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ABSTRACT 

At this time, the number of vehicles in Indonesia each year increased rapidly, causing the 
vehicle fuel consumption to be high. This high market conditions led the gas station’s 
company continue to develop competitive advantages to other gas station’s companies. the 
purpose of this study was to determine the factors that may affect the repurchase intention 
and the level of customer satisfaction in Shell Indonesia’s gas station. This research is 
catogorized as survey research with descriptive analysis method by taking sample and using 
questionnaire as the main data. The sample of this research are the driver of motorcycle and 
car who have been buying fuel in Shell’s gas station. The respondents are chosen by 
nonprobability sampling and convinience sampling. The result of analysis is using Structural 
Equation Modeling (SEM) and its result would be summarized as below: 1). Perceived 
Service Quality has a positive effect on Customer Satisfaction. 2). Perceived Product Quality 
has a positive effect on Customer Satisfaction. 3). Perceived Price Fairness has a positive 
effect on Customer Satisfaction. 4). Customer Satisfaction has a positive effect on 
Repurchase Intention. 

Keywords: Perceived Service Quality, Percieved Product Quality, Perceived Price 

Fairness, Customer Satisfaction, and Repurchase Intention. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia pada 

saat ini ± 237.641.326. Dimana hampir 50% diantaranya merupakan penduduk yang tinggal 

di kota-kota besar dengan tingkat konsumsi yang lebih besar.  (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Gaya hidup masyarakat yang belum bisa memanfaatkan transportasi umum untuk 

aktivitas sehari-hari,  namun masih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja (Ahok) bahwa penggunaan 

transportasi umum di Jakarta masih rendah (Kandi, 2015). Gaya hidup ini yang 

menyebabkan tingkat kemacetan terus bertambah pada kota-kota besar di Indonesia. 

Dampak dari penggunaan kendaraan pribadi yang masih banyak juga mempengaruhi tingkat 

konsumsi bahan bakar kendaraan (bensin) dalam negeri (BSPT, 2010).  

Persaingan pasar produsen BBM ini terjadi dalam berbagai aspek seperti pelayanan 

kepada pelanggan, harga yang di tawarkan, dan juga ketersediaan cabang-cabang untuk 
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memenuhi kepuasan dan manambah niat beli pelanggannya. Pada kenyataannya, harga 

minyak mentah yang saat ini masih sangat berfluktuatif menyebabkan produsen harus terus 

menetapkan harga yang kompetitif untuk produk BBMnya. Kemudian masyarakat Indonesia 

yang pada awalnya masih awam mengenai perbedaan kualitas produk, kini sudah lebih 

mengerti dalam memilih produk mana yang lebih berkualitas untuk bahan bakar 

kendaraannya, dan saat ini sudah banyak beralih ke konsumsi bahan bakar non-subsidi. Hal 

yang patut untuk dipertimbangkan pula adalah dari segi kualitas pelayanan yang diberikan, 

agar mampu memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi dan juga memuaskan 

harapan pelanggannya agar lebih merasa dihargai sebagai pelanggan. Hal tersebut di 

dukung oleh Bei dan Chiao (2001) yang mengatakan bahwa persepsi konsumen mengenai 

kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga yang adil sangalah penting untuk 

membangun kepuasan konsumen. Maka dari itu, Bei dan Chiao (2001) menyarankan para 

perusahaan untuk mempertimbangkan kualitas produk dan harga sebagai pondasi untuk 

membangun kepuasan dan kesetiaan konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan 

sebagai nilai tambah bagi konsumen.  

Pada bulan November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa harga 

bahan bakar bersubsidi, yaitu Premium dan Solar dinyatakan naik. Premium dari harga Rp 

6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan Solar dari harga Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 (BBC 

Indonesia, 2014). Kenaikan harga bahan bakar subsidi menyebabkan selisih harga dengan 

bahan bakar non-subsidi menjadi semakin tipis. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Muhammad Iskandar (2015), Vice Preident Fuel Marketing PT Pertamina yang mengatakan 

bahwa penghapusan bahan bakar bersubsidi jenis Premium dan Solar secara bertahap 

membuat konsumen beralih ke bahan bakar non-subsidi. Dimana sudah terbukti dari hasil 

konsumsi Premium turun dari 84.000kl menjadi 77.000kl dan Solar turun dari 43.000kl 

menjadi 37.000kl. (Wijayanto, 2015) 

Menurut Virgandhi Prayudantoro, seorang pengamat politik dari Gaspol Indonesia 

yang mengatakan bahwa Pertamina akan kalah bersaing dari Shell. Hal itu disebabkan oleh 

harga bahan bakar Shell yang tidak terlalu berbeda jauh, tetapi memiliki kualitas yang 

sangat bagus, berakibat banyak konsumen lebih memilih menggunakan produk Shell 

dibandingkan produk Pertamina yaitu Pertamax. (Geo Energi, 2015) 

Penelitian ini menggunakan perusahaan SPBU Shell sebagai objek penelitan, 

dikarenakan Shell merupakan perusahaan asing besar yang masuk sebagai kompetitor 

utama dari Pertamina yang sudah lama memonopoli pasar bahan bakar kendaraan. Dimana 

peneliti ingin mengetahui efektifitas pelayan yang diberikan kepada konsumen dan kualitas 

produk yang ditawarkan dengan mentoleransi harga dari SPBU Shell yang reltaif lebih tinggi. 
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Dengan tujuan agar mampu memberikan kepuasan bagi konsumen, serta mampu 

menimbulkan minat pada konsumen untuk membeli kembali di SPBU Shell. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan(customer satisfaction) dan minat pembelian kembali 

(repurchase intention) pada konsumen SPBU Shell diantaranya adalah persepsi kualitas 

pelayanan (perceived service quality), persepsi kualitas produk (perceived product quality), 

dan persepsi harga keadilan (perceived price fairness). 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah pengendara mobil atau motor yang membeli bahan 

bakar kendaraannya di SPBU Shell. Kemudian yang akan menjadi pembahasan dalam 

penelitian ini adalah persepsi konsumen yang mampu membangun kepuasan dan minat 

pembelian kembali konsumen terhadap SPBU Shell. Ruang lingkup dalam penelitian ini 

akan membahas beberapa variabel yang diantaranya Perceived Service Quality, Perceived 

Product Quality, Perceived Price Fairness, Costumer Satisfaction, dan Repurchase 

Intention. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini. Maka 

peneliti ingin menganalisis variabel yang terkait memiliki pengaruh positif atau negatif 

terhadap variabel lain, antara lain : 

1. Perceived Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

2. Perceived Product Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

3. Perceived Price Fairness memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

4. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention? 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon konsumen SPBU Shell 

terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Maka dari itu diharapkan setiap hubungan 

variabel memiliki hubungan yang positif. 

1. Perceived Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

2. Perceived Product Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

3. Perceived Price Fairness memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

4. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention. 
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2. Landasan Teori 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Perceived Service Quality 

 Lewis (1989) pada Nantel & Bahia (2000) mengatakan bahwa perceived service 

quality adalah bentuk penilaian konsumen dalam bentuk sikap dan hasil dari perbandingan 

antara ekspektasi dengan persepsi performa aktual sebuah pelayanan. Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1988) menetapkan 5 gap model, dimana membahas mengenai struktur 

dan alat ukur dari kualitas pelayanan. Mereka berasumsi bahwa cara untuk mengukur 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada dasarnya sama dengan membandingkan 

ekspektasi dan aktualisasi. Kemudian Oliver (1993) pada Bei & Shang (2006) menunjukan 

bahwa beberapa kontak layanan sangatlah penting untuk di pilih konsumen apabila mereka 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun pada kualitas pelayanan, sebuah 

pengakuan dari konsumen tidak harus berdasarkan hasil dari sebuah penggunaan produk.  

Zeithaml, Bitner, & Gremler (2009) membagi faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, menjadi 5 dimensi yaitu Realbility, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan 

Tangible. Kelima dimensi ini dinilai lebih spesifik dalam mengukur kualitas pelayanan. 

2.1.2. Perceived Product Quality 

Menurut Bei & Shang (2006), persepsi kualitas produk didefinisikan sebagai bentuk 

penilaian konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. 

Kemudian  Kotler & Armstorng (2009) menambahkan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan dengan kepuasan pelanggan, dimana tingkat kepuasan pelanggan dipengaruhi 

oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk yang berkualitas.  

Kemudian Garvin (1987) dan Martinich (1997) dalam Hidayat (2009) yang 

mengemukakan bahwa kualitas produk dapat dibentuk oleh 5 indikator, yaitu: 

1. Performance, yaitu karakteristik suatu produk, atribut-atribut yang dapat diukur, 

dan aspek-aspek kinerja individu 

2. Features, yaitu elemen dari  produk yang merupakan tambahan dari karakteristik 

utama fungsi produk. 

3. Serviceability, yaitu kemudahan suatu produk untuk diperbaiki. 

4. Conformance, yaitu tingkatan dimana suatu produk memenuhi spesifikasi atau 

kesesuaian dengan standar produk sejenis. 

5. Image, yaitu kualitas yang dipersepsikan seperti reputasi atau bentuk pencitraan 

suatu produk. 
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2.1.3. Perceived Price Fairness 

Persepsi harga merupakan bagian dari persepsi kualitas terhadap konsumen. Harga 

merupakan sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk memperoleh suatu barang 

atau jasa (Sumaedi, Bakti, & Metasari, 2011) . Menurut Bei & Chiao (2001) persepsi harga 

dapat di ukur dengan tingkat kewajaran atau keadilan yang harus dibayarkan. Kemudian 

meurut Heussler, Huber, & Meyer (2009), Penilitian mengenai Price Fairness ini didasari 

oleh pemikiran konsumen dalam mengevaluasi suatu  harga dapat dikatakan adil atau tidak 

adil, daripada mengevaluasi harga secara rasional. Suatu keadilan dapat timbul apabila 

terdapat keseimbangan antara kontribusi yang seseorang berikan dengan hasil (reward) 

yang mereka dapatkan. 

 Selanjutnya Perceived Price Fairness didefinisikan oleh Xia et al. (2004) pada 

Kinney, Xia, & Monroe (2007) yang mengatakan bahwa Price Fairness mengacu  pada 

penilaian konsumen terhadap suatu harga yang tawarkan tersebut masuk akal, dapat 

diterima, atau dibenarkan. Kemudian Lee, Illia, & Lawson-Body (2011) menyampaikan 

indikator penilaian dari Perceived Price Fairness, yaitu:  

1. Konsumen merasa harga produk yang akan dibayarkan pada suatu perusahaan 

adil. 

2. Konsumen merasa harga produk yang akan dibayarkan pada suatu perusahaan 

dapat diterima. 

3. Konsumen merasa harga produk yang akan dibayarkan pada suatu perusahaan 

memuaskan atau baik. 

 

2.1.4. Customer Satisfaction 

Menurut Kotler & Keller (2009), suatu kepuasan berasal dari perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan 

dengan kinierja produk yang diharapkan. Kepuasan konsumen merupakan faktor kunci dari 

pembentukan keinginan konsumen untuk pembelian di masa yang akan datang (Brakus, 

Schmitt, & Zarantonello, 2009) 

“Satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is a judgement that a product or 

service feature, or the product or service itself, provide a pleasureable level of consumption-

related fulfillment”- (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009) 

Yang artinya adalah kepuasan merupakan bentuk tanggapan dari pemenuhan 

harapan konsumen. Dimana konsumen menilai produk dan jasa atau fitur-fiturnya tersebut 

yang mampu menciptakan kepuasan dari penggunaan produk dan jasa tersebut. 
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2.1.5. Repurchase Intention 

Repurchase Intention didefinisikan sebagai penilaian individu seorang konsumen 

untuk melakukan pembelian kembali suatu produk atau jasa pada perusahaan yang sama 

(Lacey & Morgan, 2007; Kaveh, Mosavi, & Ghaedi, 2011). Kemudian menurut Li & Hong 

(2013), Repurchase Intention adalah keputusan individu konsumen untuk melakukan 

pembelian produk dan jasa kembali, keputusan untuk terlibat dengan perusahaan yang 

sama kembali.  

Menurut Li & Hong (2013), keputusan konsumen untuk melakukan pembelian 

kembali bergantung pada nilai manfaat yang didapatkan pada kesan transaksi sebelumnya, 

seperti:  

1. Kriteria kinerja yang sesuai harapan 

2. Persaingan  

3. Biaya yang keluarkan 

2.2. Rerangka Konseptual 

Kualitas pelayanan merupakan suatu ukuran dari sebuah pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan yang pelanggan ekspektasikan. (Lewis & Boom, 1983; Parasuman et al., 

1985). Pada beberapa penelitan, hasilnya menunjukan bahwa kualitas pelayanan mampu 

menghasilkan kepuasan pada pelanggan yang tinggi (Parasuraman, 1988). 

Ho1: Perceived Service Quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Ha1: Perceived Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Menurut Bei & Chiao (2001), persepsi kualitas produk didefinisikan sebagai bentuk 

penilaian konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian mengenai industri pelayanan (Cronin, Brady, dan 

Hult, 2000; Bei & Chiao, 2001) yang mengajukan bahwa kualitas yang tampak dari produk 

layanan harus dimasukan kedalam model kepuasan pelanggan untuk penelitian selanjutnya. 

Ho2: Perceived Product Quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Ha2: Perceived Product Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Perceived Price Fairness yang didefinisikan sebagai suatu hal yang diberikan atau di 

korbankan oleh pelanggan untuk hak kepemilikikan dari suatu barang atau jasa 

(Athanassopoulos, 2000; Cronin, Brady, dan Hult, 2000; Voss, Parasuraman, dan Grewal, 

1998; Bei et al., 2001). Dalam pembahasan mengenai hubungan antar persepsi harga 
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dengan kepuasan, Zetihaml dan Bitner (1996) mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan 

lebih besar dari kualitas pelayanan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kualitas 

pelayanan, kualitas produk, harga, situasional, dan faktor pribadi. Anderson, Fornell, & 

Lehmann (1994) juga menekankan bahwa harga merupaka faktor penting dalam kepuasan 

pelanggan, dikarenakan kapanpun konsumen mengevaluasi pelayanan yang diperolehnya, 

konsumen tetap mempertimbangkan faktor harga. Akan tetapi, faktor harga tidak 

sepenuhnya diselidiki dalam penelitian sebelumnya (Spreng, Dixon, & Olshavsky, 1993). 

Ho3: Perceived Price Fairness tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction 

Ha3: Perceived Price Fairness memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction 

Kepuasan pelanggan telah di teliti secara menyeluruh dalam dunia pemasaran pada 

beberapa dekade terakhir. Menurut Giese dan Cote (2000) pada  Tsiotsou (2006) 

mendefinisikan kepuasan sebagai sejumlah bentuk respon afektif atau positif pada waktu 

tertentu atau durasi waktu tertentu atas kepemilikan atau konsumsi suatu barang . 

Menurut Morgan et al. (1996) dalam Tsiotsou (2006), kepuasan konsumen telah 

dipertimbangkan menjadi hal paling penting dalam pembangunan dan Ervelles dan Leavitt 

(1992) menambahkan bahwa hal tersebut menjadi tujuan utama dalam pemasaran . 

Kepuasan merupakan pemeran utama dalam pemasaran menurut McQuitty et al. (2000) 

dalam Tsiotsou (2006), karena merupakan variabel yang sesuai untuk memprediksi perilaku 

pembelian (pembelian kembali, minat beli, pemilihan brand, dan perilaku perpindahan 

brand).  

Ho4: Customer Satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Repurchase Intention 

 Ha4: Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap 

Repurchase Intention 
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2.3. Model Penelitian 

 

 

Sumber: Diadopsi dari (Bei & Chiao, 2001) dan (Tsiotsou, 2006) 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive Quantitative. Penelitian 

descriptive adalah penelitian dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan suatu 

karakteristik objek yang diteliti (Malhotra, 2010). Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan cross sectional design. Peneliti akan menggunakan metode survey untuk 

tehnik pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial atau pun 

secara langsung diberikan kepada responden. Hasil penghimpunan data akan diolah 

dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM). 

3.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah SPBU Shell, sehingga yang menjadi 

sasaran responden dari penelitian ini adalah para pengendara motor dan mobil yang sudah 

pernah atau sering melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Shell. Kemudian sasaran 

responden ini akan di targetkan pada wilayah Jabodetabek. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari hasil survey di 

lapangan yang menggunakan metode kuesioner dalam penghimpunan datanya, baik 

melalui media sosial atau pun langsung didapatkan dari orang yang terlibat (Maholtra, 

2010). Pada penelitian ini, metode kuesioner dicantumkan di media internet yaitu 

Google Drive dan disebarkan melalui media sosial kepada para pengguna kendaraan 

yang telah memenuhi persyaratan peneliti. Bentuk kuesioner yang diberikan kepada 

responden, yaitu: 

 Profil responden 

 Pertanyaan mengenai Perceived Service Quality (7 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Perceived Product Quality (4 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Perceived Price Fairness (3 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Customer Satisfaction (5 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Repurchase Intention (3 indikator) 

 

 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

Perceived Service..., Rachdiaz Judha Darmawan, Ma.-IBS, 2015



Rachdiaz Judha D. - 20111111023  10 
 

(Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007) yang 

menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian 

orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 

dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode Literature Review 

yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang 

terkait dengan penelitian. 

3.4. Populasi dan Sample 

Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang sama 

untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi merupakan keseluruhan subjek dari suatu 

penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah para 

pengendara mobil dan motor yang sudah pernah ataupun sering melakukan mengisian 

bahan bakar di SPBU Shell. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience random 

sampling. Jumlah sample dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa pedoman ukuran sample tergantung 

dari jumlah indikator dapat dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam penelitian ini 

ada 22 item, dikali 5 menjadi 110 responden yang sudah  pernah mengisi bahan bakar di 

SPBU Shell. 

Jumlah sampel = indikator x 5 

Jumlah sampel = 22 x 5 = 110 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam penelitian, berikut definisi 

serta indikator atau measurement yang dipergunakan, berikut rujukannya 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Perceived 

Service Quality 

(PSQ) 

Suatu ukuran dari 

sebuah pelayanan 

yang diberikan 

sesuai dengan 

yang pelanggan 

ekspektasikan. 

Dimana konsistensi 

penyampaian 

PSQ1. (tangible) SPBU Shell 

memiliki fasilitas yang lengkap. 

(toilet, pengisian air dan angin, 

mini market) 

PSQ2. (tangible) Penampilan 

karyawan SPBU Shell selalu 

rapih dan sopan. 

Skala Interval 

(Likert 1-7) 
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kualitas pelayanan 

ini sesuai dengan 

ekspektasi 

pelanggan  (Lewis 

& Boom, 1983; 

Parasuraman et 

al., 1985) 

PSQ3. (tangible) Penampilan 

SPBU Shell tetap terjaga sesuai 

dengan pelayanannya.  

PSQ4. (reliable) Pelayanan 

SPBU Shell yang diberikan 

kepada pelanggan dapat 

diandalkan. 

PSQ5. (responsiveness) 

Karyawan SPBU Shell 

memberikan perilaku yang 

sopan dan ramah kepada 

pelanggan. 

PSQ6. (emphaty) Karyawan 

SPBU Shell memberikan  

pelayanan secara personal. 

(setiap pengendara dilayani 

oleh 1 karyawan) 

PSQ7. (assurance) Saya 

merasa aman dalam 

bertransaksi dengan karyawan 

SPBU Shell. 

(Kim, 2005) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Perceived 

Product 

Quality (PPQ) 

Penilaian yang 

berikan konsumen 

terhadap suatu 

kualitas produk yang 

ditawarkan oleh pihak 

perusahaan. (Bei & 

Chiao, 2001) 

PPQ1. Produk BBM Shell 

memberikan performa yang tinggi 

bagi kendaraan saya.   

PPQ2. Produk BBM Shell 

memberikan jarak tempuh lebih 

panjang. 

PPQ3. Produk BBM Shell 

memenuhi standar spesifikasi 

yang sama dengan produk lain 

(kadar oktan) 

PPQ4. Produk BBM Shell memiliki 

kualitas yang bermutu tinggi. 

(Garvin, 1987; Hidayat, 2009) 

Skala Interval 

(Likert 1-7) 

Perceived 

Price 

Fairness 

(PPF) 

Penilaian konsumen 

terhadap suatu harga 

yang tawarkan 

tersebut masuk akal, 

dapat diterima, atau 

dibenarkan. (Xia et 

al., 2004; Kinney, Xia, 

& Monroe, 2007) 

PPF1. Saya merasa harga BBM 

Shell fair (adil). 

PPF2. Saya merasa harga BBM 

Shell acceptable (dapat diterima) 

PPF3. Saya merasa harga BBM 

Shell reasonable (masuk akal). 

(Lee & Illia, 2011) 

Skala Interval 

(Likert 1-7) 

Costumer 

Satisfaction 

(CS) 

Kepuasan 

merupakan bentuk 

tanggapan dari 

pemenuhan harapan 

konsumen. Dimana 

konsumen menilai 

produk dan jasa atau 

fitur-fiturnya tersebut 

yang mampu 

menciptakan 

CS1. Saya merasa puas dengan 

pelayanan SPBU Shell 

CS2. Menjadi konsumen SPBU 

Shell merupakan pengalaman 

yang memuaskan. 

CS3. Saya merasa puas dengan 

SPBU Shell sebagai produsen 

penyedia BBM 

CS4. Saya puas dengan 

Skala Interval 

(Likert 1-7) 
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kepuasan dari 

penggunaan produk 

dan jasa tersebut. 

(Zeithaml, Bitner, & 

Gremler, 2009) 

keputusan saya untuk menjadi 

pelanggan SPBU Shell. 

CS5.. Secara umum, Saya puas 

dengan SPBU Shell. 

 (Kim,2005) 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Repurchase 

Intention (RI) 

Penilaian individu 

seorang konsumen 

untuk melakukan 

pembelian kembali 

suatu produk atau 

jasa pada 

perusahaan yang 

sama. (Lacey & 

Morgan, 2009) 

RI1. Saya akan 

merekomendasikan orang lain 

untuk membeli bahan bakar di 

SPBU Shell.  

(Kaveh, Mosavi, & Ghaedi, 2011) 

RI2. Saya akan tetap membeli 

bahan bakar di SPBU Shell. 

RI3. Saya bangga untuk 

mengatakan kepada orang lain 

bahwa saya konsumen SPBU 

Shell 

 (Kim, 2005) 

Skala Ordinal 

(Likert 1-7) 

 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Responden 

Pada penelitian ini, jumlah responden adalah 110 orang. Terdiri dari jenis kelamin  75 

laki-laki dan 35 perempuan. Usia responden terdiri dari 87 orang berusia 17-25 tahun, 17 

orang berusia 26-35 tahun, dan 6 orang berusia 36-45 tahun. Jenis Pekerjaan terdiri dari 3 

pegawai negeri, 42 pegawai swasta, 54 pelajar/mahasiswa, dan 11 wirausaha. Jenis 

kendaraan terdiri dari 63 mobil dan 47 motor. Kemudian jenis bahan bakar yang digunanak 
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terdiri dari 3 pengguna Shell Diesel, 72 pengguna Shell Super, dan 35 pengguna Shell V-

Power. 

4.2. Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan realibilitas menunjukan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria 

yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,50, Construct Realibility  ≥ 0,70, dan Variance 

Extracted ≥ 0,05). Hasil menunjukan bahwa seluruh hipotesis memenuhi syarat nilai yang 

diinginkan sehingga mendukung data. 

4.3. Implikasi Menejerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak PT 

Shell Indonesia. Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Shell 

adalah sebagai berikut. 

1. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Service Quality. Perusahaan SPBU Shell 

dapat mempertimbangkan saran yaitu, menambahkan fasilitas dengan cara bekerja 

sama dengan cafe dan restoran. Namun, Shell sebagai perusahaan yang selalu 

mengutamakan safety, dapat memberikan tempat untuk cafe dan restoran pada tempat 

yang jarak aman, sehingga dapat menghindari pemicu kebakaran. Kemudian sebagai 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pihak SPBU Shell Indonesia dapat lebih 

mensosialisaikan manfaat dari kegunaan Shell ClubSmart, agar para pelanggan dapat 

bergabung dengan member Shell ClubSmart dan juga dapat menambah kepuasan dan 

kenyaman pelanggan terhadap penggunaan bahan bakar di SPBU Shell. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Price Fairness. Perusahaan SPBU Shell 

dapat melakuan upaya dengan mempertahankan tingkat harga yang dapat diterima 

pelanggan. Kemudian dengan adanya program member yang dilakukan Shell yaitu 

Shell ClubSmart. Pihak Shell Indonesia dapat memanfaatkannya dengan memberikan 

promo-promo yang bersifat temporer. Contohnya yaitu, anggota member yang 

melakukan pengisian bahan bakar lebih dari 30 liter untuk produk V-Power, diberikan 

bonus gratis 2 liter dengan menukarkan poin yang dimilikinya pada periode tertentu. 

Promo – promo lain yang dapat dilakukan dapat beragam seperti pembagian masker 

debu, gratis minuman, dan lain-lainnya.  

3. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Product Quality. Perusahaan SPBU Shell 

sebagai pihak perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggannya, 

harus dapat mempertahan persepsi yang ada dan terus mengembangkan kualitas 

produknya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Upaya pengembangan 

kualitas produk dapat dilakukan dengan menambahkan jenis bahan bakar baru, tetapi 

dengan harga yang lebih rendah. Hal ini ditujukan untuk tetap mempertahankan daya 
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saing Shell dengan produsen bahan bakar lain. Kemudian dengan adanya jenis bahan 

bakar baru tersebut, Shell diharapkan tetap mempertahankan kualitas produknya. 

Tujuan peneliti dalam memberikan implikasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing 

SPBU Shell terhadap SPBU Pertamina yang telah meluncurkan produk barunya yaitu 

Pertalite. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan 

bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. Maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived Service Quality berpengaruh secara positif signifikan terhadap Customer 

Satisfaction terbukti dalam penelitian ini. 

2. Perceived Product Quality berpengaruh secara positif signifikan terhadap Customer 

Satisfaction terbukti dalam penelitian ini. 

3. Perceived Price Fairness berpengaruh secara positif signifikan terhadap Customer 

Satisfaction terbukti dalam penelitian ini. 

4. Customer Satisfaction berpengaruh secara positif signifikan terhadap Repurchase 

Intention terbukti dalam penelitian ini. 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Perusahaan SPBU Shell Indonesia 

a) Demi menjaga kelancaran serta keamanan pada saat bertransaksi, pihak Shell 

dapat menciptakan sistem pembayaran yang terpisah antara pengendara mobil dan 

motor. Contohnya dengan menyediakan alat pembayaran (EDC) yang portable 

untuk pengendara yang menggunakan non-cash, sehingga mampu menghemat 

waktu pembayaran. 

b) Pihak Shell diharapkan mampu menciptakan kualitas bahan bakar yang lebih 

hemat serta dengan memasukan edukasi pada pelanggan mengenai prosedur tata 

cara untuk berkendara yang lebih efisien. Sehingga mampu memberikan manfaat 

jarak tempuh yang lebih panjang untuk pelanggan. 

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Saran yang ditujukan untuk peneliti yang melakukan penelitian serupa selanjutnya yaitu 

menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dengan variasi profil responden yang 

lebih beragam atau luas. hal tersebut untuk memperbaiki kekurangan penelitian ini dari segi 

jumlah sampel yang belum bisa mewakili populasi. 
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LAMPIRAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Realibilitas 
Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE 

>0,5 
CR 
>0,7 

Kesimpulan 

Perceive 
Service 
Quality 

PSQ1 0,656 Valid 

0,513 0,879 Reliable 

PSQ2 0,773 Valid 
PSQ3 0,813 Valid 
PSQ4 0,78 Valid 
PSQ5 0,648 Valid 
PSQ6 0,609 Valid 
PSQ7 0,708 Valid 

Perceive 
Product 
Quality 

PPQ1 0,794 Valid 

0,517 0,808 Reliable PPQ2 0,684 Valid 
PPQ3 0,787 Valid 
PPQ4 0,591 Valid 

Perceived 
Price 

Fairness 

PPF1 0,704 Valid 
0,595 0,815 Reliable PPF2 0,798 Valid 

PPF3 0,808 Valid 

Customer 
Satisfactio

n 

CS1 0,637 Valid 

0,545 0,856 Reliable 
CS2 0,796 Valid 
CS3 0,739 Valid 
CS4 0,761 Valid 
CS5 0,75 Valid 

Repurchas
e Intention 

RI1 0,768 Valid 
0,640 0,842 Reliable RI2 0,84 Valid 

RI3 0,79 Valid 
 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 
Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 2,584 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,121 
Poor 

Fit 
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Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit (Lanjutan) 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,780 
Poor 

Fit 

 

Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 CS <---  PSQ 0,639 *** Didukung Data 
2 CS <--- PPQ 0,289 0,002 Didukung Data 
3 CS <--- PPF 0,402 *** Didukung Data 
4 RI  <--- CS 0,917 *** Didukung Data 

 

Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct 

sample moments 

253 

Number of distinct 

parameters to be estimated 

48 

Degrees of freedom (253-48) 205 
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