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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 GoJek 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.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
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
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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 lainnya. Pengguna internet di Indonesia tercatat bertumbuh 20% setiap
tahunnya dan memimpin dengan angka 102,8 juta pengguna nantinya pada 2016.
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. Dalam perkembangannya, 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.
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
konsumen, juga pengaplikasian service marketing mix yang dilakukan olah kru Go-Jek
itu sendiri dan 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.
2. Landasan Teori
2.1 Pemasaran
Pemasaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas, seperangkat institusi dan
proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, dan mempertukarkan
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penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat secara luas
(American Marketing Association, 2013).
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 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).
2.2 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).
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 pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis (business intelligence)
sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peran potensial yang akan
dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan.
2.3 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
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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).
2.3.1 Produk (Product)
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).
2.3.2 Harga (Price)
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).
2.3.3 Distribusi (Place)
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).
2.3.4 Promosi (Promotion)
Promosi (promotion) adalah aktivitas yang menyamakan manfaat produk dan
membujuk pelanggan membelinya (Kotler dan Armstrong 2008).
2.3.5 Sumber Daya Manusia (People)
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).
2.3.6 Proces (Process)
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) :
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- 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.
- Mengurangi kompleksitas. Cenderung lebih terspesialisasi.
- Meningkatkan kompleksitas. Cenderung melakukan penetrasi pasar
dengan cara menambah jasa yang diberikan.
2.3.7 Bukti fisik (Physical Evidence)
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) :
- 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.
2.4 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
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Pencarian
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(Sumber : Kotler & Keller 2012)
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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).
2.5 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 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 :
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Gambar 2.2
Rerangka Pemikiran

Product (X1)

S
e
r
v
i
c
e
M
a
r
k
e
t
i
n
g

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

People (X5)

(+)
(+)
(+)

M
i
x

Process (X6)
(+)
Physical Evidence (X7)

(+)

(X 8)
2.6 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
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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

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
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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

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

3. 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. 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). Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk

penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner (Angket), Dalam menyusun kuesionare,
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peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan
penelitian.
Sangat Tidak
Setuju
1

Tidak Setuju

Netral

Setuju

2

3

4

Sangat
Setuju
5

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).
3.2.3 Sample
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
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 crosssectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau nilai
alpha/ significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 2010).
Tabel 3.1 Indikator Variabel
Variabel

Dimensi

Indikator

Alat
Ukur

1. Reputasi perusahaan
Service
Marketing Mix

2. Keamanan, kenyamanan, dan terjamin bagi konsumen
Product (X1)

3. Jadwal yang tersedia

Ordinal

4. Ketersediaan tujuan
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
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Variabel

Dimensi

Price (X2)

Place (X3)

Alat
Ukur

Indikator

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

Promotion
(X4)

Service
Marketing
Mix

3.Webside dan mobile application yang menjelaskan
informasi
4.Call center untuk menerima saran dan kritik
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1. Tukang ojek yang ramah
2. Call center yang ramah
People (X5) 3.Kesigapan tukang ojek selama perjalanan
Ordinal
4. Profesionalisme tukang ojek
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1.Kecepatan dalam menerima pesanan
2.Ketepatan waktu
Process
3.Kecepatan dalam proses pengiriman barang/makanan
(X6)
4.Bantuan selama menerima jasa
(Sumber : Rangsan Nochai dan Titida Nochai)
1. Kendaraan yang terbaik
2. Kelengkapan motor yang baik
3. Kebersihan kendaraan
Physical
Evidence (X7) 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)
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3.3 Teknik Pengelolaan Data
3.3.1 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, 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).
3.3.2 Uji Asumsi Klasik
3.3.2.1 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.
3.3.2.2 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. 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).
3.3.2.3 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
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pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka terjadi heteroskedastisitas
(Ghozali, 2013).
3.3.3 Uji Model Analisis
3.3.3.1 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. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 + 𝑏7𝑥7 + 𝑒
3.3.3.2 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).
3.3.4 Uji Analisis Hipotesis
3.3.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika p ≥
0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan.
3.3.4.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen terhadap
variabel dependen 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 .
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4. 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)
4.2 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
Tabel 4.1 Uji Validitas

Variabel

Product
(X1)

Price (X2)

Service
Marketing
Mix

Corrected
Item-Total
Correlation

Keteran
gan

1. Reputasi perusahaan

0.483

Valid

2. Keamanan, kenyamanan, dan terjamin bagi konsumen

0.571

Valid

3. Jadwal yang tersedia

0.447

Valid

4. Ketersediaan tujuan

0.481

Valid

1. Tarif yang sesuai

0.528

Valid

2. Tarif yang terjangkau

0.66

Valid

3. Kejelasan informasi harga

0.385

Valid

4. Tampa biaya tambahan

0.557

Valid

1. Akses penjualan yang beragam

0.525

Valid

2. Mudah dalam pemesanan

0.55

Valid

3. Mudah dalam pemesanan secara online

0.37

Valid

4. Beragam cara pembayaran

0.343

Valid

1.Promosi yang menarik

0.481

Valid

2.Penggunaan iklan dan hubungan masyarakat
3.Webside dan mobile application yang menjelaskan
informasi

0.52

Valid

0.549

Valid

4.Call center untuk menerima saran dan kritik

0.456

Valid

1. Tukang ojek yang ramah

0.551

Valid

2. Call center yang ramah

0.576

Valid

3.Kesigapan tukang ojek selama perjalanan

0.654

Valid

4. Profesionalisme tukang ojek

0.661

Valid

Dimensi

Place (X3)

Promotion
(X4)

People
(X5)

Indikator

14
Analisis Pengaruh..., Andykha Pratama Anau, Ma.-IBS, 2015

Variabel

Corrected
Item-Total
Correlation

Keteran
gan

1.Kecepatan dalam menerima pesanan

0.493

Valid

2.Ketepatan waktu

0.541

Valid

3.Kecepatan dalam proses pengiriman barang/makanan

0.562

Valid

4.Bantuan selama menerima jasa

0.521

Valid

1. Kendaraan yang terbaik

0.631

Valid

2. Kelengkapan motor yang baik

0.48

Valid

3. Kebersihan kendaraan

0.785

Valid

4. Kenyamanan kendaraan

0.784

Valid

5. Kebersihan helm dan kelengkapan berkendara

0.572

Valid

6. Karyawan yang bersih dan rapih
1. Produk Go-Jek menarik perhatian dan sesuai kebutuhan
saya.

0.676

Valid

0.504

Valid

2. Saya mengetahahui Go-Jek dengan sangat baik.
3. Saya memilih Go-Jek sebagai pilihan pertama ketika
membutuhkan transportasi yang cepat dan aman.
4. Keputusan saya dalam menggunakan Go-Jek telah
mantap dan tidak ragu-ragu.
5. Jika saya membutuhkan transportasi roda dua lagi, saya
aan menggunakan Go-Jek .

0.226

Valid

0.534

Valid

0.663

Valid

0.245

Valid

Dimensi

Indikator

Process
(X6)

Service
Marketing
Mix
Physical
Evidence
(X7)

Proses
Keputusan
Pembelian

4.3 Uji Realibilitas
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 4.2 Uji Realibilitas
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

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

Reliable
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4.4

Uji Asumsi Klasik
4.4.1 Uji Normalitas
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.
Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmo gorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters a,b
Most Extrem e
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 normal
dikarenakan memiliki nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,802.
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas
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)".
Tabel 4.4 Uji Heteroskedestisitas
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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 Keputusan
Pembelian berdasarkan masukan variabel bebas. Maka dapat disimpulkan tidak
terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima.

4.4.3 Uji Multikolinearitas
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 :
Tabel 4.5 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

4.5 Uji Analisis Hipotesis
4.5.1 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 :
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Tabel 4.6 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

1.800
1.544
1.672
2.331
2.999
2.255
2.254

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Product, Price, Promotion,
Process, Physical Evidence berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Sedangkan Place dan People tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian.
4.4.2 Model Persamaan Regresi
Ŷ = 1,016 + 0,154PR-0,121PC + 0,120PLC+ 0,164PRM+ 0,083PPP+ 0,189PRC+
0,191PEv
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,
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
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4.4.4.3 Koefisien Determinasi ( R2)
Tabel 4.7 Uji

Model Summaryb
Model
1

R
.731a

Adjusted
R Square
.516

R Square
.535

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 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.

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.
Tabel 4.8 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

Dapat dilihat probabilitas (Sig) adalah 0,000 < 0,05 berarti model diterima atau dapat
disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear
Ŷ = 1,016 + 0,154PR-0,121PC + 0,120PLC+ 0,164PRM+ 0,083PPP+ 0,189PRC+
0,191PEv sudah tepat.
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
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.

5.2 Saran
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.
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