak
terjadi gejala multikolinearitas maka korelasi antar variabel haruslah dibawah 95% dan
nilai dari VIF haruslah dibawah 10, jika suatu variabel memenuhi hal tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari
uji multikolinearitas tersebut :
Table 4.4.2.3 Uji Multikolinearitas
Coeffi ci entsa

Model
1

Product
Price
Place
Prom otion
People
Process
Phy sical Ev idence

Collinearity
St at ist ics
Tolerance
VI F
.555
1.800
.648
1.544
.598
1.672
.429
2.331
.333
2.999
.443
2.255
.444
2.254

a. Dependent Variable: Keputusan Pem belian

Sumber : Data kuisioner diolah
Pada uji multikolinieritas atau terjadinya korelasi diantara sesama variabel bebas. Pada
uji ini dapat dilihat pada table Coefficients dan lihat kolom Collinearity Statistics di model 1
yang memperlihatkan nilai VIF<10, pada umumnya terjadinya multikolinieritas apabila nilai
VIF>10. berarti model ini tidak terjadi multikolinieritas.
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4.4.4 Uji Analisis Hipotesis
4.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu
untuk mengetahui pengaruh variabel Product, Price, Place, Promotion, People, Process,
dan Physical Evidence tehadap keputusan pembelian. Jika p ≥ 0,05 maka tidak terdapat
hubungan yang signifikan. Berikut adalah hasil dari uji t penelitian ini :
Tabel 4.4.4.1 Uji t

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Phy sical Evidence

Unstandardized
Coeff icients
B
Std. Error
1.016
.259
.154
.069
-.121
.046
.120
.065
.164
.071
.083
.077
.189
.065
.191
.064

Standardized
Coeff icients
Beta
.159
-.172
.126
.186
.098
.229
.236

t
3.928
2.242
-2.622
1.840
2.315
1.070
2.892
2.974

Sig.
.000
.026
.010
.068
.022
.286
.004
.003

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
.555
.648
.598
.429
.333
.443
.444

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Hasil :
Variabel Product (X1)


Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Product berpengaruh secara
positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian
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1.800
1.544
1.672
2.331
2.999
2.255
2.254

Variabel Price (X2)


Oleh karena -thitung<-ttabel maka Ho ditolak, artinya Price berpengaruh secara
negatif signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Variabel Place (X3)


Oleh karena thitung<ttabel maka Ho diterima, artinya Place tidak berpengaruh
secara positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Variabel Promotion (X4)


Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Promotion berpengaruh
secara positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Variabel People (X5)


Oleh karena thitung<ttabel maka Ho diterima, artinya People tidak berpengaruh
secara positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Variabel Process(X6)


Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Process berpengaruh secara
positif signifikan) terhadap Keputusan Pembelian

 Variabel Physical Evidence (X7)
Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Physical Evidence
berpengaruh secara positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian
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4.4.5.2 Model Persamaan Regresi
persamaan regresinya adalah:
Ŷ = 1,016 + 0,154PR-0,121PC + 0,120PLC+ 0,164PRM+ 0,083PPP+ 0,189PRC+
0,191PEv
dimana
Ŷ

= Keputusan Pembelian

PRM = Promotion

PR

= Product

PP

= People

PC

= Price

PRC

= Process

PLC

= Place

PEv

= Physical Evidence

Dari persamaan dapat diuraikan sebagai berikut:


Dengan asumsi semua variabel bebas konstan maka akan meningkatkan 1,016
skor keputusan pembelian (Y).



Setiap kenaikan 1 skor variabel Product (X1) dapat meningkatkan 0,154 skor
variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.



Setiap kenaikan 1 skor variabel Price (X2) dapat menurunkan 0,121 skor
variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.



Setiap kenaikan 1 skor variabel Place (X3) dapat meningkatkan 0,120 skor
variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan



Setiap kenaikan 1 skor variabel Promotion (X4) dapat meningkatkan 0,164
skor variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya
konstan



Setiap kenaikan 1 skor variabel People (X5) dapat meningkatkan 0,083 skor
variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan
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Setiap kenaikan 1 skor variabel Process(X6) dapat meningkatkan 0,189 skor
variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan



Setiap kenaikan 1 skor variabel Physical Evidence (X7) dapat meningkatkan
0,191 skor variabel Keputusan Pembelian dengan asumsi variabel bebas
lainnya konstan

4.4.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Tabel 4.4.4.3 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb
Model
1

R
.731a

R Square
.535

Adjusted
R Square
.516

St d. Error of
the Estimate
.35189

a. Predictors: (Constant), Phy sical Ev idence, Place, Price,
Promotion, Product, Process, People
b. Dependent Variable: Keput usan Pembelian

 R disebut juga dengan koefisien korelasi ganda. Dapat dibaca bahwa nilai
koefisien korelasi antara variabel Product (X1), Price (X2), Place (X3), Promotion
(X4), People (X5), Process (X6) dan Physical Evidence (X7) terhadap Keputusan
Pembelian (Y) adalah 0,731.
 R Square disebut koefisien determinasi. Dari tabel dapat dibaca bahwa nilai R
square (R2) adalah 0,535, artinya 53,50% variasi yang terjadi terhadap tingggi
atau rendahnya Keputusan Pembelian disebabkan variasi Product, Price, Place,
Promotion, People, Process dan Physical Evidence, sedangkan sisanya (46,50
%) tidak dapat diterangkan.
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 Adjusted R square merupakan nilai R2 yang disesuaikan sehingga gambarannya
lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi.

 n -1 

Adjusted R2 = 1 – (1 – R2) 
n- k 
Dimana:
n = jumlah sampel
k = jumlah parameter

 175 - 1 
 = 0,862
Adjusted R2 = 1 – (1 – 0,535) 
 175 - 8 
 Std. Error of the Estimation merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan
bernilai 0,35189.
4.4.4.4 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu Product,
Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence terhadap variabel dependen
yaitu Keputusan Pembelian berpengaruh secara simultan dengan melihat signifikansi
yang ada pada table ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak,
sedangkan jika nilai signifikansinya > 0,05 berarti Ho diterima . Adapun hasil
pengelolaan data terdapat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.4.4.4 Uji F
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
23.792
20.679
44.472

df
7
167
174

Mean Square
3.399
.124

F
27.448

Sig.
.000a

a. Predictors: (Const ant), Phy sical Ev idence, Place, Price, Promot ion, Product,
Process, People
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
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Tabel ini menampilkan Fhitung . Uji F berguna untuk menentukan apakah model
penaksiran yang digunakan tepat atau tidak.

Model persamaan yang digunakan adalah model linear
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7

Fhitung pada tabel anova perludibandingkan dengan Ftabel
Fhitung = 27,448
Ftabel dilihat pada:


Taraf signifikansi 5%



df pembilang = jumlahvariabel – 1 = (8 – 1) = 7



df penyebut = jumlah data – jumlah variabel = (175 – 8) = 167

Ftabel = 2,06.
Oleh karena Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa model linear

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7
sudah tepat dan dapat digunakan. Selain membandingkan Fhitung dengan Ftabel, ada
cara yang lebih mudah untuk menentukan ketepatan model di atas, yaitu dengan
membandingkan probabilitas (pada tabel Anova tertulis Sig) dengan taraf nyatanya
(0,05 atau 0,01).


Jikaprobabilitasnya> 0,05 maka model ditolak



Jikaprobabilitasnya< 0,05 maka model diterima
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Dapat dilihat probabilitas (Sig) adalah 0,000 < 0,05 berarti model diterima atau dapat
disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7 sudah tepat.

4.5 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil perhitungan Average Value maka peneliti menetapkan langkahlangkah implikasi manajerial sebagai berikut :
1. Menetapkan variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian sebagai dasar
implikasi manajerial bagi penelitian ini.
2. Menetapkan variabel dominan sebagai prioritas implikasi manajerial yang dapat
Go-Jek lakukan.
3. Menetapkan 3 (tiga) nilai average value indikator terendah sebagai hal yang
harus diperhatikan dalam implikasi manajerial Go-Jek.
4. Indikator-indikator pada variabel dominan nantinya akan dispesifikasikan
menjadi saran-saran yang dapat diterapkan oleh Go-Jek.

Berikut tabel Average Value Service Marketing Mix Hasil sebagai dasar implikasi
manajerial.
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Tabel 4.5 Average Value Service Marketing Mix

Average
Variabel

Dimensi

Indikator
1. Go-Jek memiliki kendaraan yang baik.
2. Go-Jek memiliki kelengkapan motor yang
baik.

Physical

3. Go-Jek memiliki kendaraan yang bersih.

Evidence

4. Go-Jek memiliki kendaraan yang nyaman.
5. Go-Jek memiliki helm yang bersih dan alat
yang lengkap dalam berkendara untuk konsumen.
6. Go-Jek memiliki kru yang bersih dan rapih.
1. Go-Jek sangat cepat dalam menerima pesanan.

Service

2. Kru Go-Jek sangat tepat waktu.

Marketing
Mix

Process

3. Kru Go-Jek cepat dalam melalukan
pengiriman barang/makanan.
4. Go-Jek memberikan bantuan selama proses
perjalanan.
1. Go-Jek memberikan promosi yang menarik.
2. Go-Jek aktif dalam penggunaan media iklan
dan hubungan masyarakat.

Promotion

3. Webside dan mobile application yang
menjelaskan informasi yang jelas tentang Go-Jek.
4. Call center Go-Jek menerima saran dan kritik
dengan baik.

Value
3.863
4.183
3.783
3.794
4.091
3.766
3.783
3.92
3.909
3.886
4.406
4.017
4.194
3.691
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Variabel

Dimensi

Average

Indikator

Value
1. Tarif yang diberikan Go-Jek sesuai dengan
kebutuhan konsumen.

Service
Marketing
Mix

2. Tarif Go-Jek yang terjangkau.
Price

4.28

3. Pemberian tarif Go-Jek memberikan informasi
yang jelas.
4. Go-Jek tidak memberikan biaya tambahan.

3.589

4.131
3.857

Variabel dominan dalam penelitian ini adalah Physical Evidence dengan
indikator-indikator: Go-Jek memiliki kendaraan

yang baik,

Go-Jek memiliki

kelengkapan motor yang baik, Go-Jek memiliki kendaraan yang bersih, Go-Jek memiliki
kendaraan yang nyaman, Go-Jek memiliki helm yang bersih dan alat yang lengkap dalam
berkendara untuk konsumen, Go-Jek memiliki kru yang bersih dan rapih. Keenam
indikator tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal penting yang akan dibahas
yaitu kelengkapan peralatan keamanan serta kelengkapan kru Go-Jek dan kebersihan dari
kru, peralatan dan kelengkapan berkendara itu sendiri.
Go-Jek memiliki kru yang bersih dan rapih menjadi permasalahan utama dalam
variable physical evidence, peningkatan standarisasi mengenai kebersihan menjadi issue
penting kebersihan dapat diperoleh dengan pemberian pelatihan terhadap kru Go-Jek.
Dibutuhkan pengawasan terhadap proses penyaluran jasa Go-Jek secara rutin diharapkan
mampu meningkatkan kedisiplinan kru Go-Jek dalam menyalurkan jasanya kepada
konsumen.
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Go-Jek memiliki kendaraan yang bersih, baik, dan nyaman menjadi issue lain
dalam penyaluran jasa Go-Jek. Kebersihan, kelayakan, dan kenyamanan kendaraan
sering kali tidak diperhatikan oleh kru Go-Jek hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri
oleh Go-Jek dan krunya. Dengan diperhatikannya kebersihan, kelayakan, dan
kenyamanan kendaraan diharapkan mampu menjadi daya terik lebih untuk peningkatan
pengguna Gojek. Meskipun pengawasan tentang penerapan standart operasional dan
standar kendaraan kru Go-Jek dapat dilakukan langsung melalui pemberian tanda
bintang pada aplikasi setelah menerima pelayanan, tetapi hal ini kurang menggambarkan
bagaimana standart operational dan kelayakan kendaraan mengenai kelengkapan dan
kebersihan kendaraan kru-nya tergambarkan dalam penerapannya.
Variabel lain yang turut mempengaruhi keputusan pembelian adalah process
dan promotion. Berdasarkan perhitungan Average Value process ada 1(satu) indikator
terendah yaitu Go-Jek sangat cepat menerima pesanan. Kecepatan respon dari kru GoJek diharapkan dapat ditingkatkan sehingga dapat menarik minat lebih oleh para
konsumen untuk terus menggunakan jasa Go-Jek. Ada beberapa alasan sehingga
konsumen kesulitan dalam melakukan/menerima pelayanan Go-Jek, hal ini disebabkan
oleh kurangnya sebaran kru Go-Jek di seluruh daerah di DKI Jakarta yang cenderung
terpusat pada satu titik zona bisnis di Jakarta. Hal ini menyebabkan kurangnya armada
Go-Jek di daerah-daerah luar sentra bisnis. Dengan jumlah armada kru Go-Jek yang
cukup banyak dibandingkan dengan pesaing bisnis sejenis lainnya menjadi kekuatan
tersendiri untuk Go-Jek tetapi Go-Jek juga harus memperhatikan penyebaran kru-nya
hingga merata di seluruh daerah di DKI Jakarta.
Variabel promotion juga menjadi variabel yang cukup signifikan dalam
mempengaruhi keputusan penggunaan jasa Go-Jek, yaitu call center Go-Jek menerima
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saran dan kritik dengan baik . Pelayanan call center menjadi penting agar tujuan
pencapaian kepuasan sehingga meningkatkan daya tarik beli konsumen terhadap Go-Jek.
Dalam mengakses call canter Go-Jek kadang konsumen menemukan kesulitan
dikarenakan line Go-Jek yang sibuk. Penambahan staff call canter diharapkan mempu
meningkatkan standar layanan prima yang diberikan oleh Go-Jek. Selain itu respon
langsung diharapkan cepat ditanggapi dan di analisis oleh Go-Jek sehingga saran dapat
diserap dengan baik oleh Go-Jek dan kritik langsung di tanggapi agar segala pelanggaran
mengenai indisipliner yang dilakukan oleh kru Go-Jek yang dilakukan secara sengaja
dikenakan sangsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Go-Jek.
Variabel Price atau harga secara signifikan berpengaruh terhadap pembelian di
konsumen Go-Jek tetapi dalam hal ini berpengaruh negatif. Dalam periode promo seperti
yang dilakukan Go-Jek dalam beberapa waktu belakangan ini sangat menunjukkan
tingginya animo masyarakat untuk menggunakan Go-Jek tetapi disisi lain, jika Go-Jek
menetapkan harga normal tampa adanya promosi menunjukkan akan berkurangnya
tingkat animo masyarakat dalam menggunakan Go-Jek. Hal ini sangat perlu diantisipasi
dengan penetapan atau peninjauan kembali penetapan tarif normal yang akan dilakukan
Go-Jek agar mencegah terjadinya penurunan daya atau minat beli terhadap Go-Jek yang
akan berdampak terhadap pendapatan Go-Jek dan kru Go-Jek itu sendiri.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta
melakukan analisis data pada bab-bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan
sebagai berikut.
1.

Terdapat pengaruh positive signifikan variabel product terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

2.

Terdapat pengaruh negative signifikan variabel price terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

3.

Tidak terdapat pengaruh positive signifikan variabel place terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

4.

Terdapat pengaruh positive signifikan variabel promotion terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

5.

Tidak terdapat pengaruh positive signifikan variabel people terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

6.

Terdapat pengaruh positive signifikan variabel process terhadap keputusan
pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.

7.

Terdapat pengaruh positive signifikan variabel physical evidence terhadap
keputusan pembelian jasa Go-Jek di DKI Jakarta.
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5.2 Saran
Pengembangan implikasi manajerial secara spesifik yang melihat indikatorindikator terendah dalam variabel-variabel yang mempengaruhi khususnya variabel yang
dominan yaitu physical evidence menghasilkan beberapa saran yang dapat dilakukan
oleh Go-Jek yaitu :

1. Go-Jek sebaiknya menetapka standart operational mengenai kebersihan kendaraan
dan alat pelengkap berkendara yang di terapkan oleh kru Go-Jek.
2. Pengawasan atas pelaksanaan standart operational yang ketat sebaiknya dikakukan
agar menjamin kepuasan konsumen dan meningkatkan minat beli konsumen atas jasa
yang diberikan Go-Jek.
3. Perlunya penambahan staff costomer service agar pelayanan dilakukan dengan cepat
melalui call center.
4. Pembagian zona pelayanan yang merata sehingga pelayanan yang dibutuhkan
konsumen dapat dilayani dengan cepat.
5. Sanksi yang jelas dan tegas atas pelanggaran dan indisipliner yang dilakukan oleh kru
gojek selama melayani konsumen.
6. Peninjauan kembali penetapan tarif normal sehingga membentuk harga yang sekiranya
dapat terus mempertahankan konsumen Go-Jek.

Penelitian ini selain bermanfaat bagi Go-Jek juga dapat menjadi dasar penelitian
serupa yang dapat dilakukan di objek-objek penelitian serupa. Selain itu para peneliti
selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi
keputusan pembelian disesuaikan dengan kondisi jasanya dan kebutuhan hasil penelitian
jasa tersebut.
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Menurut Kotler dan Amstrong (2012) perilaku keputusan pembelian merupakan
bagian dari proses pembelian secara luas.
1. Diawali dari pengenalan kebutuhan tentang tanggapan setelah melakukan
pembelian, hal ini dapat dirangsang oleh internal stimuli contohnya advertising atau
diskusi dengan orang terdekat, pada umumnya keterlibatan konsumen dalam hal ini
sangat diperlukan selama proses pembelian. Go-Jek merupakan suatu bisnis dengan
keterlibatan tinggi. Dalam hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Go-Jek untuk
melakukan pendekatan internal stimuli tersebut.
2. Tahap berikutnya adalah pencaharian informasi. Konsumen dapat memperoleh
informasi dari berbagai sumber. Hal tersebut mencakup personal source (keluarga,
teman, dan tetangga), commercial source (iklan, sales, web side, kemasan, dan displays),
public sourceI (mass media, consumer rating, internet searches) dan experiental source
(penanganan, uji, dan penggunaan produk). Media-media tersebut diatas cukup mampu
dan telah digalakkan oleh Go-Jek, mempertahankan dan meningkatkan inovasi tersebut
sangat penting sehingga Go-Jek bukan hanya menjadi pionir yang terus terdepan di
bidangnya.
3. Evaluasi alternatif, menjelaskan bagaimana konsumen menerima informasi dan
menentukan pilihan. Dalam hal ini konsumen tidak hanya menggunakan evaluasi tunggal
dalam setiap proses keputusan pembelian, melainkan beberapa evaluasi proses yang
lebih kompleks dalam proses keputusan tersebut. Bagaimana konsumem mengevaluasi
alternatif keputusan tergantung pada individu dan situasi pembelian tertentu. Dalam
beberapa kasus, konsumen menggunakan kalkulasi dan logika mereka dalam melakukan
pembelian. Dikarenakan poin ini cukup kompleks dan bersifat evaluatif, maka penetapan
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standart pelayanan dan standart kendaraan sebaiknya terus diperhatikan dan dijaga
keberlangsungannya.
4. Konsumen cenderung memilih merk yang familiar, tetapi ada 2(dua) faktor
yang menentukan keputusan pembelian yaitu perilaku lingkungan terdekat dan
unexpected situational factors seperti pendapatan, ekspektasi harga, ekspektasi product
benefits. Kesuksesan Go-Jek menempatkan ojek bukan hanya sebagai kendaraan
transportasi roda dua menjadi tren tersendi menjadi strong point mereka, harga
ekspektasi yang didukung dengan promo membuat Go-Jek unggul dari pesaing. Langkah
berikutnya adalah bangaimana Go-Jek melakukan kebijakan harganya ketika promo
tersebut sudah tidak berlaku.
5. Tahap terakhir adalah perilaku paska pembelian. Dalam hal ini merupakan
proses yang dilakukan konsumen sebagai respon berdasar hasil pembelian berdasarkan
kepuasan atau ketidak puasan dengan produk yang dibeli. Evaluasi kinerja, kepatuhan
dan peluang melakukan pengembangan produk diharapkan mampu meningkatkan
antusias konsumen untuk terus menggunakan Go-Jek sebagai pilihan utama mereka.
Dari kelima hal tersebut dapat dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi
keputusan pembelian. Hal-hal tersebut kiranya dapat diperhatikan dan menjadi tolak ukur
dalam penelitian berikutnya dimana dalam hal ini tidak menjadi variabel parameter
dalam penelitian ini.
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Daftar Lampiran
Lampiran 1
Profile Responden
Apakah anda pernah menggunakan Go-Jek

Valid

Pernah

Frequency
175

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulat iv e
Percent
100.0

Kapan Terakhir kali menggunakan Go-jek

Valid

<= 1 bulan y ang lalu
>= 3 bulan y ang lalu
1 - 3 bulan y ang lalu
Total

Frequency
119
13
43
175

Percent
68.0
7.4
24.6
100.0

Valid Percent
68.0
7.4
24.6
100.0

Cumulativ e
Percent
68.0
75.4
100.0

Jenis Kelamin

Valid

Pria
Wanita
Total

Frequency
93
82
175

Percent
53.1
46.9
100.0

Valid Percent
53.1
46.9
100.0

Cumulativ e
Percent
53.1
100.0

Pendidi kan

Valid

Frequency
S1
112
S2
7
S3
1
SD / SMP
5
SMA / SMK / Sederajat
50
Total
175

Percent
64.0
4.0
.6
2.9
28.6
100.0

Valid Percent
64.0
4.0
.6
2.9
28.6
100.0
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Cumulat iv e
Percent
64.0
68.0
68.6
71.4
100.0

Pekerjaan

Valid

Ibu Rumah Tangga
Kary awan / Pegawai
Pegawai Negeri Sipil
Pelajar / Mahasiswa
Pengangguran
Wiraswasta
Total

Frequency
2
74
5
75
1
18
175

Percent
1.1
42.3
2.9
42.9
.6
10.3
100.0

Valid Percent
1.1
42.3
2.9
42.9
.6
10.3
100.0

Cumulat iv e
Percent
1.1
43.4
46.3
89.1
89.7
100.0

Lampiran 2
Uji Validitas dan Uji Realibilitas Pre-Test
Reliability Product
Scale Statistics
Mean
17.07

Variance
7.926

St d. Dev iation N of Items
2.815
4

Item-Total Statisti cs

X1A
X1B
X1C
X1D

Scale Mean if
Item Deleted
12.70
12.83
12.90
12.77

Scale
Variance if
Item Deleted
4.562
4.351
5.128
4.461

Corrected
Item-Total
Correlation
.727
.793
.663
.845

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.867
.841
.888
.822

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.888

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability Price
Scale Statistics
Mean
17.43

Variance
7.357

Std. Deviation N of Items
2.712
4
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Item-Total Statisti cs

X2A
X2B
X2C
X2D

Scale Mean if
Item Deleted
13.17
13.10
13.07
12.97

Scale
Variance if
Item Deleted
4.420
3.886
5.099
3.964

Corrected
Item-Total
Correlation
.704
.721
.600
.774

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.808
.804
.851
.776

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.852

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability Place
Scale Statistics
Mean
17.33

Variance
8.023

Std. Deviation N of Items
2.832
4

Item-Total Statisti cs

X3A
X3B
X3C
X3D

Scale Mean if
Item Deleted
12.90
13.13
12.93
13.03

Scale
Variance if
Item Deleted
4.645
4.395
5.030
4.516

Corrected
Item-Total
Correlation
.769
.764
.839
.852

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.895
.901
.878
.866

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.911

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.
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Reliability Promotion
Scale Statistics
Mean
17.37

Variance
6.309

St d. Dev iation N of Items
2.512
4

Item-Total Statisti cs

X4A
X4B
X4C
X4D

Scale Mean if
Item Deleted
12.87
12.97
13.10
13.17

Scale
Variance if
Item Deleted
3.913
3.895
3.748
3.385

Corrected
Item-Total
Correlation
.644
.735
.703
.655

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.814
.781
.789
.819

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.842

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability People

Scale Statistics
Mean
16.77

Variance
9.013

Std. Deviation N of Items
3.002
4

Item-Total Statisti cs

X5A
X5B
X5C
X5D

Scale Mean if
Item Deleted
12.67
12.57
12.60
12.47

Scale
Variance if
Item Deleted
5.126
5.289
5.283
5.292

Corrected
Item-Total
Correlation
.775
.720
.792
.785

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.862
.882
.856
.858

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.895

N of Items
4
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100.0
.0
100.0

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability Process
Scale Statistics
Mean
17.07

Variance
7.168

Std. Deviation N of Items
2.677
4

Item-Total Statisti cs

X6A
X6B
X6C
X6D

Scale Mean if
Item Deleted
12.77
12.87
12.73
12.83

Scale
Variance if
Item Deleted
4.737
4.051
4.202
4.144

Corrected
Item-Total
Correlation
.634
.704
.651
.565

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.770
.730
.756
.804

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.813

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability Physical Evidence
Scale Statistics
Mean
24.57

Variance
17.978

St d. Dev iation N of Items
4.240
6
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Item-Total Statisti cs

X7A
X7B
X7C
X7D
X7E
X7F

Scale Mean if
Item Deleted
20.43
20.53
20.27
20.47
20.60
20.53

Scale
Variance if
Item Deleted
12.254
12.878
12.892
12.671
12.731
12.947

Corrected
Item-Total
Correlation
.827
.717
.686
.764
.702
.704

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.870
.887
.892
.880
.890
.889

Reliabi lity Statisti cs
%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.902

N of Items
6

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliability Keputusan Pembelian
Scale Statistics
Mean
20.17

Variance
11.316

St d. Dev iation N of Items
3.364
5

Item-Total Statisti cs

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

Scale Mean if
Item Deleted
16.20
16.00
16.03
16.07
16.37

Scale
Variance if
Item Deleted
7.545
7.517
7.895
6.961
7.413

Corrected
Item-Total
Correlation
.653
.731
.646
.817
.691

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.863
.844
.864
.822
.854

Case Processing Summary

Reliabi lity Statisti cs
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha
.876

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.
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N of Items
5

Lampiran 3
Uji Validitas dan Uji Realibilitas Full Test
Reliability Product
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.695

.715

4

Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a

Excluded
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.386

.301

.496

.195
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1.649

.004

Scale Statistics
Mean

Variance

16.94

Std. Deviation

4.324

N of Items

2.079

4

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

4

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X1A

12.65

2.907

.483

.278

.633

X1B

12.69

2.651

.571

.350

.578

X1C

12.97

2.217

.447

.206

.687

X1D

12.50

2.941

.481

.236

.635

Reliability Price
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.729

.742

4

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.418

.200

.604

.404

3.022

Summary Item Statistics

.027

Scale Statistics
N of Items

Inter-Item Correlations

Mean
4

Variance

15.86

Std. Deviation

8.250

2.872

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X2A

12.27

4.347

.528

.382

.674

X2B

11.58

5.257

.660

.506

.608

X2C

11.73

5.763

.385

.372

.739

X2D

12.00

4.874

.557

.384

.645
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N of Items
4

Reliability Place
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.660

.663

4

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.330

.223

.559

.336

2.502

.014

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

4
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Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X3A

13.04

2.705

.525

.350

.536

X3B

13.07

2.444

.550

.359

.510

X3C

12.91

3.244

.370

.146

.637

X3D

13.03

2.833

.343

.127

.667

Scale Statistics
Mean
17.35

Variance

Std. Deviation

4.481

N of Items

2.117

4

Reliability Promotion
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.704

.719

4

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.391

.250

.504

.254

2.015

.006

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

4

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X4A

11.90

3.651

.481

.313

.651

X4B

12.29

3.127

.520

.278

.621

X4C

12.11

3.470

.549

.341

.614

X4D

12.62

2.870

.456

.241

.681
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Scale Statistics
Mean

Variance

16.31

Std. Deviation

5.307

N of Items

2.304

4

Reliability People
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a

Excluded
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.793

.800

4

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.499

.432

.622

.191
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1.442

.004

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

4

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X5A

11.83

3.718

.551

.314

.767

X5B

12.33

3.117

.576

.338

.766

X5C

12.06

3.583

.654

.460

.723

X5D

12.18

3.265

.661

.468

.712

Scale Statistics
Mean

Variance

16.13

Std. Deviation

5.690

N of Items

2.385

4

Reliability Process
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
175

100.0

0

.0

175

100.0
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Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.733

.740

4

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.416

.361

.479

.119

1.330

.002

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

4

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X6A

11.71

3.343

.493

.248

.703

X6B

11.58

3.774

.541

.314

.664

X6C

11.59

3.749

.562

.323

.653

X6D

11.61

3.860

.521

.276

.675
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Scale Statistics
Mean

Variance

15.50

Std. Deviation

6.010

N of Items

2.452

4

Reliability Physical Evidence
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a

Excluded
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.862

.860

6
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Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.505

.288

.746

.458

2.591

.015

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

6

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

X7A

19.62

10.054

.631

.438

.842

X7B

19.30

11.107

.480

.254

.866

X7C

19.70

9.304

.785

.641

.813

X7D

19.69

9.366

.784

.652

.814

X7E

19.39

10.388

.572

.351

.853

X7F

19.71

9.573

.676

.504

.834

Scale Statistics
Mean
23.48

Variance
13.964

Std. Deviation
3.737

N of Items
6
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Reliability Keputusan Pembelian
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
175

100.0

0

.0

175

100.0

a

Excluded
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.667

.673

5

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

Minimum
Inter-Item Correlations

.291

.037

.582

.546

Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

15.856

.031

Summary Item Statistics
N of Items
Inter-Item Correlations

5

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Squared

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Multiple

Alpha if Item

Correlation

Deleted

Y1

16.69

4.596

.504

.335

.588

Y2

16.79

5.003

.226

.081

.700

Y3

16.80

3.793

.534

.365

.558

Y4

16.75

3.830

.663

.488

.499

Y5

16.83

4.924

.245

.085

.693

Scale Statistics
Mean
20.97

Variance
6.390

Std. Deviation
2.528

N of Items
5
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Lampiran 4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters a,b

Mean
Std. Dev iat ion
Absolute
Positiv e
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov -Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual
175
.0000000
.34474246
.049
.034
-.049
.644
.802

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated f rom data.
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Lampiran 5
Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 6
Uji Multikolinearitas
Coeffi ci entsa

Model
1

Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Phy sical Ev idence

Collinearity
St at ist ics
Tolerance
VI F
.555
1.800
.648
1.544
.598
1.672
.429
2.331
.333
2.999
.443
2.255
.444
2.254

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
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Lampiran 7
Uji t
Coeffi ci entsa

Model
1

(Constant)
Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Phy sical Ev idence

Unstandardized
Coef f icients
B
St d. Error
1.016
.259
.154
.069
-.121
.046
.120
.065
.164
.071
.083
.077
.189
.065
.191
.064

St andardized
Coef f icients
Beta
.159
-.172
.126
.186
.098
.229
.236

t
3.928
2.242
-2.622
1.840
2.315
1.070
2.892
2.974

Sig.
.000
.026
.010
.068
.022
.286
.004
.003

Collinearity
St at ist ics
Tolerance
VI F

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Lampiran 8
Uji
Model Summaryb
Model
1

R
.731a

R Square
.535

Adjusted
R Square
.516

St d. Error of
the Estimate
.35189

a. Predictors: (Constant), Phy sical Ev idence, Place, Price,
Promotion, Product, Process, People
b. Dependent Variable: Keput usan Pembelian

Lampiran 9
Uji F
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
23.792
20.679
44.472

df
7
167
174

Mean Square
3.399
.124

F
27.448

a. Predictors: (Const ant), Phy sical Ev idence, Place, Price, Promot ion, Product,
Process, People
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
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Sig.
.000a

.555
.648
.598
.429
.333
.443
.444

1.800
1.544
1.672
2.331
2.999
2.255
2.254

