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Abstract 

 The aims of this study are to analyze the relationships between Customer Value 

(CV), Customer Satisfaction (CS), Customer Loyalty (CL), and the effetc of Swicthing 

Cost (SC) as the moderation variable. This study was taken because the results of this 

research has never been studied in Indonesia and to see interesting communication 

technologt development in Indonesia. 

 The sample of this research are users of cellular phone providers from all of  

cellular phone user in Indonesia, only hundreds and forty users in 

Jakarta.Determination of the sample in this research using purpsive sampling based on 

the results of questionnaire. The type of data is primary and secondary data, while data 

analysis method used was Structural Equation Modelling (SEM). 

 The results of this study indicate that CV has a positive and significant effect on 

CS, CV has a positive and significant effect on CL, CS has a positive and significant 

effect on CL, meanwhile SC has an imact on that relationship. However CS has no 

significant effect on CL, and CV has no significant effect on CL although SC has an 

impact on that relationship. 

 

Keywords:Customer Value (CV), Customer Satisfaction (CS), Customer Loyalty (CL), 

Swicthing Cost (SC), cellular phone provider
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perkembangan teknologi di era Globalisasi saat ini dinilai sudah 

sangat pesat. Perkembangan ini terus dilakukan oleh manusia sebagai usahanya untuk 

mencipakan alat bantu bagi manusia itu sendiri dalam melakukan setiap aktivitasnya. Hal 

ini ditunjukan pula pada sektor komunikasi. Jaman dahulu manusia hanya dapat 

berkomunikasi saat bertatap muka, kemudian berkembang dengan Surat, Telegram, 

Pager, Fax, Telepon rumah, dan akhirnya berkembang menjadi telepon selular.  

Dewasa ini telepon selular sendiri juga mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, dimulai dengan hanya dapat dipakai untuk sambungan suara (telepon), kemudian 

dapat berkirim pesan singkat melalui Short Message Service (SMS). Dan akhirnya 

telepon selular sendiri dapat mengakses jaringan internet dengan semakin modern.  

Perkembangan telepon selular juga diramaikan dengan banyaknya provider-

provider telepon selular baru yang menawarkan berbagai macam layanan dengan 

menganut “perlombaan harga” didalamnya. Dengan memanfaatkan banyaknya pilihan 

media periklanan, provider-provider semakin gencar untuk membuat suatu penawaran 

terhadap produk-produk baru mereka, yang bertujuan untuk lebih memanjakan dan 

memudahkan masyarakat dalam menikmati layanan komunikasi. Dimulai dengan harga 

tarif menggunakan layanan panggilan (telepon) yang semakin murah dengan persyaratan 

tertentu maupun tanpa syarat, SMS gratis setelah mengirim sejumlah SMS, layanan 

internet yang dinilai cepat dan pemakaiannya gratis, bahkan adapun provider yang 
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menawarkan segala produknya dengan murah sehingga dapat dinikmati oleh 

pelanggannya.  

Walaupun ternyata pada faktanya, penawaran atas produk tersebut terkadang 

merepotkan pelanggannya dengan susahnya sinyal untuk didapatkan, waktu gratis yang 

susah untuk dilakukan (tengah malam), ataupun ternyata dengan banyaknya persyaratan 

untuk menggunakan layanan yang tidak sesuai dengan pengorbanannya. Serta masih 

banyak lagi keluhan yang tercipta dari penawaran layanan yang ternyata merugikan 

pelanggan. 

Ditengah persaingan yang ketat diantara perusahaan penyedia layanan provider 

telepon selular yang ternyata banyak menimbulkan keluhan-keluhan pelanggan 

didalamnya, maka produsen provider harus senantiasa meningkatkan faktor Customer 

Value sebagai hal penting dalam penawaran pelayanan provider yang diberikan. 

Cuatomer Value merupakan konsep penilaian terhadap suatu produk yang dilakukan 

pelanggan bedasarkan beberapa penilaian, diantaranya keadaan produk yang baik dan 

adil, serta pada saat harga yang ditawarkan sesuai dan pantas dengan apa yang diberikan 

(Bolton & Lemon, 1999).  

Pentingnya Customer Value terhadap sebuah perusahaan juga diungkapkan oleh 

Holbrook (1994) yang mengungkapkan bahwa Customer Value merupakan basis 

fundamental yang sangat penting bagi setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan. Salah 

satu kegiatan pemasaran yang penting adalah faktor Customer Satisfaction dan Customer 

Loyalty yang menjadi tujuan utama bagi setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan.  

Customer Satisfaction merupakan respon emotional seorang pelanggan terhadap 

pengalaman kegiatan transaksi yang dilakukan dengan produsen, sedangkan Customer 
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Loyalty merupakan keinginan spesifik pelanggan untuk melanjutkan hubungannya 

dengan sebuah produsen (Czepiel & Gilmore, 1987). Dengan meningkatnya Customer 

Satisfaction dan Customer Loyalty, maka produsen tersebut niscaya akan mendapatkan 

penambahan nilai keuntungan dari setiap transaksi pelanggannya. 

Dengan banyaknya penawaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

provider dan adanya keluhan-keluhan yang timbul dari penggunaan layanan sebuah 

provider oleh pelanggan maka dapat membuat pelanggan tersebut berpindah ke provider 

lain yang dinilai lebih baik layanannya. Namun proses kepindahan pelanggan dari suatu 

provider ke provider lain yang dinilai memiliki layanan yang lebih baik dapat 

menimbulkan biaya didalamnya. Hal ini lah yang menyebabkan adanya dilema pada 

masyarakat dalam menggunakan. dan setia pada suatu provider. Terkadang terdapat 

pengguna telepon selular yang sering berpindah provider untuk mendapatkan keuntungan 

yang dijanjikan oleh pihak provider tersebut, atau berpindah dikarenakan keharusan 

untuk mengganti provider yang mungkin diakibatkan kerusakan, hilang, sudah bosan 

dengan masalah provider yang dipakai, dan masalah serta faktor lainnya yang 

menyebabkan pengguna berpindah. Namun tidak sedikit pula yang tetap setia pada 

provider tersebut walaupun dengan banyaknya kendala dan gangguan yang diterima, 

mengingat adanya biaya yang harus dihadapi apabila mereka mengganti provider telepon 

selular mereka. 

Kesetiaan pelanggan terhadap suatu provider teradang dapat disebabkan oleh 

pemikiran pelanggan terhadap biaya-biaya yang akan ditanggung pada saat pelanggan 

beralih dari provider yang lama ke provider yang baru. Seperti pada saat mengganti 

provider baru maka pelanggan akan mempunyai nomer baru yang harus disebarluaskan 

kembali kepada relasi-relasinya, pada saat pindah ke provider baru maka dia harus 
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memindahkan nomer-nomer relasinya ke kartu provider yang baru, harus mendaftarkan 

ulang, dan masih banyak lagi perhitungan biaya yang dihadapi para pengguna pada saat 

berpindah tersebut. Biaya-biaya tersebut biasa dikenal dengan sebutan Switching Cost. 

Switching Cost dipandang oleh beberapa peneliti sebagai pertimbangan bagi 

setiap pelanggan pada saat mereka berpindah dari suatu produk atau layanan, ke produk 

atau layanan yang baru. Sehingga faktor ini dinilai sebagai salah satu faktor penting bagi 

setiap kegiatan pemasaran. Seperti yang disampaikan oleh beberapa peneliti yang 

berpendapat bahwa Switching Cost bertindak sebagai variabel moderator kunci yang 

secara signifikan dapat mempengaruhi Customer  Loyalty melalui beberapa penentu 

seperti Customer Satisfaction (Fornell, 1992; Lee et al , 2001;. Oliver, 1999), dan 

Customer Value (Neal, 1999; Woodruff, 1997). Sehingga faktor ini seharusnya dapat 

diantisipasi oleh setiap produsen, untuk dapat mempertahankan pelanggannya agar tidak 

berpindah dan tetap setia kepada layanan yang diberikan provider terebut. 

Sebagaimana telah diuraikan terkait dilema pada sisi pelanggan. Pengguna 

layanan Operator Telepon Selular selalu menginginkan layanan yang terbaik bagi 

mereka dan menghindari setiap kerugian yang dihadapi oleh mereka, walaupun 

terkadang mereka harus berpindah ke provider lain dengan menghadapi resiko biaya 

yang harus dihadapi (Switching Cost). Faktor Switching Cost pada kenyatannya dinilai 

menjadi faktor yang sangat penting, walaupun masih sedikit penelitian yang membahas 

faktor ini lebih jauh. 

Pembahasan Customer Value, Customer Loyalty, dan Customer Satisfaction yang 

memiliki hubungan dengan faktor Switching Cost sudah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti, namun demikian pembahasan tersebut masih belum banyak ditemukan pada 
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konteks Indonesia. Maka penelitian ini akan membahas dampak peran Switching Cost 

terhadap hubungan Customer Satisfaction, Customer Value dan Customer Loyalty. 

1.2 Ruang lingkup penelitian 

Sebagai mana telah diungkapkan sebelumnya dimana banyak provider-provider 

yang menawarkan layanan jasanya kepada pelanggan dan konsumen lainnya, maka 

dalam penelitian ini hanya akan menggunakan data yang didapatkan dari pelanggan yang 

menggunakan provider dengan market share terbesar di Indonesia, provider tersebut 

adalah Telkomsel, Indosat, dan XL axiata. Hal ini diambil bedasarkan data market share 

yang didapatkan dari survey pengguna provider di indonesia, berikut peta pembagian 

pasar pengguna provider tersebut pada perioder 2010-2011 dan 2011-2012. 

Indonesian Provider Market Share  

  

Provider 

Telkomsel Indosat 

XL 

axiata 

Tri 3 Axis 

Lain-

lain 

Total 

P
er

io
d

e
 

2010-

2011 

44% 16% 15% 6% 5% 14% 100% 

2011-

2012 

42,60% 19,80% 16,20% 6,60% 5,80% 9% 100% 

Tabel 1. 1 Market Share Operator Telepon Seluler (sumber; www.Detik.com) 

Bedasarkan informasi yang didapatkan diatas, pasar dikuasai oleh tiga besar 

perusahaan provider yang totalnya sudah mencapai 75%, bedasarkan hal itu peneliti akan 

membatasi penelitian ini hanya dengan menggunakan data yang didapatkan dari 

pengguna layanan dari ke tiga perusahaan tersebut. 
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Customer Value diartikan sebagai hal penting yang mendasar bagi keseluruhan 

kegiatan pemasaran (Holbrook, 1994), serta ditunjukan pula pada beberapa literatur 

pemasaran yang juga menunjukan bahwa Customer Value menjadi hal penting dalam 

meningkatkan dan mempertahankan loyalitas dan kepuasan pada pelanggan.  

Penelitian ini akan menggunakan faktor Customer Value sebagai driver dari 

faktor loyalitas dan kepuasan konsumen, dengan menggunakan beberapa aspek yang 

diukur dari persepsi konsumen terhadap provider yang digunakannya. Aspek-aspek ini 

dapat berupa biaya, waktu, pelayanan, kompetitor, dan aspek lainnya yang menjadi 

ukuran terhadap faktor Customer Value dari pelanggan tersebut. Oleh karena penelitian 

ini mengguanakan persepsi pelanggan atau lebih dikenal dan termasuk dalam 

terminologi Pereived Value, maka penelitian ini akan menggunakan variabel Perceived 

Value dalam hal membahas Variabel Customer Value. 

Pada konteks sebelumnya terdapat hal unik yang telah diungkapkan, bahwa pada 

saat banyaknya penawaran yang dilakukan oleh masing-masing provider untuk 

pelanggannya dan konsumen yang diharapkan tertarik sehingga menjadi pelanggannya, 

maka timbul dilema diantara konsumen yang mengetahui penawaran tersebut. Pada saat 

pelanggan berpikiran untuk berpindah provider, maka pelanggan tersebut akan 

memikirkan dampak biaya yang nantinya harus dihadapi. Biaya ini dapat dilihat ketika 

Switching Cost menjadi hal penting didalam  pertimbangan seorang konsumen untuk 

menentukan pemakaian sebuah produk.  

Dilihat dari beberapa hal yang menjadi pemikiran seorang konsumen terhadap 

pemakaian produk tersebut seperti manfaat yang telah didapatkan selama konsumen 

tersebut memakai suatu produk, sehingga konsumen tidak memiliki pemikiran untuk 
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mengganti produk tersebut dengan prduk yang lain walaupun dengan beberapa manfaat 

yang ditawarkan oleh produk lain tersebut. Resiko yang dihadapi oleh konsumen 

terhadap pemakaian sebuah produk juga menjadi faktor yang dijadikan pemikiran 

konsumen untuk mengganti produk yang telah digunakan dengan produk yang lain, 

seperti resiko nilai yang dihadapi, Time Management, resiko kerusakan, dan usaha yang 

direlakan dalam mempelajari roduk baru tersebut.  

Hal berikutnya adalah jejaring dengan konsumen lainnya terhadap penggunaan 

produk tersebut. Dengan adanya hubungan konsumen dengan konsumen lainnya dapat 

menciptakan hubungan yang saling menguntungkan diantara konsumen dengan 

konsumen, dan juga terhadap produsen produk tersebut. Hubungan diantara para 

konsumen juga dapat menciptakan keuntungan terhadap produsen tersebut, hal ini 

terlihat jika hubungan antara konsumen tersebut menciptakan trend tersendiri kepada 

lingkungan pengguna tersebut. Switching Cost dapat menjadi hal penting terhadap 

hubungan konsumen ini, jika konsumen berpikiran bahwa produk yang digunakan 

ternyata tidak mendukung hubungan konsumen tersebut terhadap lingkungannnya maka 

konsumen tersebut akan cenderung berpindah ke produk yang ternyata dapat membantu 

hubungannya dengan lingkungannya, dan masih banyak biaya yang dihadapi oleh 

pelanggan tersebut.  

Oleh sebab itu penelitian ini akan menyertakan faktor biaya yang disebut 

Switching Cost tersebut sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau 

memperlemah faktor Customer Value terhadap Customer Loyalty, dan Customer 

Satisfaction terhadap Customer Loyalty 
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1.3 Masalah Penelitian 

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

penelitian ini akan menelaah dampak tersebut dengan melihat faktor Perceive Value, 

Customer Loyalty, dan Customer Satisfaction. Dilatar belakangi oleh penelitian-

penelitian terkait, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Customer Value (CV) memiliki hubungan yang positif dengan 

Customer Loyalty (CL)? 

2. Apakah Customer Satisfaction (CS) memiliki hubungan yang positif dengan 

Customer Loyalty (CL)? 

3. Apakah Customer Value (CV) memiliki hubungan yang positif dengan 

Customer Satisfaction (CS)? 

4. Apakah Switching Cost (SC) memoderasi pengaruh Customer Value (CV) 

terhadap Customer Loyalty (CL)? 

5. Apakah  Switching Cost (SC) memoderasi pengaruh Customer Satisfaction 

(CS) terhadap Customer Loyalty (CL)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan masalah yang telah diuraikan maka, maka penelitian ini bertujuan  

1. Untuk menguji dan  menganalisis apakah terdapat dampak positif antara 

Customer Value dan Customer Loyalty.  

2. Untuk menguji dan  menganalisis apakah terdapat dampak positif antara 

Customer Value dan Customer Satisfaction.  
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3. Untuk menguji dan  menganalisis apakah terdapat dampak positif antara 

Customer Satisfaction dan Customer Loyalty.  

4. Untuk menguji dan  menganalisis apakah  Switching Cost memoderasi 

hubungan diantara Customer Value dan Customer Loyalty, serta diantara 

Customer Satisfaction dan CL.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada khasanah disiplin 

pemasaran terutama yang terkait dengan dampak Perceived Value terhadap Customer 

Loyalty, Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty, serta Switching Cost sebagai 

faktor moderasi kedua hubungan diatas, khususnya dalam konteks industri provider. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan terkait dengan 

Customer Value dan Switching Cost dalam upaya memenangkan kompetisi dalam 

persaingan industri provider telepon selular. Diharapkan pula dapat menginisiasi 

tercetusnya ide-ide baru dalam upaya pemasaran terkait dengan Customer – Perceived 

Value dan Switching Cost 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara 

lain sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang 

menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar belakang masalah tersebut 

ditentukan masalah yang lebih terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dikemukakan dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan 

solusi yang tepat untuk hipotesis yang diajukan. Kemudian akan diuraikan pula beberapa 

penelitian terdahulu sebagai bahan acuan membangun rerangka konseptual dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan mengenai metode penelitian berisi tentang variable penelitian dan 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Dijabarkan pula mengenai 

sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang didapatkan, serta metode 

pengumpulan data dari responden. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang 

digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari objek penelitian (sampel). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat gambaran umum perusahaan, hasil olah data serta analisis 

data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir berisi ringkasan hasil analisis yang akan menjelaskan tentang 

kesimpulan dan saran yang dapat diusulkan pada pihak perusahaan berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

Inti dari pemasaran (Marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Kotler (2009) mengungkapkan salah satu definisi singkat 

dari pemasaran adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

mnguntungkan. Sedikit berbeda dari kotler, American Marketing Association (AMA) 

menawarkan definisi formal pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Kotler juga memandang manajemen 

pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahanakan, 

serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Kita dapat membedakan definisi sosial dengan definisi manajerial dari 

pemasaran. Definisi sosial menunjukan peran yang dimainkan pemasaran didalam 

masyarakat dimana pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain. Sedangkan definisi manajerial dari pemasaran menurut Peter 

Drucker (Kotler, 2009) selalu akan ada kebutuhan akan penjualan. Namun tujuan dari 

pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah.  
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Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik 

sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. 

Idealnya pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. 

Dengan demikian yang dibutuhkan hanyalah memastikan produk dan jasa yang tersedia 

2.1.1.1 Manajemen Pemasaran Jasa 

Menurut Philip Kotler (2000), jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.  Menurut Lovelock & 

Lauren  (1999), jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada 

pihak lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya 

pada dasarnya tidak nyata dan biasanya, tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-

faktor produksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jasa adalah kegiatan ekonomi yang 

menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, 

sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas 

nama penerima jasa tersebut. 

 Suatu proses meliputi pengubahan input menjadi output. Terdapat dua kategori 

besar dalam proses jasa, yaitu: orang dan objek. Dengan melihat jasa dari perspektif 

operasional semata, pemrosesan jasa dapat dikategorikan menjadi empat kelompok 

besar, yaitu: 

1. Proses orang, meliputi tindakan yang berwujud terhadap tubuh manusia. 

Contoh jasa pemrosesan orang mencakup transportasi penumpang, 

pemeliharaan kesehatan, penginapan, dll. 
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2. Proses barang milik, meliputi tindakan yang berwujud pada barang dan 

benda fisik lain yang menjadi milik pelanggan. Contoh pemrosesan barang 

milik adalah pengiriman barang, pengisian bahan bakar, reparasi dan 

pemeliharaan, dll. 

3. Proses perangsangan pikiran, merujuk ke tindakan tidak berwujud yang 

ditujukan pada pikiran manusia. Jasa dalam kategori ini mencakup hiburan, 

olahraga tontonan, pertunjukkan teater, dll. 

4. Proses informasi, menggambarkan tindakan tidak berwujud yang ditujukan 

pada aset pelanggan. Contoh jasa dalam kategori ini: asuransi, perbankan, 

konsultasi, dll. 

2.1.1.1.1 Perbedaan Dasar antara Barang dan Jasa 

 Barang dapat dijelaskan sebagai objek fisik atau peralatan, sedangkan jasa adalah 

tindakan atau kinerja. Riset-riset terdahulu menunjukan adanya perbedaan diantara 

barang dan jasa, khususnya dalam empat perbedaan umum, yaitu: ketidakberwujudan 

(intangibility), Heterogenitas (atau Variabilitas), output yang tidak tahan lama 

(perishability of output) dan kesinambungan produksi dan konsumsi. Pandangan yang 

lebih mendalam mengenai perbedaan dasar barang dan jasa adalah sbb: 

- Pelanggan tidak memperoleh kepemilikan atas jasa 

- Produk jasa bersifat tidak berwujud 

- Pelanggan lebih terlibat dalam proses produksi 

- Orang lain dapat menjadi bagian dari produk 

- Adanya keragaman yang lebih besar dalam input dan output operasional 

- Banyak jasa sulit dievaluasi pelanggan 
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- Umumnya tidak mempunyai persediaan 

- Faktor waktu relatif lebih penting 

- Sistem pemberian dapat menggunakan saluran fisik maupun elektronik. 

2.1.1.1.2 Manajemen Jasa Terpadu 

 Manajemen jasa terpadu adalah perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi 

di dalam kegiatan-kegiatan pemasaran, operasi dan sumber daya manusia yang penting 

bagi keberhasilan perusahaan jasa. Ketika membahas strategi untuk memasarkan jasa, 

maka yang harus diperhatikan adalah sifat dari jasa tersebut yang melibatkan berbagai 

aspek keterlibatan pelanggan dalam produksi dan pentingnya faktor waktu serta unsur 

strategis lainnya. Pemasaran jasa terpadu menggunakan model 8P yang menyoroti 

delapan variabel keputusan bagi manajer perusahaan jasa. Kedelapan komponen 

manajemen jasa terpadu adalah sebagai berikut: 

- Elemen produk, merupakan semua komponen kinerja jasa yang menciptakan 

nilai bagi pelanggan. 

- Tempat dan waktu, merupakan keputusan manajemen tentang kapan, di mana 

dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan. 

- Proses, adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu, yang 

umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang 

telah ditetapkan. 

- Produktivitas dan kualitas, Produktivitas dapat diartikan sebagai seberapa 

efisien pengubahan input jasa menjadi output yang menambah nilai bagi 

pelanggan. Kualitas  adalah sejauh mana suatu jasa memuaskan pelanggan 

dengan memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan mereka.  
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Produktivitas dan kualitas harus dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. 

Meningkatkan produktivitas sangat penting untuk menjaga agar biaya tetap 

terkendali. Kualitas jasa yang didefinisikan pelanggan, berperan penting bagi 

diferensiasi produk dan bagi pembentukan loyalitas pelanggan. 

- Orang, meliputi karyawan atau terkadang pelanggan yang terlibat dalam proses 

produksi. Banyak jasa  bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara 

pelanggan dan karyawan perusahaan. Sifat dan interaksi ini sangat 

mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Pelanggan sering 

menilai kualitas jasa yang mereka terima berdasarkan. Penilaian terhadap orang-

orang yang menyediakan jasa tersebut. 

- Promosi dan Edukasi, adalah semua aktivitas dan alat yang menggugah 

komunikasi yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap 

jasa dan penyedia jasa tertentu. Komponen ini memainkan tiga peran penting, 

yaitu: menyediakan informasi dan saran yang dibutuhkan, membujuk pelanggan 

sasaran tentang kelebihan suatu produk dan mendorong pelanggan untuk 

mengambil tindakan pada suatu waktu. 

- Bukti fisik, adalah petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti 

atas kualitas jasa. 

- Harga dan biaya jasa lainnya, meliputi pengeluaran uang, waktu dan usaha 

oleh pelanggan untuk  membeli dan mengkonsumsi jasa. 

2.1.2 Customer Loyalty 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan bahwa sulit untuk 

mendefinisikan dan mengukur loyalitas dari seorang pelanggan. Para peneliti pemasaran 

telah banyak melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengukur variabel ini, termasuk 
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penelitian yang meneliti sikap maupun perilaku pelanggan terhadap suatu produk, untuk 

menentukan dan menilai tingkat keloyalitasan terhadap produk tersebut (Oliver, 1999; 

Zeithaml, 2000). 

 Dari perspektif sikap, loyalitas pelanggan telah dipandang oleh beberapa peneliti 

sebagai keinginan spesifik untuk melanjutkan hubungan dengan penyedia layanan 

(Czepiel & Gilmore, 1987). Dari pandangan perilaku, loyalitas pelanggan didefinisikan 

sebagai sebuah persentase pembelian yang terjadi berulang kali, yaitu proporsi tiap kali 

pembeli memilih produk yang sama atau layanan tertentu dalam sebuah kategori produk 

sesuai dengan jumlah total pembelian yang dilakukan oleh pembeli dalam kategori 

tersebut (Neal, 1999). Namun terdapat masalah yang terletak pada keinginan pembelian, 

dimana terdapat kemungkinan tidak akan mengarah ke tindakan pembelian, serta 

perilaku pembelian yang berulang mungkin tidak akan mencerminkan keinginan atau 

niat pelanggan untuk menciptakan rasa setianya terhadap produk tersebut. Sesuai dengan 

beberapa pendapat diatas, Hayes mengungkapkan bahwa pelanggan adalah sumber 

utama dalam menumbuhkan keuntungan bagi sebuah produk, dan Customer Loyalty 

adalah faktor kontribusi utamanya. 

Untuk mengatasi beberapa kelemahan sebelumnya, Oliver (1999) telah 

mengusulkan empat konsep pengukuran tingkat loyalitas yang bertahap sesuai dengan 

pola kognisi yang akan mempengaruhi pola konatif pelanggan. Tahap pertama adalah 

Loyalitas Kognitif yaitu keloyalitasan yang muncul pada pelanggan suatu produk 

berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari produk tersebut. Tahap berikutnya 

adalah Loyalitas Afektif, yang mengacu pada keinginan pelanggan atau sikap positif 

terhadap sebuah produk.  
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Langkah ketiga adalah Loyalitas Konatif atau niat perilaku dari pelanggan. 

Tingkat keloyalitasan ini adalah komitmen yang dipegang teguh oleh pelanggan untuk 

mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Keinginan ini mungkin mengakibatkan 

tindakan pembelian yang belum direalisasi. Tahap terakhir adalah Loyalitas Tindakan, di 

mana pelanggan mengubah niat pembelian menjadi sebuah tindakan pembelian. 

Pelanggan pada tahap ini memiliki pengalaman dalam kegiatan pembelian, ditambah 

dengan keinginan untuk mengatasi hambatan pada saat membuat keputusan pembelian. 

Meskipun  Loyalitas Tindakan sangat ideal dalam kegiatan pemasaran, loyaliats ini akan 

sulit untuk diamati dan diukur tingkat keloyalitasnnya secara bersamaan. Sebagian 

peneliti cenderung menggunakan ukuran Konatif atau niat perilaku, sebagai ukuran 

dalam meneliti variable ini.  

Loyalitas mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sisi para pelanggan dan 

perusahaan. Pelanggan bersedia untuk memberikan rasa setia mereka dalam suatu 

produk, yang dapat memberikan keunggulan nilai yang relative lebih besar atau mungkin 

lebih unggul dari pada yang ditawarkan perusahaan lain atau kompetitor (Reichheld, 

1996). Reichheld juga menerangkan bahwa ketika seorang pelanggan memiliki 

keloyalitasan kepada sebuah produk, konsumen dapat meminimalkan waktu yang harus 

dikeluarkan dalam mencari, mengingat serta mengevaluasi alternatif pembelian lainnya. 

Pelanggan juga dapat menghindari proses pengenalan atau adaptasi dengan produk baru, 

yang dapat menimbulkan pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk menjadi terbiasa 

dengan produk baru.  

Loyalitas merupakan salah satu pendorong utama keberhasilan dalam produk jasa 

yang dihasilkan oleh tiap perusahaan penghasil jasa (Reichheld & Schefter, 2000). 

Pelanggan yang loyal akan selalu memberikan keuntungan yang besar kepada produk 
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tersebut dan akan cenderung tidak memperhatikan penwaran yang berasal perusahaan 

lain. Keuntungan lain yang didapatkan dari  keloyalitasan ini diungkapkan oleh 

Anderson & Mittal, yaitu pelanggan akan cenderung menerima kesalahan yang berasal 

dari produk tersebut seperti kesalahan-kesalahan yang dianggap tidak sesuai atau tidak 

berarti, yang disebabkan adanya kesalahpahaman, menampilkan penurunan pelayanan 

serta kesalahan lain dr produk tersebut.  

Selain itu Anderson juga mengungkapkan bahwa keloyalitasan pelanggan akan 

menyebabkan pelanggan tersebut memberikan informasi yang bersifat positif kepada 

pelanggan lainnya, terhadap kinerja, penampilan, penawaran, dan manfaat produk 

tersebut. Hal inilah yang menyebabkan loyalitas pelanggan dapat menjadi sumber utama 

pertumbuhan yang berkelanjutan, keuntungan perusahaan serta modal perusahaan yang 

kuat dalam kegiatan pemasarannya.  

2.1.3 Customer - Perceived Value 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa sulit dalam menerjemahkan Customer 

Value sebagai sebuah definisi pasti yang dapat diterima dan dibuktikan kebenarannya. 

Customer Value diartikan sebagai persepsi pelanggan yang menilai suatu produk 

bedasarkan beberapa faktor dari produk tersebut, dan apakah produk ini telah dapat 

memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut (Woodruff, 1997). Sependapat dengan itu, 

Zeithaml (1988) juga mengungkapkan Customer Value sebagai sebuah ukuran penilaian 

yang dilakukan oleh pelanggan bedasarkan persepsi mereka tentang apa yang mereka 

dapatkan dengan apa yang produk tersebut berikan. 

Customer Value bersumber dari teori ekuitas, yaitu Rasio perbandingan antara 

pengeluaran pelanggan untuk suatu manfaat yang diterima, dan perbandingan antara 
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pemasukan penyedia jasa layanan, setelah apa yang harus diberikan kepada 

pelanggannya (Oliver & DeSarbo, 1988). Konsep ekuitas mengacu kepada evaluasi 

penilaian yang diberikan pelanggan (persepsi), apa yang dinilai adil, benar, atau pantas 

untuk biaya yang dibebankan kepada pelanggan tersebut (Bolton & Lemon, 1999).  

Biaya-biaya yang dirasakan oleh para pelanggan dibagi bedasarkan dimensinya, 

yaitu Emosi, Harga, Sosial, dan Kualitas. Penilaian yang menggunakan dimensi Emosi 

berarti pelanggan menilai sebuah barang atau jasa menggunakan utilitas yang berasal 

dari perasaan (afektif ) yaitu menilai sisi positif atau negaif yang ditimbulkan dari 

kegiatan mengkonsumsi produk tersebut. Penilaian yang menggunakan dimensi Harga 

berarti pelanggan menilai sebuah produk menggunakan utilitas yang diperoleh dari 

persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk tersebut.  Penilaian yang 

menggunakan dimensi Sosial berarti pelanggan menilai sebuah barang atau jasa 

menggunakan utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep 

diri sosial konsumen, dan terakhir Penilaian yang menggunakan dimensi Kualitas berarti 

pelanggan menilai sebuah barang atau jasa menggunakan utilitas yang didapatkan dari 

produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang (Kotler, 2009). 

Biaya-biaya yang dibebankan atau dirasakan termasuk kepada pengorbanan yang 

bersifat moneter dan pengorbanan yang bersifat nonmoneter seperti konsumsi waktu, 

konsumsi energi, dan stres yang dialami oleh konsumen. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa Customer Value berasal dari evaluasi manfaat relatif yang dirasakan pelanggan 

dengan pengorbanan yang harus dihadapi pelanggan tersebut. Pelanggan cenderung 

merasa diperlakukan adil jika mereka merasa bahwa manfaat yang diterima sesuai 

dengan pengorbanan biaya apapun yang dihadapi pelanggan tersebut (Oliver & DeSarbo, 

1988). Pelanggan juga sering mengukur rasio manfaat yang di dapatkan dari suatu 
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produk dengan kemungkinan input manfaat yang didapatkannya dari produk lain, dengan 

cara membuat perbandingan antara apa yang diberikan oleh perusahaan, dan apa yang 

diberikan oleh perusahaan lainnya (pesaing). Sehingga Customer Value menjadi dasar 

dari fundamental untuk semua kegiatan pemasaran (Holbrook, 1994). dengan tingginya 

penilaian yang diberikan kepada sebuah produk merupakan salah satu motivasi utama 

bagi pelanggan dalam ketertarikannya untuk mengkonsumsi kembali produk tersebut. 

2.1.4 Customer Satisfaction 

Customer Satisfaction atau sering dikenal sebagai Kepuasan pelanggan sudah 

menjadi hal yang layak diperhitungkan didalam usaha membangun hubungan yang 

saling menguntungkan dengan pelanggan suatu produk (Oliver, 1999). Tentu saja, 

kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dalam usaha untuk menciptakan program 

pemasaran yang efektif.  

Penelitian-penilitian terhadap Customer Satisfaction yang telah dilakukan oleh 

para ahli pemasaran, dikenal secara luas dan digunakan untuk mendefinisikan variabel 

kepuasan ini tersendiri. Menurut Oliver (1999), Customer Satisfaction diartikan sebagai 

respon emosional yang dirasakan oleh seorang pelanggan yang baru saja memiliki 

pengalaman bertransaksi terhadap suatu produk tertentu. Respon terkait akan terjadi pada 

konsumsi selanjutnya, yaitu keinginan untuk membeli kembali setelah proses pemilihan 

produk tersebut pada saat pertama kali pembelian. Beberapa peneliti (Cronin & Taylor, 

1992; Parasuraman et al , 1988) menganggap bahwa kepuasan secara keseluruhan 

menjadi fungsi utama dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

suatu produk. Kepuasan pelanggan juga diungkapkan sebagai pengalaman memuaskan 
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yang dialami oleh seorang pelanggan terhadap suatu produk yang akan menciptakan 

pemakaian secara berkelanjutan oleh pelanggan tersebut (Mouri, 2005; Fornell, 1992) 

Teknologi komunikasi adalah teknologi yang relatif berkembang dalam dunia 

teknologi. Jika kemudahan dan manfaat informasi dan komunikasi melalui teknologi ini 

tidak lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan pelanggan, sehingga menyebabkan 

kerugian di sisi pelanggan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengalaman 

pribadi, kesulitan teknis, dan usaha belajar yang sulit, maka pelanggan hanya dapat 

kembali ke sistem telekomunikasi sebelumnya atau bahkan berpindah ke sarana 

komunikasi lainnya. Dengan hal tersebut, maka kegunaan dan kemudahan penggunaan 

teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam usaha menciptakan kepuasan 

pelanggan terhadap layanan telepon selular. Dalam studi ini, loyalitas pelanggan itu 

diukur dengan niat prilaku pelanggan untuk terus menggunakan suatu produk, dan 

kecenderungan bahwa pelanggan akan merekomendasikan produk tersebut kepada 

pelanggan lainnya.  

Hal ini telah terbukti didalam penelitian sebelumnya (Parasuraman et al , 1996). 

Pelanggan yang puas cenderung memiliki tingkat penggunaan pelayanan yang lebih 

tinggi daripada mereka yang tidak puas (Bolton & Lemon, 1999; Ram & Jung, 1991). 

Mereka lebih cenderung untuk memiliki niat melakukan pembelian kembali dan akan 

cenderung merekomendasikan produk tersebut ke pelanggan lainnya (Zeithaml et al ., 

1996). Sejumlah penelitian telah mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas (Bloemer, de Ruyter, & Wetzels, 1999; Oliver, 

1999; Zeithaml et al , 1996). 
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2.1.5 Switching Cost 

Switching Cost tidak hanya dirasakan di dalam sisi ekonomi saja (Morgan & 

Hunt, 1994) tetapi juga di dalam psikologis dan emosional (Sharma & Patterson, 2000). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Switching Cost sangat bervariasi, sesuai dengan jenis 

produk, jenis bisnis, dan jenis pelanggan. Misalnya dalam hal teknologi produk, 

ketidakcocokan dalam teknologi Interbrand dapat meningkatkan Switching Cost 

(Marinoso, 2001). Dalam pengaturan di antara bisnis, Switching Cost dapat 

diklasifikasikan sebagai aset keras dan aset lunak (CC Nielson, 1996). Transaksi asset 

yang bersifat spesifik (TSAs) adalah hal utama terhadap tingkat Switching Cost 

(Williamson, 1981). Bagi pelanggan, Switching Cost akan mencakup biaya mereka baik 

yang bersifat moneter, perilaku, pencarian, dan pembelajaran kembali, yang bersifat 

terkait.  

Kebanyakan studi sebelumnya menganggap Switching Cost sebagai moderator 

dalam hubungan antara kepuasan (Satisfaction) dan Loyalitas (Loyalty). Ketika 

Switching Cost substansial atau proses beralih lebih memerlukan biaya dan usaha yang 

lebih banyak lagi, maka pelanggan yang tidak puas terhadap produk tersebut akan 

cenderung untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan penyedia layanan yang ada 

dan menolak untuk memakai atau berpindah ke produk yang lain (Jackson, 1985; Port, 

1980). Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa Switching Cost dapat 

menunjukan peran moderasi yang signifikan terhadap Customer Loyalty melalui 

Customer Satisfaction. Lee dan Feick (2001) telah meneliti efek Switching Cost terhadap 

kepuasan dan hubungan loyalitas pelanggan pada layanan ponsel di Perancis dan 

menemukan bahwa Switching Cost menciptakan moderasi yang berpengaruh signifikan 

pada loyalitas pelanggan.  
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Para peneliti dan praktisi telah menyampaikan bagaimana pentingnya peranan 

Switching Cost. Para ekonom biasanya mengusulkan bahwa dampak Switching Cost 

terhadap loyalitas pelanggan adalah relatif, dan hal tersebut terbagi oleh dua kekuatan 

yang berlawanan yaitu produk tersebut dan para pesaingnya (Viard, 2002). Meskipun 

perusahaan dapat menghadapi Switching Cost para pelanggannya, para perusahaan 

pesaingnya sering bereaksi dengan berbagai strategi dan penawran insentif lainnya untuk 

membantu pelanggan potensial dalam mengatasi hambatan untuk berpindah. Sebagai 

contoh, banyak layanan online perbankan dan perusahaan pialang kecil yang 

memberikan layanan dalam membayar premi tunai untuk pelanggan baru sebagai insentif 

untuk penyedia layanan yang memudahkan pelanggan berpindah ke produk tersebut.  

Oleh karena itu, beberapa manajer telah menentukan bahwa Switching Cost 

merupakan faktor penting dalam penawaran produk-produk mereka. Dengan kata lain, 

peran moderating Switching Cost menjamin penyelidikan terhadap keadaan pelanggan 

yang lebih lanjut dapat diteliti untuk membantu menciptakan Customer Satisfaction, 

demi mencapai Customer Loyalty. Pada saat yang sama, hampir tidak ada penelitian 

empiris sampai saat meneliti peran switching costs dalam hubungan antara Customer 

Value dan loyalitas (Woodruff, 1997) sehingga penelitian ini dilakukan untuk menambah 

pengertian bahwa pentingnya faktor ini dalam kegiatan pemasaran suatu produk. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Customer-Perceived Value dan Customer Loyalty 

Dalam kegiatan pembelian atau pemakaian suatu produk oleh konsumen, secara 

logika akan menimbulkan persepsi nilai yang dibentuk oleh konsumen tersebut. Persepsi-

persepsi nilai tersebut yang selanjutnya akan menimbulkan kesan terhadap prdouk 

terseut sehingga menimbulkan tingkat kepuasan yang juga akan mempengaruhi tingkat 

loyalitas konsumen tersebut 

Pengertian di atas juga dibuktikan oleh penelitian lain yang mengacu pada 

evaluasi pelanggan terhadap apa yang dianggap adil, benar, atau pantas yang diterima 

oleh konsumen, terhadap biaya yang dihadapi oleh pelanggan tersebut (Bolton & Lemon, 

1999). Perceived Value juga dijelaskan sebagai rasio dari pemasukan dan pengeluaran 

konsumen berbanding dengan pemasukan dan pengeluaran penyedia layanan (Oliver & 

DeSarbo, 1988). Biaya-biaya yang dihadapi oleh pelanggan terbagi atas biaya moneter 

dan pengorbanan nonmoneter seperti konsumsi waktu, konsumsi energi, dan stres yang 

dialami oleh konsumen. Oleh karena itu sesuai dengan yang disampaikan Oliver & 

DeSarbo, maka biaya-biaya yang dihadapi oleh pelanggan berbanding dengan manfaat 

yang diterima oleh pelanggan tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi pelanggan 

tersebut terhadap penyedia layanan (Oliver & DeSarbo,1988) evaluasi tersebut dikenal 

sebagai Customer-Perceived Value.  

Customer Value adalah "dasar fundamental untuk semua kegiatan pemasaran" 

(Holbrook, 1994, dikutip dari Yang & Peterson, 2004). Apabila pelanggan menilai suatu 

produk dengan nilai yang tinggi, maka penilaian itu merupakan salah satu motivasi 

utama untuk kegiatan pembelian yang berulang dari pelanggan itu sendiri, atau dapat 
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diungkapkan sebagai bentuk keloyalitasan pelanggan terhadap produk tersebut. 

Sependapat dengan hal ini, Sirdeshmukh, Singh, dan Sabol (2002) mengemukakan 

pendapat bahwa menciptakan Customer Value merupakan tujuan penting dalam setiap 

kegiatan pemasaran, dengan Customer Loyalty sebagai tujuan selanjutnya. Hal ini 

dikarenakan Customer Value dapat menimbulkan niat dan prilaku pelanggan terhadap 

pembelian produk tersebut.  

Sesuai dengan peran Customer Value yang mempengaruhi niat dan prilaku 

pembelian seorang pelanggan, maka beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Customer 

Value dapat menciptakan, mengatur, dan bahkan menentukan tingkat keloyalitasan 

pelanggan terhadap  suatu produk (Sirdeshmukh et al, 2002, dikutip dari Yang & 

Peterson, 2004). Chang dan Wildt (1994) juga mengemukakan bahwa Perceived Value 

menjadi kontributor utama untuk memastikan niat pelanggan untuk membeli dengan 

tujuan akhir menciptakan keloyalitasan pelanggan tersebut terhadap suatu merk.  

Melihat beberapa teori dan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli 

dimana Customer Value dapat menentukan tingkat keloyalitasan seorang pelanggan, 

maka penulis mengusulkan hipotesis pertama yaitu : 

H1: Customer Value berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty.  

2.2.2 Customer Satisfaction dan Customer Loyalty  

Konsumen akan cenderung melakukan pembelian atau pemakaian suatu produk 

secara terus menerus. Hal ini akan terbentuk dalam pemikiran konsumen yang 

mendapatkan kepuasan dalam nilai-nilai yang diberikan produk tersebut, maka secara 
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logika tingkat keloyalitasan seorang konsumen terhadap suatu produk ditentukan oleh 

tingkat kepuasannya terhadap produk tersebut. 

Customer Satisfaction telah menjadi salah satu faktor penting dalam setiap 

kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan terhadap produknya (Oliver, 1999). 

Dalam membangun  kinerja pemasaran yang baik, membangun Customer Satisfaction 

adalah salah satu pemikiran penting dalam membangun program pemasaran yang efektif. 

Namun, berbagai definisi yang muncul dalam literatur cenderung berbeda di antara satu 

sama lain untuk mendefinisikan mengenai variabel ini (Szymanski & Henard, 2001).  

Beberapa peneliti (Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman  et al, 1988) juga 

mempertimbangkan kepuasan secara keseluruhan untuk menjadi fungsi utama dari 

kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Dalam studi ini, Customer Loyalty 

diukur dengan  niat prilaku pelanggan untuk terus menggunakan suatu produk yang 

dihasilkan sebuah perusahaan, dan kecenderungan mereka untuk merekomendasikan 

produk tersebut ke orang lain. Langkah ini telah terbukti berguna dalam penelitian 

sebelumnya (Parasuraman  et al, 1988). 

Pelanggan yang puas cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi 

daripada mereka yang tidak puas (Bolton & Lemon, 1999; Ram & Jung, 1991). Mereka 

akan cenderung memiliki niat pembelian kembali yang lebih kuat, dan untuk 

merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain (Zeithaml et al, 1996). Sejumlah 

penelitian telah mengungkapkan bahwa Customer Satisfaction berpengaruh positif 

terhadap loyalitas (Bloemer et al ,1999; Oliver, 1999; Zeithaml et al , 1996). Oleh karena 

itu, bedasarkan beberapa pendapat diatas maka penulis akan mengusulkan hipotesis 

kedua : 
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H2 : Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty.  

Customer Satisfaction juga dapat dikatakan dipengaruhi oleh Perceived Value 

dari seorang pelanggan. Perceived Value seperti yang telah didefinisikan sebelumya, 

adalah rasio manfaat relatif yang diterima dari suatu produk terhadap biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan dalam kegiatan mendapatkan layanan pada produk tersebut. 

Pada dasarnya, variabel ini mencerminkan perepsi penilaian yang bersifat positif atau 

negatif secara keseluruhan tentang nilai manfaat dari jasa yang diterima dari Penyedia 

layanan (Woodruff, 1997 dikutip dari Yang & Peterson, 2004). Woodruff (1997) 

berpendapat bahwa Perceived Value merupakan kognisi pelanggan dari sifat relasional 

pertukarannya dengan Penyedia layanan mereka, dan keseluruhan kepuasan yang 

mencerminkan perasaan pelanggan yang berasal dari persepsinya. Atas dasar dari 

perilaku model (Fishbein & Ajzen, 1975 dikutip dari Yang & Peterson, 2004) Perceived 

Value mempengaruhi secara signifikan dan dipengaruhi oleh kognisi. Ada juga bukti 

empiris yang menerangkan bahwa Customer Value memiliki efek positif pada Customer 

Satisfaction pada suatu kegiatan pemasaran suatu produk (Anderson & Mittal, 2000; 

Walter et al, 2002 dikutip dari Yang, & Peterson, 2004). Oleh karena itu penulis 

mengusulkan hipotesis ketiga : 

H3 : Customer Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

2.2.3 Peran Moderasi Switching Cost terhadap Customer Value dan Customer 

Satisfaction 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam menggunakan seuatu produk 

konsumen akan cenderung menilai tingkat kepuasaan dan nilai yang didapatkannya dari 

produk yang dipakainya. Secara logika apabila tingkat nilai dan kepuasan yang 
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didapatkan oleh konsumen tidak sesuai dari yang diharapkan, maka konsumen tersebut 

akan cenderung berpindah ke produk lain yang ia harapkan lebih dapat memberikan nilai 

dan kepuasan yang lebih. Namun proses perpindahan tersebut memerlukan biaya yang 

harus dihadapi oleh konsumen. Apabila biaya tersebut dapat diatasi, maka kosumen akan 

cenderung berpindah. Namun apabila Switching Cost terlalu besar, maka konsumen akan 

cenderung tetap menggunakan produk yang dipakainya. Oleh  karena itu dapat dikatakan 

bahwa Switching Cost adalah salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam mengukur 

tingkat keloyalitasan seorang konsumen. 

Seperti yang telah dibahas mengenai Switching Cost, bahwa variabel ini  tidak 

hanya dirasakan di dalam sisi ekonomi saja (Morgan & Hunt, 1994) melainkan juga 

dapat berada pada sisi psikologis dan emosional yang dirasakan secara keseluruhan oleh 

pelanggan (Sharma & Patterson, 2000). Faktor-faktor yang mempengaruhi Switching 

Cost sangat bervariasi sesuai dengan jenis produk, bisnis, dan pelanggan produk itu 

sendiri. Bagi pelanggan, Switching Cost mencakup pada proses beralihnya pelanggan 

dari suatu produk ke produk lainnya, yang berkaitan dengan biaya yang bersifat moneter, 

perubahan perilaku, proses pencarian, dan proses belajar. Kebanyakan studi sebelumnya 

telah menganggap Switching Cost sebagai moderator dalam hubungan antara Customer 

Loyalty dan Customer Satisfaction. Ketika Switching Cost substansial atau proses untuk 

beralih akan lebih banyak membutuhkan biaya, maka pelanggan yang tidak puas 

cenderung untuk akan terus mempertahankan hubungannya dengan penyedia layanan 

yang dipakainya dan menolak memutuskan hubungan atau beralih kepada penyedia 

layanan lainnya (Jackson, 1985; Port, 1980).  

Beberapa penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa Switching Cost dapat 

menjadi variabel yang bersifat memoderasi hubungan yang signifikan antara variabel 
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Customer Satisfaction dan Customer Loyalty. Seperti yang diungkapkan oleh Lee dan 

Feick (2001) yang dimana telah meneliti efek Switching Cost terhadap Customer 

Satisfaction dan Customer Loyalty pada layanan Operator Telepon Selular di Prancis dan 

menemukan bahwa Switching Cost terbukti sebagai variabel moderasi yang berpengaruh 

pada tingkat Customer Loyalty. Hauser, Simester, dan Wernerfelt (1994) menemukan 

bahwa Switching Cost substansial mengurangi kepekaan pelanggan terhadap tingkat 

kepuasan yang dirasakan pelanggan tersebut. Anderson dan Sullivan (1993) juga 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat negative di antara variabel 

Switching Cost dan sensitivitas pelanggan terhadap tingkat kepuasan yang mereka 

dapatkan.  

Beberapa peneliti dan praktisi pemasaran juga telah menyampaikan  mengenai 

pentingnya peranan Switching Cost yang harus diperhatikan oleh setiap sistem 

pemasaran suatu produk. Para ekonom biasanya berpendapat bahwa dampak Switching 

Cost terhadap Customer Loyalty adalah relative (Viard, 2002).  Meskipun beberapa 

perusahaan dapat mempengaruhi Switching Cost pelanggannya untuk menjadi sebuah 

kemudahan agar pelanggan tersebut tidak beralih, para kompetitor sering melakukan 

berbagai strategi dan insentif untuk membantu pelanggan potensial dalam mengatasi 

hambatan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan memberikan layanan gratis, layanan 

yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit, atau dengan intensif yang diberikan dengan 

bonus-bonus yang didapatkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan potensial tersebut 

akan beralih kepada kompetitor. Singkatnya, efek dari biaya Switching Cost akan sangat 

tergantung pada manfaat yang diterima oleh pelanggan, sesuai dengan apa yang 

ditawarkan dan diberikan oleh produk tersebut.  
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Pada saat yang sama, sampai saat ini hampir tidak ada penelitian empiris utuk 

dapat meneliti peran Switching Cost dalam hubungan antara Customer Value dan 

Customer Loyalty (Woodruff, 1997). Mengingat adanya efek moderasi Switching Cost di 

dalam hubungan antara Perceived Value terhadap Customer Satisfaction, serta di antara 

hubungan Customer Value terhadap Customer  Loyalty. Dengan demikian, penulis 

mengusulkan hipotesis keempat dan hipotesis kelima yaitu: 

H4 : Semakin tinggi Switching Cost, semakin besar kemungkinan bahwa 

Customer Satisfaction akan menyebabkan Customer Loyalty yang lebih besar lagi.  

H5 : Semakin tinggi Switching Cost, semakin besar kemungkinan bahwa 

Customer Value akan menyebabkan Customer Loyalty yang lebih besar lagi. 
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2.3 Model Penelitian 

Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat hubungan yang 

bersifat positif dari hubungan antar variabel Customer Value, Customer Satisfaction, 

Customer Loyalty, dan juga efek dari variabel Switching Cost sebagai variabel moderasi, 

maka penulis mengajukan model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1  Model Penelitian (Yang & Peterson, 2004) 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini yaitu berfokus pada pengguna telepon genggam dengan 

merk provider tertentu. Pengguna yang menjadi objek penelitian adalah pengguna yang 

setidaknya pernah sekali berganti providernya sebagai penyelenggara lalulintas 

komunikasi telepon genggamnya. Penelitian ini berlokasi di daerah Jakarta yang 

berlokasi disekitar lingkungan tempat hidup penulis. Pemilihan lokasi dilakukan secara 

sengaja dengan berdasarkan pertimbangan adanya kesediaan pihak pengguna untuk 

memberikan informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Jakarta dipilih 

sebagai wilatah penelitian dikarenakan bedasarkan data yang didapatkan dari beberapa 

sumber, terlihat bahwa Jakarta memiliki persentase antara jumlah penduduk dengan 

jumlah penggguna Telepon Genggam yang dinilai sudah dapat mewakili populasi 

masyarakat Indonesia sendiri. 

Provinsi 

Persentase  

(Jumlah Penduduk/ Jumlah Pemakai 

Layanan Telepon Selular) 

DKI Jakarta 98,95% 

Jawa Barat 89,90% 

Jawa Tengah 87,90% 

Provinsi Lainnya 35,78% - 87,90% 

Tabel 3. 1 Persentase jumlah pengguna Telepon Genggam dengan jumlah Penduduk (sumber; 

www.detik.com) 
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Populasi dan sampel sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk 

mengumpulkan data dari variabel yang diteliti. Pengertian populasi dapat diartikan 

sebagai kumpulan individu yang memiliki satu atau lebih pribadi atau lingkungan 

karakteristik yang sama (Williams, 1981)  

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive,. Riset descriptive 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik 

ataupun fungsi (Malhotra, 2007). Penelitian deskriptif digunakan untuk membantu 

peneliti mendapatkan jawaban atas perumusan masalah dari penelitian. Penelitian ini 

juga bersifat penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian dengan mengginakan data-data 

kuantitatif dengan proses penelitiannya yang bersifat Deduktif-Induktif, menggunakan 

responden atau objek penelitian yang banyak dengan instrumennya yaitu kuesioner dan 

instrumen lainnya yang bertujuan sebagai bentuk konfirmasi dengan penelitian yang 

sedang dilakukan (Kountur, 2003). 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menyebarkan instrumen berupa kuesioner 

kepada pengguna, maupun data sekunder yaitu peneliti mencari data internal mengenai 

Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Switching Cost. Desain 

penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain penelitian 

yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali 

(Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan pengumpulan 

data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. Penelitian ini menggunakan 

tingkat kepercayan 95% atau nilai alpha / significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 

2007). 
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Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden 

yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa pilihan 

jawaban yang mudah dipahami. Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan 

program Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi Amos 20 for Windows. 

Data dihimpun melalui survey dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

responden terkait kebiasaan, keinginan, sikap, kesadaran, motivasi, demografis, dan gaya 

hidup mereka (Malhotra, 2007). Dan penelitian ini juga menggunakan program SPSS 20 

dalam melakukan pretest dengan menggunakan 30 sample. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini betujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari dua 

sumber yaitu data Primer dan data Sekunder 

3.8.3 Data Sekunder 

Data sekunder peneliti dapatkan dari data internal Divisi Marketing, dan Divisi 

Public Relation dari perusahaan provider tersebut mengenai informasi pelanggan 

sepanjang tahun 2011-2012. Selain itu juga peneliti menggunakan data sekunder dari 

jurnal-jurnal pendukung penelitian terdahulu baik dari media cetak berupa buku maupun 

media elektronik seperti internet yang disebut sebagai Tinjauan Pustaka. Tinjauan 

Pustaka diperlukan untuk mencari referensi dan literatur yang berkaitan dengan kegiatan 

yang dilakukan sebagai data pelengkap dan pembanding dari data yang ada. Kuesioner 

yang diberikan kepada responden berisi pertanyaan-pernyataan mengenai Customer 

Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Switching Cost pengguna layanan 

provider. 
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3.8.4 Data Primer 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penyebaran kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan dengan cara menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari 

responden. Peneliti juga akan melakukan interview dengan penyelenggara layanan 

telekomunikasi ini, atau sering dikenal provider, dalam rangka untuk mendapatkan data-

data pendukung lainnya.  

Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa 

urutan, antara lain: 

1. Bagian pertama, kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua, kuesioner ini mempertanyakan profil responden seperti jenis 

kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

responden. 

3. Bagian terakhir, kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini. 

Cara penilaian terhadap hasil jawaban kuesioner dapat dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert dan skala Semantik (Malhotra, Naresh K., 2005). Skala Likert 

berhubungan dengan pengukuran tujuh kategori respon yang berkisar antara “sangat 

setuju” hingga “sangat tidak setuju” yang mengharuskan responden menentukan derajat 

persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan 

mengenai obyek stimulus dengan bobot tertentu pada setiap pernyataannya yaitu :  

Bobot nilai 1 : Sangat Tidak Setuju  

Bobot nilai 7 : Sangat Setuju 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Istijanto (2005), populasi adalah jumlah keseluruhan sample yang 

mencakup semua anggota yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan 

pengguna Operatos Telepon Selular. Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, 

peristiwa, atau catatan yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat 

untuk mewakili suatu populasi (Cooper et al , 2011). Sedangkan proses dalam memilih 

beberapa elemen dari suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling 

(Cooper et al , 2011). Sampel juga diartikan adalah suatu bagian yang ditarik dari 

populasi (Istijanto, 2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

faktor Switching Cost, Customer Value, dan Customer Satisfaction mempunyai 

hubungan yang significant terhadap Faktor Customer Loyalty suatu Operator Telepon 

Selular (sampel). 

 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

Convinience Sampling adalah teknik dalam memilih sampel, peneliti tidak 

memiliki pertimbangan lain kecuali bedasarkan kemudahan penghimpunan data saja 

(koresponden). Seseorang diambil datanya dikarenakan orang tersebut secara kebetulan 

mempunyai hubungan atau mengenal peneliti. Oleh karena itu beberapa peneliti 

terkadang menggunakan istilah Accidential Sampling atau sampel yang didapatkan 

secara tidak sengaja. Kemudahan dalam pengumpulan data ini juga memiliki kekurangan 

yaitu terkadang data yang didapatkan tidak efektif dan kurang obyektif, namun 

penghimpunan data ini memiliki tingkat penghimpunan yang cepat dan sederhana 

(Kotler, 2009). Sehingga dengan menggunakan metode ini, peneliti menghimpun data 
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dari orang-orang yang berada disekitar peneliti, yaitu melalui keluarga, teman, kenalan, 

dll. Menggunakan sarana media sosial sebagai sarana pemberitahuan dengan 

mencantumkan alamat website pengisian angket di dalamnya. 

3.6 Pengumpulan Data 

Pada umumnya dikatakan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah sampel 

yang besar agar hasil yang didapatkan mempunyai  kredibilitas yang cukup (Trustwortly 

Result). Namun pertanyaan yang selalu muncul adalah seberapa besar jumlah (ukuran) 

sampel yang dibutuhkan. Sampai saat ini memang tidak ada kesepakatan tentang jumlah 

minimum sampel yang dibutuhkan (Santoso, 2012). Dalam beberapa faktor penentuan 

sampel dalam SEM, terdapat faktor-faktor acuan, diantara lain: 

 Untuk model  SEM dengan jumlah variabel laten (konstruk) sampai dengan 

lima buah, dan setiap konstruk dijelaskan oleh tiga atau lebih indikator, maka 

jumlah sampel 100-150 data sudah dianggap memadai 

 Namun jika pada kondisi diatas korelasi antara indikator dengan konstruk 

tidak kuat (dibawah 0,6), jumlah sampel sebaiknya perlu ditingkatkan sampai 

300 data 

 Pada model yang lebih kompleks lagi maka sebaiknya menggunakan lebih dari 

500 data 

Kemudian untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang digunakan. Untuk 

metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200 

(Hair et al, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400, maka metode menjadi 

sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. 

Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al , 

2010). Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 
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Oleh karena beberapa pertibangan diatas maka penulis menyimpulkan akan 

memakai 128 data dalam penelitian ini. Karena sudah dianggap dapat mewakilkan 

jumlah populasi pemakai ketiga besar perusahaan penyedia layanan operator telepon 

selular. 

3.7 Oprasional Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian sebelumnya dalam bentuk skala likert. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk menandai tingkat persetujuan atau 

ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan. Masing-masing item pernyataan 

mempunyai 7 tingkat pengukuran mulai dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan 

sangat setuju (7) (Malhotra, 2007). Bedasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka 

dapat disumpulkan bahwa penelitian ini memiliki oprasional variabel sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 

Customer Value (CV)  

 

Pelanggan cenderung 

merasa diperlakukan adil 

jika mereka merasa bahwa 

manfaat yang diterima 

sesuai dengan 

pengorbanan biaya apapun 

yang dihadapi pelanggan 

tersebut (Benefit Vs Cost) 

CV1 :Dibandingkan dengan 

perusahaan lain, perusahaan ini 

menawarkan produk / jasa dengan 

biaya yang menarik  

CV2 :Dibandingkan dengan 

perusahaan lain, perusahaan ini 

melayani saya dengan baik.  

CV3 :Dibandingkan dengan 

perusahaan lain, perusahaan ini 
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Variabel Definisi Alat Ukur 

(Oliver & DeSarbo, 1988). menyediakan lebih banyak layanan 

gratis.  

CV4 :Membandingkan apa yang akan 

saya bayarkan untuk apa yang 

mungkin saya dapatkan dari 

perusahaan kompetitif lain, saya pikir 

perusahaan memberikan saya nilai 

lebih  

 

(Levesque & McDougall, 1996). 

Customer Satisfaction 

(CS)  

 

Perasaan yang positif atau 

negatif secara keseluruhan 

tentang nilai bersih dari jasa 

yang diterima pelanggan 

dari penjual  

(Woodruff, 1997)  

 

CS1 :  Saya merasa puas dengan 

keseluruhan kualitas pelayanan yang 

diberikan produk ini 

CS2 :  Saya merasa puas dengan 

kompetensi profesional yang 

diberikan produk ini 

CS3 : Saya merasa puas dengan 

performa karyawan yang berada pada 

garis depan operator ini 

CS4 :  Saya merasa nyaman dalam 

menjalin hubungan dengan operator 

ini 

 

(Raza & Rehman, 2012).  

Customer Loyalty (CL)  

 

Keinginan spesifik untuk 

melanjutkan hubungan 

dengan penyedia layanan  

(Czepiel & Gilmore, 

1987).  

 

CL1 : Saya mengatakan hal-hal positif 

tentang perusahaan kepada orang lain.  

CL2 : Saya akan merekomendasikan 

perusahaan untuk mereka yang 

meminta nasihat saya tentang hal 

tersebut.  

CL3 : Saya akan mendorong teman 

dan kerabat untuk menggunakan 
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Variabel Definisi Alat Ukur 

produk perusahaan.  

CL4 : Saya berniat untuk terus 

melakukan bisnis dengan perusahaan 

ini.  

CL5 : Saya berniat untuk melakukan 

bisnis yang lebih besar dengan 

perusahaan ini  

 

(Mols, 1998).  

Switching Cost (SC)  

 

Membedakan antara sikap 

pelanggan yang 

membuatnya “mahal” bagi 

pesaing untuk mengambil 

pelanggan dari sebuah 

perusahaan, dan biaya 

switching yang 

membuatnya mahal bagi 

pelanggan untuk beralih ke 

pemasok lain  

(Fornell ,1992)  

 

SC1 : Saya membutuhkan waktu yang 

banyak dan usaha untuk membiasakan 

diri dengan perusahaan baru.  

SC2 : Biaya yang saya hadapi terlalu 

banyak untuk beralih ke perusahaan 

lain.  

 SC3 : Secara umum hal itu akan 

menjadi kerumitan beralih ke 

perusahaan lain  

 

(Jones, Mothersbaugh, & Beatty, 

2000).  
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3.8 Metode Analisis 

3.8.1 Pre-Test 

Tahap berikutnya adalah tabulasi data dan pengujian data tersebut. Pada langkah 

pertama, dilakukan pre-test terhadap 30 data yang telah didapatkan melalui penyebaran 

kuesioner. Pengujian atas data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa uji : 

3.8.1.1 Uji Validitas Data 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid idealnya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. (Priyatno, 2008). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Uji Validitas dalam meneliti Pre-test ini menggunakan Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada saat pre-test dan uji data keseluruhan. 

Analisis faktor melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling 

Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix. Menurut Malhotra (2007), yang harus diperhatikan adalah: 

1. Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis 

faktor tidak memadai. 
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2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan. 

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti-image correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 1 

menandakan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

lain, nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dianalisis lebih lanjut, nilai MSA kurang dari 0,5 menandakan 

variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dilakukan perhitungan ulang analisis faktor dengan mengeluarkan indikator 

yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. 

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika 

memiliki factor loading sebesar 0,5. 

3.8.1.2 Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. 

Menurut Priyatno (2008), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

suatu alat ukur, apakah alat ukut tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini 

adalah dengan formula Cronbach’s Alpha. Malhotra (2007) menjelaskan Cronbach’s 

Alpha sebagai koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu 

kumpulan secara positif berkolerasi satu sama lain.  
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Dalam Cronbach’s Alpha terdapat pengeliminasian data jika data tersebut 

dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Mahlotra (2007), nilai reliabilitas kurang 

dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik. jika 

Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden 

akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada 

responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6 = Data dinyatakan reliable 

b. Cronbach’s Alpha < 0,6 = Data dinyatakan tidak reliable 

Dalam penelitian ini digunakan alat ukur reliabilitas menurut Priyatno (2008) 

yaitu Cronbach’s Alpha > 0,6. 

 

3.8.2 Uji Hipotesis 

Metode pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan alpikasi Amos 20 for Windows, yaitu metode pengolahan data melalui 

proses komputer yang mampu menghasilkan perhitungan statistik yang cepat dan akurat. 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan teknik analisis multivariat yang 

dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis 

sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model 

yang dimaksud diantaranya adalah regression analysis (analisis regresi), path analysis 

(analisis jalur), dan confirmatory factor analysis (analisis faktor konfirmatori). 
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Karakteristik SEM dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen model SEM yang 

terdiri dari: 

1. Dua jenis Variable yaitu Variabel laten (Latent Variable) dan Variabel 

teramati (Observed atau Measured atau Manifest Variable). 

2. Dua jenis Model yaitu Model Struktural (Structural Model) dan Model 

Pengukuran (Measurement Model). 

3. Dua jenis Kesalahan yaitu Kesalahan Struktural (Structural Error) dan 

Kesalahan Pegukuran (Measurment Error). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen, yaitu 

Customer Value dan Switcing Cost (variabel eksogen), Customer Satisfaction (variabel 

eksogen dan endogen), dan Customer Loyalty (variabel endogen). Selanjutnya variabel 

teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita sebut 

sebagai indikator. Variabel teramati merupakan  indikator atau ukuran dari variabel laten 

eksogen maupun variabel laten endogen. Pada metode survei dengan menggunakan 

kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel laten, pada penelitian ini terdapat 16 

variabel teramati dikarenakan terdapat 16 indikator pertanyaan. 

Lebih lanjutnya lagi dapat dijelaskan bahwa variabel Customer Loyalty 

dipengaruhi oleh Customer Satisfaction dan Customer Value. Yang dimana pada kedua 

hubungan tersebut juga terdapat hubungan yang dipengaruhi proses moderasi oleh 

Variabel Switching Cost. Serta Variabel Customer Satisfaction dipengaruhi oleh Variabel 

Customer Value.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka path diagram dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

γ : refleksi variabel eksogen maupun endogen terhadap indikator-

indikatornya 

β : pengaruh langsung variabel endogen intervening terhadap variabel 

endogen terikat 

β1

1 

γ1 

γ2 

γ3 

γ4 

Gambar 3. 1 Model Struktural 

Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 20 
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Persamaan struktural dari model struktural pada gambar 3.2 dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

Table 3.3 Model Persamaan Struktural 

Model Persamaan Struktural 

Customer Satisfaction γ2 Customer Value + eror2 

Customer Loyalty 

γ1 Custoemer Value + β1 Customer Satisfaction + γ3 

Switcing Cost + γ4 Switching Cost + eror1 

 

Sebelum kita melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan simultan 

yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu memeriksa 

identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

 Under-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan Variance dan 

Covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan underidentified 

jika degree of freedom adalah negatif. Jika terjadi underidentified, maka estimasi dan 

penilaian model juga tidak perlu dilakukan. 

 Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just identified mempunyai 

degree of freedom sebesar 0 (nol) dan dalam terminologi SEM dinamakan saturated. 

Pada model yang just identified, karena sudah teridentifikasi, maka estimasi dan 

penilaian model tidak perlu dilakukan. 
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 Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over identified 

jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over identified, maka estimasi dan 

penilaian model bisa dilakukan. 

 Dengan demikian, besaran degree of freedom perlu diketahui, karena untuk 

menentukan apakah sebuah model layak diuji atau tidak. Untuk itu, penjelasan akan 

dilanjutkan dengan cara menghitung besaran degree of freedom dari sebuah model. Pada 

sebuah model SEM, df dapat diketahui dengan formula (Santoso, 2012): 

df=1/2  [(p)(p+1)]-k 

Dimana: 

p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada sebuah model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

 Berdasarkan pada model penelitian, maka jumlah degree of freedom pada model 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

   
 

 
 [(  )(    )]     

                                           

                                   

3.8.3 Estimasi (Estimation) 

 Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified, maka 

tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-
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parameter yang ada di dalam model. Penelitian ini menggunakan estimator maximum 

likehood estimator (MLE). MLE secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,∑( ө)) 

sebagai berikut : 

F ML (ө)= log |∑| (ө) + tr(S∑
-1

) (ө)) – log |S| - (p+q) 

 Di mana diasumsikan ∑(ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam 

Wijanto, 2008).  Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam 

model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software AMOS 21 for windows dalam 

melakukan estimasi. 

3.8.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat kecocokan 

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model struktural. 

 Menurut Hair et al  (1998) dalam Wijanto (2008) evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan model struktural (structural model fit) 

3. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.8.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran 

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) 

secara terpisah melalui: 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Dimana untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengujian validitas dengan 

melakukan pre-test dengan menyebarkan kuesioner ke 30 responden 

(sampel). Menurut Hair et al  (2010), suatu variabel dikatakan mempunyai 

vailiditas yang baik terhadap konstruk atau variabel latennya, jika muatan 

faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 0.70. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Hair et al  (2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 

(construct reliability) ≥ 0.70. 

3.8.4.2 Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit) 

 Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan terhadap 

signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Metode SEM tidak saja menyediakan 

nilai koefisien-koefisien yang diestimasi, tetapi juga nilai t-hitung untuk setiap koefisien. 

Dengan menspesifikasikan tingkat signifikan (lazimnya α = 0.05), maka setiap koefisien 

yang mewakili hubungan kausal yang dihipotesikan dapat diuji signifikansinya secara 

statistik. 

3.8.4.3 Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara umum 

derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model.  Menilai GOF 

suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariant yang lain. 
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1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

(model struktural dan pengukuran) terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari 

berbagai ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi SEM adalah : 

 Chi-square (X
2
) 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan anatara 

matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө).  Uji 

statistik X
2 
adalah : 

X
2
= (n-1) F (S, ∑(ө)) 

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-square dengan degree of freedom 

(df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperoleh  nilai X
2
 yang rendah yang 

menghasilkan significance level lebih besar atau sama dengan 0. 05 (p ≥ 

0. 05).  

Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan matriks input yang 

diprediksi dengan yang sebenarnya tidak berbeda secara statistik.  

 Scaled of fit index (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolute,karena 

pada dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan 

tidak ada model sama sekali (∑(ѳ)).  Rumus GFI adalah sebagai berikut : 

GFI = 1- 
 

  
 

 Root Mean Square Residual (SRMR) 

RMR mewakili nilai rerata residual yang diperoleh dari mencocokan 

matrik varian-kovarian dari model yang dihipotesiskan dengan matrik 

Peran Switching..., Muhammad Johan Amin, Ma.-Ibs, 2013



 

 

51 

 

varian-kovarian dari data sampel. Model yang mempunyai kecocokan 

baik akan mempunyai nilai standardized RMR lebih kecil dari 0. 05 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM.  Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut : 

RMSEA =  
  

  
 

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

0. 08 menunjukan good fit. 

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar yang sering disebut dengan null model atau independence model.  

Ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah : 

 Tucker – Lewis Index / Non Normal Fit Index (TLI/NNFI) 

TLI sebagai sarana untuk menganalisis faktor yang kemudian diperluas 

untuk SEM.  Adapun rumusnya sebagai berikut : 

TLI = 
(
   

   
)  (

   

   
)

(
  

  
)   

 

Nilai TLI berkisar antara 0 sampai 1,0 dengan nilai TLI ≥ 0. 90 

menunjukan good fit dan 0. 80 ≤ TLI > 0. 90 adalah marginal fit 

 Normed Fit Index (NFI)  
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NFI mempunyai nilai yang berkisar dari 0 sampai 1.  Nilai NFI ≥ 0. 90 

menunjukan good fit,sedangkan 0. 80 ≤ NFI < 0. 90 disebut dengan 

mrginal fit.  Adapun rumus NFI sebagai berikut : 

NFI = 
(       )

   
 

 Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut : 

CFI = 1 – 
  

  
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1.  Nilai CFI ≥ 0. 90 menunjukan 

good fit, sedangkan 0. 80 ≤ CFI < 0. 90 sering disebut sebagai marginal 

fit. 

 Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Godness of Fit) yang telah kita 

lakukan pada bagian sebelumnya dapat kita ringkas ke dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 4 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF (Sumber: Wijanto (2008) 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

ABSOLUTE –FIT MEASURES 

Statistic Chi Square (X²) Mengikuti Uji statistic yang berkaitan dengan 

persyaratan signifikan.  Semakin kecil 

semakin baik 
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Goodness of-Fit Index (GFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik.  GFI ≥ 0. 90 adalah 

good fit, sedang 0. 80 ≤ GFI ≤ 0. 90 adalah 

marginal fit.   

Root Mean Square Residuan (SRMR) Residual rata-rata antara matrik (korelasi atau 

kovarian) teramati dan hasil estimasi.  

Standardized RMR ≤ 0. 05 adalah good fit.  

Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sample.  RMSEA ≤ 0. 80 adalah good 

fit, sedang RMSEA < 0. 05 adalah close fit.  

INCREMENTAL FIT MEASURES 

Tucker-Lewis Index atau Non-normed Fit 

Index ( TLI atau NNFI) 

Nilai berkisar antara 0-1 dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik.  NFI ≥ 0. 90 adalah 

good-fit , sedang 0. 80 ≤ NFI < 0. 90 adalah 

marginal fit.  

Normed Fit Index (NFI) Nilai berkisar antara 0-1 dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik.  TLI ≥ 0. 90 adalah 

good-fit , sedang 0. 80 ≤ TLI < 0. 90 adalah 

marginal fit.  

Comparative Fit Index (CFI)  Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik.  CFI ≥ 0. 90 adalah 

good fit, sedang sedang 0. 80 ≤ CFI< 0. 90 

adalah marginal fit.   
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3.4.3 Respesifikasi (Respesification) 

 Pelaksanaan respesifikasi sangat tergantung kepada strategi pemodelan yang 

akan digunakan. Ada 3 strategi pemodelan yang dapat dipilih dalam SEM, yaitu: 

1. Strategi pemodelan konfirmatori atau confirmatory modeling strategy (Hair 

et al , 1998 dalam Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini 

diformulasikan atau dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian 

dilakukan pengumpulan data empiris untuk uji signifikansinya. Pengujian ini 

akan menghasilkan suatu penerimaan atau penolakan terhadap model 

tersebut. Strategi ini tidak memerlukan respesifikasi. 

2. Strategi kompetisi model atau competing models strategy (Hair et al , 1998 

dalam Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini beberapa model alternatif 

dispesifikasikan dan berdasarkan analisis terhadap satu kelompok data 

empiris dipilih salah satu model yang paling sesuai. Pada strategi ini 

respesifikasi hanya diperlukan jika model-model alternatif dikembangkan 

dari beberapa model yang ada. 

3. Strategi pengembangan model atau model development strategy (Hair et al , 

1998 dalam Wijanto, 2008). Pada strategi pemodelan ini suatu model awal 

dispesifikasikan dan data empiris dikumpulkan. Jika model awal tersebut 

tidak cocok dengan data empiris yang ada, maka model dimodifikasi dan 

diuji kembali dengan data yang sama. Beberapa model dapat diuji dalam 

proses ini dengan tujuan untuk mencari satu model yang selain cocok dengan 

data secara baik, tetapi juga mempunyai sifat bahwa setiap parameternya 

dapat diartikan dengan baik. Respesifikasi terhadap model dapat dilakukan 

berdasarkan theory-driven atau data-driven, meskipun demikian 
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respesifikasi berdasarkan theory-driven lebih dianjurkan (Hair et al , 1998 

dalam Wijanto, 2008). 

Peran Switching..., Muhammad Johan Amin, Ma.-Ibs, 2013



 

 

56 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Operator Telepon Selular 

Telekomunikasi selular di Indonesia mulai dikenalkan pada tahun 1984 dan hal 

tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama mengadopsi 

teknologi selular versikomersial. Teknologi selular yang digunakan saat itu adalah NMT 

(Nordic Mobile Telephone) dari Eropa, disusul oleh AMPS (Advance Mobile Phone 

System), keduanya dengan sistem analog. Teknologi selular yang masih bersistem analog 

itu seringkali disebut sebagai teknologi selular generasi pertama (1G). Pada tahun 1995 

diluncurkan teknologi generasi pertama CDMA (Code Division Multiple Access) yang 

disebut ETDMA (Extended Time Division Multiple Access) melalui operator Ratelindo 

yang hanya tersedia di beberapa wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Sementara itu di dekade yang sama, diperkenalkan teknologi GSM (Global 

Global System for Mobile Communications) yang membawa teknologi telekomunikasi 

selular di Indonesia ke era generasi kedua (2G). Pada masa ini, Layanan pesan singkat 

(Short Message Service) menjadi fenomena di kalangan pengguna ponsel berkat sifatnya 

yang hemat dan praktis. Teknologi GPRS (General Packet Radio Service) juga mulai 

diperkenalkan, dengan kemampuannya melakukan transaksi paket data. Teknologi ini 

kerap disebut dengan generasi dua setengah (2,5G), kemudian disempurnakan oleh 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), yang biasa disebut dengan generasi 

dua koma tujuh lima (2,75G). Telkomsel sempat mencoba mempelopori layanan ini, 
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namun kurang berhasil memikat banyak pelanggan Pada tahun 2001, sebenarnya di 

Indonesia telah dikenal teknologi CDMA generasi kedua (2G), namun bukan di wilayah 

Jakarta, melainkan di wilayah lain, seperti Bali dan Surabaya. Pada 2004 mulai muncul 

operator 3G pertama, PT Cyber Access Communication (CAC), yang memperoleh 

lisensi pada 2003. Saat ini, teknologi layanan telekomunikasi selular di Indonesia telah 

mencapai generasi ketiga-setengah (3,5G), ditandai dengan berkembangnya teknologi 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) yang mampu memungkinkan transfer 

data secepat 3,6 Mbps.  

Sejarah perkembangan Telepon Selular di Indonesia mengalami banyak 

perubahan mengikuti perkembangan jaman dan pasar. Berikut sejarah perkembangannya 

semenjak tahun 1984 sampai dengan sekarang. 

1984: Teknologi selular diperkenalkan di Indonesia 

Teknologi komunikasi selular mulai diperkenakan pertama kali di Indonesia. 

Pada saat itu, Ketika itu, PT Telkom Indonesia bersama dengan PT Rajasa Hazanah 

Perkasa mulai menyelenggarakan layanan komunikasi selular dengan mengusung 

teknologi NMT -450 (yang menggunakan frekuensi 450 MHz) melalui pola bagi hasil. 

Telkom mendapat 30% sedangkan Rajasa 70%. 

1985-1992: Penggunaan teknologi selular berbasis analog Generasi 1 (1G)  

Pada tahun 1985, teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System, 

mempergunakan frekuensi 800 MHz, merupakan cikal bakal CDMA saat ini) dengan 

sistem analog mulai diperkenalkan, di samping teknologi NMT-470, modifikasi NMT-

450 (berjalan pada frekuensi 470 MHz, khusus untuk Indonesia) dioperasikan PT Rajasa 

Hazanah Perkasa. Teknologi AMPS ditangani oleh empat operator: PT Elektrindo 
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Nusantara, PT Centralindo Panca Sakti, dan PT Telekomindo Prima Bakti, serta PT 

Telkom Indonesia sendiri. Regulasi yang berlaku saat itu mengharuskan para 

penyelenggara layanan telepon dasar bermitra dengan PT Telkom Indonesia. 

Pada saat itu, telepon selular yang beredar di Indonesia masih belum bisa 

dimasukkan ke dalam saku karena ukurannya yang besar dan berat, rata-rata 430 gram 

atau hampir setengah kilogram. Harganya pun masih mahal, sekitar Rp10 jutaan. 

Pada tahun 1967, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat, sekarang PT. 

Indosat Tbk) didirikan sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA), dan baru memulai 

usahanya pada 1969 dalam bidang layanan telekomunikasi antarnegara. Pada 1980, 

Indosat resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara. 

1993: Awal pengembangan GSM 

Pada Oktober 1993, PT Telkom Indonesia memulai pilot-project pengembangan 

teknologi generasi kedua (2G), GSM], di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dihadapkan 

pada dua pilihan: melanjutkan penggunaan teknologi AMPS atau beralih ke GSM yang 

menggunakan frekuensi 900 MHz. Akhirnya, Menristek saat itu, BJ Habibie, 

memutuskan untuk menggunakan teknologi GSM pada sistem telekomunikasi digital 

Indonesia. 

Pada waktu itu dibangun 3 BTS (Base Transceiver Station), yaitu satu di Batam 

dan dua di Bintan. Persis pada 31 Desember 1993, pilot-project tersebut sudah on-air. 

Daerah Batam dipilih sebagai lokasi dengan beberapa alasan: Batam adalah daerah yang 

banyak diminati oleh berbagai kalangan, termasuk warga Singapura. Jarak yang cukup 

dekat membuat sinyal selular dari negara itu bisa ditangkap pula di Batam. Alhasil, 

warga Singapura yang berada di Batam bisa berkomunikasi dengan murah meriah, lintas 
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negara tapi seperti menggunakan telepon lokal. Jadi pilot-project ini juga dimaksudkan 

untuk menutup sinyal dari Singapura sekaligus memberikan layanan komunikasi pada 

masyarakat Batam. 

1994: Kemunculan operator GSM pertama  

PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) muncul sebagai operator GSM pertama di 

Indonesia, melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. 

PM108/2/MPPT-93, dengan awal pemilik saham adalah PT Telkom Indonesia, PT 

Indosat, dan PT Bimagraha Telekomindo, dengan wilayah cakupan layanan meliputi 

Jakarta dan sekitarnya. Pada periode ini, teknologi NMT dan AMPS mulai ditinggalkan, 

ditandai dengan tren melonjaknya jumlah pelanggan GSM di Indonesia. Beberapa faktor 

penyebab lonjakan tersebut antara lain, karena GSM menggunakanKartu SIM yang 

memungkinkan pelanggan untuk berganti handset tanpa mengganti nomor. Selain itu, 

ukuran handset juga sudah lebih baik, tak lagi sebesar 'pemukul kasti'. 

1995: Kemunculan telepon rumah nirkabel 

Penggunaan teknologi GMH 2000/ETDMA diperkenalkan oleh Ratelindo. 

Layanan yang diberikan oleh Ratelindo berupa layanan Fixed-Cellular Network 

Operator, yaitu telepon rumah nirkabel. Pada tahun yang sama, kesuksesan pilot-project 

di Batam dan Bintan membuat pemerintah memperluas daerah layanan GSM ke 

provinsi-provinsi lain di Sumatera. Untuk memfasilitasi hal itu, pada 26 Mei 1995 

didirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Telkomsel, sebagai operator GSM 

nasional kedua di Indonesia, dengan kepemilikan bersama Satelindo. 
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1996: Awal perkembangan layanan GSM  

Pada akhir tahun 1996, PT Excelcomindo Pratama (Excelcom, sekarang XL 

Axiata) yang berbasis GSM muncul sebagai operator selular nasional ketiga. Telkomsel 

yang sebelumnya telah sukses merambah Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar 

dengan produk Kartu Halo, mulai melakukan ekspansi ke Jakarta. Pemerintah juga mulai 

turut mendukung bisnis selular dengan dihapuskannya bea masuk telepon selular. 

Alhasil, harga telepon selular dapat ditekan hingga Rp1.000.000. Pada 29 Desember 

1996, Maluku tercatat menjadi provinsi ke-27 yang dilayani Telkomsel. 

Pada tahun yang sama, Satelindo meluncurkan satelit Palapa C2, dan langsung 

beroperasi pada tahun itu juga. 

1997-1999: Telekomunikasi selular pada masa krisis moneter 

Pada tahun 1997, Pemerintah bersiap memberikan 10 lisensi regional untuk 10 

operator baru yang berbasis GSM 1800 atau PHS (Personal Handy-phone System. 

Keduanya adalah sama seperti GSM biasa, namun menggunakan frekuensi 1800 MHz). 

Namun, krisis moneter 1998 membuat rencana itu batal. 

Pada tahun yang sama, Telkomsel memperkenalkan produk prabayar pertama 

yang diberi nama Simpati, sebagai alternatif Kartu Halo. Lalu Excelcom meluncurkan 

Pro-XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya, dengan layanan 

unggulan roaming pada tahun 1998. Pada tahun tersebut, Satelindo tak mau ketinggalan 

dengan meluncurkan produk Mentari, dengan keunggulan perhitungan tarif per detik. 

Walaupun pada periode 1997-1999 ini Indonesia masih mengalami guncangan 

hebat akibat krisis ekonomi dan krisis moneter, minat masyarakat tidak berubah untuk 
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menikmati layanan selular. Produk Mentari yang diluncurkan Satelindo pun mampu 

dengan cepat meraih 10.000 pelanggan. Padahal, harga kartu perdana saat itu termasuk 

tinggi, mencapai di atas Rp100.000 dan terus naik pada tahun berikutnya. Hingga akhir 

1999, jumlah pelanggan selular di Indonesia telah mencapai 2,5 juta pelanggan, yang 

sebagian besar merupakan pelanggan layanan prabayar. 

2000-2002: Deregulasi dan kemunculan operator CDMA  

Telkomsel dan Indosat memperoleh lisensi sebagai operator GSM 1800 nasional 

sesuai amanat Undang-undang Telekomunikasi No. 36/1999. Layanan selular kedua 

BUMN itu direncanakan akan beroperasi secara bersamaan pada 1 Agustus 2001. Pada 

tahun yang sama, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) mulai 

diperkenalkan, dan langsung menjadi primadona layanan selular saat itu. 

Pada tahun 2001, Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (Indosat-

M3), yang kemudian menjadi pelopor layanan GPRS (General Packet Radio Service) 

dan MMS (Multimedia Messaging Service) di Indonesia. Pada 8 Oktober 2002, 

Telkomsel menjadi operator kedua yang menyajikan layanan tersebut. 

Masih pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor 

telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. PT Telkom Indonesia pun tak 

lagi memonopoli telekomunikasi, ditandai dengan dilepasnya saham Satelindo pada 

Indosat. Pada akhir 2002, Pemerintah Indonesia juga melepas 41,94% saham Indosat ke 

Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (SingTel). Kebijakan ini menimbulkan 

kontroversi, yang pada akhirnya membuat Pemerintah terus berupaya melakukan aksi 

beli-kembali (buyback). 
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Pada Desember 2002, Flexi hadir sebagai operator CDMA pertama di Indonesia, 

di bawah pengawasan PT Telkom Indonesia, menggunakan frekuensi 1.900 MHz dengan 

lisensi FWA (Fixed Wireless Access). Artinya, sistem penomoran untuk tiap pelanggan 

menggunakan kode area menurut kota asalnya, seperti yang dipergunakan oleh telepon 

berbasis sambungan tetap dengan kabel milik Telkom. 

2003-2004: Kemunculan operator 3G pertama  

Satelindo meluncurkan layanan GPRS dan MMS pada awal 2003, dan menjadi 

operator selular Indonesia ketiga yang meluncurkan layanan tersebut. 

Melalui Keputusan Dirjen Postel No. 253/Dirjen/2003 tanggal 8 Oktober 2003, 

pemerintah akhirnya memberikan lisensi kepada PT Cyber Access Communication 

(sekarang PT Hutchison Charoen Pokphand Telecom) sebagai operator selular 3G 

pertama di Indonesia melalui proses tender, menyisihkan 11 peserta lainnya. CAC 

memperoleh lisensi pada jaringan UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) atau juga disebut dengan W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) 

pada frekuensi 1.900 MHz sebesar 15 MHz. 

Pada November 2003, Indosat mengakuisisi Satelindo, Indosat-M3, dan 

Bimagraha Telekomindo. Pada akhirnya, ketiganya dilebur ke dalam PT Indosat Tbk. 

Maka sejak saat itu, ketiganya hanya menjadi anak perusahaan Indosat. 

Di bulan yang sama, PT Radio dan Telepon Indonesia (Ratelindo) berubah nama 

menjadi PT Bakrie Telecom dan meluncurkan produk esia sebagai operator CDMA 

kedua berbasis FWA, yang kemudian diikuti dengan kehadiran Fren sebagai merek 

dagang PT Mobile-8 Telecom pada Desember 2003, namun dengan lisensi CDMA 

berjelajah nasional, seperti umumnya operator selular berbasis GSM. PT Indosat Tbk 
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menyusul kemudian dengan StarOne pada bulan Mei 2004, juga dengan lisensi CDMA 

FWA. 

Pada Februari 2004, Telkomsel meluncurkan layanan EDGE (Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution), dan menjadikannya sebagai operator EDGE pertama di 

Indonesia. EDGE sanggup melakukan transfer data dengan kecepatan sekitar 126 kbps 

(kilobit per detik) dan menjadi teknologi dengan transmisi data paling cepat yang 

beroperasi di Indonesia saat itu. Bahkan menurut GSM World Association, EDGE dapat 

menembus kecepatan hingga 473,8 kilobit/detik. 

Sejak April 2004, para operator selular di Indonesia akhirnya sepakat melayani 

layanan MMS antar-operator. Pada akhir tahun 2004, jumlah pelanggan selular sudah 

menembus kurang lebih 30 juta pelanggan. Melihat perkembangan yang begitu pesat, di 

prediksi pada tahun 2005 jumlah pelanggan selular di Indonesia akan mencapai 40 juta. 

Pada Mei 2004, PT Mandara Selular Indonesia meluncurkan produk selular Neon 

di Lampung pada jaringan CDMA 450 MHz. Namun Neon tak bisa berkembang akibat 

kalah bersaing dengan operator telekomunikasi lainnya, sampai akhirnya diambil alih 

oleh Sampoerna kemudian  mengubah namanya menjadi Sampoerna Telekomunikasi 

Indonesia pada 2005, dan menjadi cikal bakal Ceria. 

Pada tanggal 17 September 2004, PT Natrindo Telepon Selular (Lippo Telecom, 

sekarang PT Axis Telekom Indonesia) memperoleh lisensi layanan 3G kedua di 

Indonesia. Perusahaan ini memperoleh alokasi frekuensi sebesar 10 MHz. 
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2005-2008: Era reformasi Pertelekomunikasian Indonesia  

Pada Mei 2005, Telkomsel berhasil melakukan ujicoba jaringan 3G di Jakarta 

dengan menggunakan teknologi Motorola dan Siemens, sedangkan CAC baru 

melaksanakan ujicoba jaringan 3G pada bulan berikutnya. CAC melakukan ujicoba 

layanan Telepon video, akses internet kecepatan tinggi, dan menonton siaran MetroTV 

via ponsel Sony Ericsson Z800i. Setelah melalui proses tender, akhirnya tiga operator 

telepon selular ditetapkan sebagai pemenang untuk memperoleh lisensi layanan 3G, 

yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Excelcomindo Pratama (XL), dan PT 

Indosat Tbk (Indosat) pada tanggal 8 Februari 2006. Dan pada akhir tahun yang sama, 

ketiganya meluncurkan layanan 3G secara komersial. 

Pada Agustus 2006, Indosat meluncurkan StarOne dengan jaringan CDMA2000 

1x EV-DO di Balikpapan. Pada saat yang sama, Bakrie Telecom memperkenalkan 

layanan ini pada penyelenggarakan kuliah jarak jauh antara Institut Teknologi Bandung 

(ITB) dengan California Institute for Telecommunication and Information (Calit2) di 

San Diego State University (UCSD)California. 

Pemerintah melalui Depkominfo mengeluarkan Permenkominfo No. 01/2006 

tanggal 13 Januari 2007 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk 

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000, menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas hanya dapat beroperasi di 

pita frekuensi radio 1.900 MHz sampai dengan 31 Desember 2007. Jaringan pada 

frekuensi tersebut kelak hanya diperuntukan untuk jaringan 3G. Operator dilarang 

membangun dan mengembangkan jaringan pada pita frekuensi radio tersebut. 
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Maka, berdasarkan keputusan tersebut, para operator selular CDMA berbasis 

FWA yang menghuni frekuensi 1.900 MHz harus segera bermigrasi ke frekuensi 800 

MHz. Saat itu ada dua operator yang menghuni frekuensi CDMA 1.900 MHz, yaitu Flexi 

dan StarOne. Akhirnya, Telkom bekerjasama dengan Mobile-8 dalam menyelenggarakan 

layanan Fren dan Flexi, sedangkan Indosat dengan produk StarOne bekerja sama dengan 

Esia milik Bakrie Telecom. 

Jumlah pengguna layanan selular di Indonesia mulai mengalami ledakan. Jumlah 

pelanggan layanan selular dari tiga operator terbesar (Telkomsel, Indosat, dan Excelcom) 

saja sudah menembus 38 juta. Itu belum termasuk operator-operator CDMA. Hal ini 

disebabkan oleh murahnya tarif layanan selular jika dibandingkan pada masa 

sebelumnya yang masih cukup mahal. 

Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 220 

juta pada saat itu, angka 38 juta masih cukup kecil. Para operator masih melihat peluang 

bisnis yang besar dariindustri telekomunikasi selular itu. Maka, untuk meraih banyak 

pelanggan baru, sekaligus mempertahankan pelanggan lama, para operator 

memberlakukan perang tarif yang membuat tarif layanan selular di Indonesia semakin 

murah. 

Namun di balik gembar-gembor tarif murah itu, BRTI (Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia) dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 

menemukan fakta menarik, ternyata para operator selular telah melakukan kartel tarif 

layanan selular, dengan memberlakukan tarif minimal yang boleh diberlakukan di antara 

para operator yang tergabung dalam kartel tersebut. Salah satu fakta lain yang ditemukan 

BRTI dan KPPU adalah adanya kepemilikan silang Temasek Holdings, sebuah 
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perusahaan milik Pemerintah Singapura, di PT Indosat Tbk (Indosat) dan PT 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang membuat tarif layanan selular cukup tinggi. 

Maka, pemerintah melalui Depkominfo akhirnya mengeluarkan kebijakan yang 

mengharuskan para operator selular menurunkan tarif mereka 5%-40% sejak bulan April 

2008, termasuk di antaranya penurunan tarif interkoneksi antar operator. Penurunan tarif 

ini akan dievaluasi oleh pemerintah selama 3 bulan sekali. 

2009-2012 : Perkembangan telekomunikasi di Indonesia  

Di Indonesia pada tahun 2009, telah beroperasi sejumlah 10 operator dengan 

perkiraan jumlah pelanggan sekitar 175,18 juta. Sebagian besar operator telah 

meluncurkan layanan 3G dan 3,5G. Seluruh operator GSM telah mengaplikasikan 

teknologi UMTS, HSDPA dan HSUPA pada jaringannya, dan operator CDMA juga 

telah mengaplikasikan teknologi CDMA2000 1x EV-DO. 

Akibat kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif pada awal 2008, serta 

gencarnya perang tarif para operator yang makin gencar, kualitas layanan operator 

selular di Indonesia terus memburuk, terutama pada jam-jam sibuk. Sementara itu, tarif 

promosi yang diberikan pun seringkali hanya sekedar akal-akalan, bahkan cenderung 

merugikan konsumen itu sendiri. 

Jumlah pengguna selular di Indonesia hingga bulan Juni 2010 diperkirakan 

mencapai 180 juta pelanggan, atau mencapai sekitar 80 persen populasi penduduk. Dari 

180 juta pelanggan selular itu, sebanyak 95 persen adalah pelanggan prabayar. Menurut 

catatan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia), pelanggan Telkomsel hingga 

bulan Juni 2010 mencapai 88 juta nomor, XL sekitar 35 juta, Indosat sekitar 39,1 juta, 

selebihnya merupakan pelanggan Axis dan Three. Direktur Utama PT Telkomsel, 
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Sarwoto mengatakan, dari sisi pendapatan seluruh operator selular sudah menembus 

angka Rp100 triliun. Industri ini diperkirakan terus tumbuh, investasi terus meningkat 

menjadi sekitar US$2 miliar per tahun, dengan jumlah BTS mencapai lebih 100.000 unit 

4.1.2 Profil 3 Besar Operator Telepon Selular 

4.1.2.1 Telkomsel 

Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler GSM pertama 

di Indonesia dengan layanan pascabayar kartuHALO yang diluncurkan pada tanggal 26 

Mei 1995. Saat itu, saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom Indonesia sebesar 65% dan 

sisanya oleh Indosat. Pada tanggal 1 November 1997, Telkomsel menjadi operator 

seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan GSM prabayar. 

Telkomsel mengklaim sebagai operator telekomunikasi seluler terbesar 

di Indonesia dengan 81,644 juta pelanggan per 31 Desember 2007 dan pangsa pasar 

sebesar 51% per 1 Januari 2007.
 

Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 

jaringan Roaming internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. 

Telkomsel telah menjadi operator seluler ketujuh di dunia yang mempunyai lebih 

dari 100 juta pelanggan dalam satu negara per Mei 2011. 

Telkomsel menggelar lebih dari 54.000 BTS yang menjangkau sekitar 97% 

wilayah populasi di Indonesia. Sebagai operator selular nomor 7 terbesar di dunia dalam 

hal jumlah pelanggan, Telkomsel merupakan pemimpin pasar industri telekomunikasi di 

Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih dari 122 juta pelanggan. Dalam upaya 

memandu perkembangan industri telekomunikasi selular di Indonesia memasuki era baru 

layanan mobile broadband, Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap 

teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, serta uji coba teknologi Long Term Evolution (LTE). 
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Kini Telkomsel mengembangkan jaringan broadband di 100 kota besar di Indonesia. 

Untuk membantu pelayanan kebutuhan pelanggan, Telkomsel kini didukung akses call 

center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. dan Telkomsel 

bekerja pada jaringan 900/1.800 MHz. 

Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu simPATI (prabayar), Kartu AS 

(prabayar), dan kartuHALO (pascabayar). Selain itu, Telkomsel juga memiliki 

layanan internet nirkabel lewat jaringan telepon seluler, yaitu Telkomsel Flash. 

Adapun layanan yang diberikan oleh Telkomsel adalah Telkomsel Poin, HSPA+, 

serta GraPARI; 

Program TELKOMSEL poin merupakan program loyalitas pelanggan yang 

ditujukkan untuk seluruh pelanggan TELKOMSEL. Program ini bertujuan untuk 

memberikan penghargaan kepada para pelanggan TELKOMSEL yang telah setia 

menggunakan produk dan layanan dari TELKOMSEL.  

Bukan cuma hadiah pilihan yang bisa dimenangkan, poin juga dapat ditukar 

dengan hadiah langsung berupa gratis pulsa, gratis SMS, dan merchandise menarik, atau 

diskon di ratusan merchantTELKOMSEL dan dapat diikutsertakan pada program lelang 

TELKOMSEL POIN. Untuk pengecekan pemenang via SMS dengan ketik WIN kirim 

ke 777. SMS ke 777 dikenakan tarif normal. 

Mulai September 2009, Telkomsel menambah layanan HSPA+ (High-Speed 

Packet Access) dengan kecepatan akses hingga 21 Mbps yang rencananya akan 

diterapkan di 24 kota di Indonesia hingga akhir tahun 2010. Sayangnya, realisasinya 

belum berjalan maksimal sehingga sebagian besar penggunanya hanya mendapatkan 

akses kurang dari 64 Kbps. 

Peran Switching..., Muhammad Johan Amin, Ma.-Ibs, 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/3G
http://id.wikipedia.org/wiki/September
http://id.wikipedia.org/wiki/2009


 

 

69 

 

GraPARI adalah akronim dari Graha Pari Sraya yang dijadikan nama pusat 

layanan pelanggan Telkomsel. Nama tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang 

diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tanda penghargaan atas 

diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Yogyakarta. Sejak saat itu, seluruh pusat 

layanan pelanggan Telkomsel ditetapkan dengan nama GraPARI Telkomsel. 

Selain bertindak sebagai pusat layanan pelanggan yang memfokuskan diri untuk 

melayani para pelanggannya, GraPARI juga menyediakan penjualan produk sendiri 

seperti kartuHALO dan simPATI. 

GraPARI tidak menjual perangkat telepon seluler kecuali apabila ada 

kebijaksanaan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket produk Telkomsel yang tidak 

selalu dilakukan. Bila ada pelanggan yang ingin membeli perangkat telepon selular 

terpisah dari produk Telkomsel, maka GraPARI akan menyarankan untuk 

mendapatkannya di dealer resmi, toko eksklusif, maupun ritel yang telah bekerja sama 

dengan Telkomsel. 

4.1.2.1 Indosat 

PT Indosat Tbk adalah nama dari salah satu perusahaan penyedia jasa 

telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan 

saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar maupun 

paska bayar dengan merek jual Matrix, Mentari dan IM3; jasa lainnya yang disediakan 

adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap (fixed) termasuk sambungan 

langsung internasional IDD (International Direct Dialing), serta jasa nirkabel dengan 

merk dagang StarOne Perusahaan ini juga menyediakan layanan multimedia, internet, 

dan komunikasi data atau MIDI (Multimedia, Internet & Data Communication Services).  
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Pada tahun 2011 perusahaan ini menguasai 21 persen pangsa pasar dan di tahun 

2013 mengklaim memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam. 

Situs investasi untuk Indonesia menyatakan bahwa Indosat kehilangan beberapa 

persen pasar pelanggan telepon genggamnya pada tahun tahun terakhir. Sementara situs 

lainnya (Onbile.com) menempatkan Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar 

ketiga pada tahun 2013 dibawah Telkomsel dan XL Axiata. 

Pada Februari 2013 perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama 

Qtel dan menguasai 65 persen saham Indosat berubah nama menjadi Ooredoo dan 

berencana mengganti seluruh perusahaan miliknya atau dibawah kendalinya yang berada 

di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara dengan nama Ooredoo pada tahun 2013 atau 

2014. Sementara Indosat dalam siaran persnya menanggapi hal ini belum memutuskan 

akan mengubah nama dari Indosat menjadi Ooredoo atau tidak, karena menganggap 

nama Indosat telah memiliki "hubungan" dengan pelanggan. 

Indosat memiliki sejarah panjang perpindahan kepemilikan dan perubahan tujuan 

perusahaan semenjak didirikan pada 20 November 1967. Didirikan sebagai perusahaan 

modal asing oleh pemerintah Indonesia dengan nama PT Indonesian Satellite 

Corporation Tbk. (Persero), perusahaan ini mulai beroperasi pada September 1969 

sebagai perusahaan komersil penyedia jasa sambungan langsung internasional (IDD). 

Perusahaan ini membangun, memindahkan, dan melakukan kaidah operasional sebuah 

organisasi telekomunikasi internasional (International Telecommunications Satellite 

Organization) disingkat Intelsat, untuk mengakses Intelstat lain (satelit) yang berada di 

Samudra Hindia dengan durasi kesepakatan 20 tahun hingga 1987. Sebagai konsorsium 
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global organisasi satelit komunikasi, intelstat memiliki dan mengoperasikan beberapa 

satelit-satelit komunikasi.  

Pada tahun 1980 Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara dan dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. Pada akhir tahun 2008 saham pemerintah Indonesia tinggal 14,3 

persen saja, dan sebanyak 65 persen dikuasai oleh QTel.   

Karena sebagian besar kepemilikan Indosat dikuasai oleh pemodal 

asing QTel (Pemerintah Qatar), maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 

2007 penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk jaringan bergerak baik seluler 

maupun satelit, kepemilikan modal asing dibatasi 65 persen. Sementara untuk jaringan 

tetap berbasis kabel maupun berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau 

packet switched, modal asing dibatasi maksimal 49 persen. Pada tahun 2008 Dirjen 

Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar menegaskan bahwa Indosat diwajibkan 

melepas lisensi telepon tetap miliknya (fixedline dan wirelessline) jika Qatar Telecom 

(Qtel) berkeras menambah sahamnya melebihi 49%. Hingga bulan Maret 2011 Indosat 

belum melepas StarOne, sementara Telkom menyatakan tertarik untuk 

mengakusisi StarOne yang memiliki ijin untuk telepon tetap, SLJJ, dan SLI ini. 

Perusahaan ini kemudian didaftarkan ganda oleh pemerintah Indonesia (dual 

listed company) pada Bursa Efek Indonesia pada 19 Oktober 1994 (BEI:ISAT) dan 

Bursa Efek New York, Amerika Serikat (NYSE:IIT). Saat didaftarkan di tahun 1994 

pemerintah Indonesia tetap memiliki 65 persen perusahaan ini.  

Pada 24 April 2013 Indosat mengumumkan akan menghapus pencatatan 

American Depositary Shares dari New York Stock Exchange (NYSE)  dan resmi keluar 

pada Juli 2013 atas permintaan Menteri BUMN di bulan April 2013. Performa saham 

indosat di bursa itu terus menurun sejak tahun 2009.   
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Dikarenakan deregulasi peraturan telekomunikasi yang diberlakukan pemerintah 

dengan tujuan agar Telkom tidak lagi memonopoli bidang telekomunikasi di Indonesia; 

di tahun 1999 dan 2000 Indosat kemudian mengubah tujuannya dari sebuah perusahaan 

penyedia jasa layanan sambungan langsung internasional menjadi penyedia jaringan 

telekomunikasi dan jasa komunikasi.  Di tahun 2001 Indosat menandatangani perjanjian 

dengan Telkom untuk menghapuskan penguasaan saham silang pada berbagai 

perusahaan dan anak perusahaannya diantaranya Satelindo,Telkomsel, dan Lintasarta. 

Pada tahun 2001 perusahaan ini mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (IM3) 

sebagai sebuah operator telepon genggam dengan jaringan GPRS dan layanan 

multimedia di Indonesia. Upaya ini dilanjutkan pada tahun 2006 dengan memperoleh ijin 

untuk jaringan 3G dan memperkenalkan jaringan 3.5G untuk Jakarta dan Surabaya. 

Pada tahun 2003 Satelindo dan IM3 dibubarkan setelah diakusisi penuh oleh 

Indosat.  Ditahun yang sama berdasarkan keputusan Menhub No. KP 130 Tahun 2003, 

Indosat mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap secara 

nasional, dengan cakupan terbatas di Surabaya dan Jakarta. Lisensi ini melekat pada 

anak perusahaan Indosat StarOne, dimana Starone memegang lisensi untuk sambungan 

langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI), dan jaringan 

telepon tetap. Telkompun dalam pemberitaannya menyatakan tertarik untuk mengakusisi 

StarOne.  

Pada tahun 2002 Singapore Technologies (ST) Telemedia (perusahaan dimana 

pemerintah Singapura menanamkan investasinya) membeli saham Indosat dengan nilai 

pembelian sebesar 634 juta dolar A.S. untuk 40 persen saham perusahaan 

ini.
[
  Perusahaan ST Telemedia sendiri memiliki 75 persen kepemilikan dari Asia Mobile 
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Holdings dan sisanya dimiliki oleh pemerintah Qatar melalui Qatar Telecom, perusahaan 

yang sama (Asia Mobile Holdings) juga dimiliki oleh Temasek.  

Anak perusahaan Temasek diantaranya adalah PT Telekomunikasi Selular 

(Telkomsel), sebanyak 35 persen saham Telkomsel dimiliki Temasek.   

Kepemilikan satu perusahaan (Asia Mobile Holdings) yang menguasai dua 

perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang seharusnya bersaing kemudian 

dipermasalahkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tahun 2007. 

ST Telemedia (milik Asia Mobile Holdings) menguasai 40 persen saham Indosat 

dan Temasek (milik Asia Mobile Holdings) menguasai 35 persen saham 

di Telkomsel. KPPU menyatakan kepemilikan saham silang ini telah melanggar pasal 27 

peraturan anti monopoli dan membawanya pengadilan negeri, dengan tambahan tuntutan 

sebesar 2,7 juta dolar A.S. karena hal ini mengakibatkan tingginya tarif jasa komunikasi 

telepon genggam di Indonesia - oleh Telkomsel sebagai penentu harga. Baik Temasek 

maupun ST Telemedia menolak tuduhan tersebut dan pengacara kedua perusahaan ini 

berencana mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri.  

Kantor berita Reuters menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2007 memang 

menjadi salah satu negara dengan tarif komunikasi telepon genggam termahal di dunia.  

Pada November 2007 KPPU memutuskan Temasek melakukan monopoli 

jaringan telekomunikasi, dan diminta melepaskan seluruh saham di Indosat dan 

Telkomsel. Namun, jika Temasek hanya mengurangi saham 50 persen di masing-masing 

perusahaan, itu sudah dibenarkan. Keputusan diperkuat Mahkamah Agung dimana 

Temasek dan anak perusahaannya harus membayar denda masing-masing 15 miliar 

rupiah.  
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Pada Juni 2008 Asia Mobile Holdings, melalui ST Telemedia menjual 40.8 

persen saham miliknya kepada Qatar Telecom (QTel), perusahaan mitranya, yang setuju 

untuk membeli seluruh saham tersebut dengan harga 1,8 milyar dolar A.S. Harga yang 

dibayarkan lebih rendah daripada nilai pasar yang berada pada 2,2 milyar dolar A.S.  

Kemudian pada Februari 2009 QTel menaikkan jumlah kepemilikan sahamnya di 

Indosat menjadi 65 persen setelah pemerintah Indonesia mengklarifikasi peraturan 

investasi asing yang memperbolehkan hal ini dilakukan dengan syarat Indosat 

mengalihkan usaha telepon tetapnya kepada perusahaan yang berbeda. Berdasarkan 

peraturan perusahaan yang memegang ijin sebagai penyedia telepon tetap hanya boleh 

diperkenankan memperdagangkan 49 persen sahamnya pada pihak asing, namun 

perusahaan penyedia komunikasi via telepon bergerak (seluler) diperkenankan untuk 

dimiliki pihak asing hingga 65 persen. Harga saham yang dibayarkan sejumlah 7,388 

rupiah per lembar saham (2009) dan pemerintah Indonesia memegang 14,3 persen 

saham. 

Situs Global Times tahun 2009 memberitakan bahwa Indosat membayarkan 900 

milyar rupiah (saat itu setara dengan 90 juta dolar AS) deviden tunai atau 50 persen dari 

keuntungannya di tahun 2008. Ini berarti pemegang sahamnya mendapatkan minimum 

172.85 rupiah per lembar saham di tahun 2009, dibandingkan Telkom dimana 

investornya menerima 296.94 rupiah.  

Pada Maret 2013 keuntungan Indosat untuk tahun 2012 dilaporkan merosot 50 

persen dibandingkan tahun sebelumnya 2011 dikarenakan biaya operasional, walaupun 

keuntungan dari pendapatan dari pertambahan layanan komunikasi telepon genggam 

terus naik.   
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4.1.2.2 XL Axiata 

PT XL Axiata Tbk (PT Excelcomindo Pratama Tbk), atau disingkat XL, adalah 

sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler diIndonesia. XL mulai beroperasi 

secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996, dan merupakan perusahaan swasta 

pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini 

produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu XL juga menyediakan 

layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider (ISP) dan VoIP 

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini terbilang mencakup semua lini 

pemakai, dan dinilai dapat bersaing dengan operator lainnya. Produk yang ditawarkan 

antara lain; 

Kartu XL Prabayar yang merupakan peleburan dari 3 produk prabayar XL 

sebelumnya, yaitu 'ProXL, Bebas, Jempol, dan Jimat. Peleburan menjadi satu lini produk 

ini merupakan upaya XL untuk memangkas biaya pemasaran Jempol yang memiliki 

perkembangan kurang siginifikan jika dibandingkan dengan Bebas. Peleburan ini diawali 

pada 1 Agustus 2007 dengan menyatukan voucher isi ulang untuk kedua produk dan 

diresmikan pada 1 Januari2008 dengan peluncuran merek XL Prabayar. Pelanggan XL 

Prabayar mendapat nomor dengan awalan 0817, 0818, 0819, 0859, 0878, dan 0877. 

Kartu Perdana ProXL, diluncurkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 

1997 setelah berakhir pada tanggal 1 Juni 2004 ProXL mengubah nama menjadi XL. 

dengan tambahan fitur dan layanan. Bebas difokuskan dalam memberikan kemurahan 

tarif percakapan suara. Dalam perkembangannya, Bebas selalu memberikan tarif promosi 

percakapan suara yang bervariasi, mulai dari Rp25/detik, Rp10/detik, Rp1/detik, 
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Rp0,1/detik, Rp600 sepuasnya, sampai yang terakhir, gratis menelepon pada waktu-

waktu tertentu. 

Kartu Perdana Bebas diluncurkan pertama kali pada tanggal 1 Juni 2004. 

Produk ini merupakan kelanjutan produk XL sebelumnya. 

Kartu Perdana Jempol diluncurkan pertama kali pada tanggal 1 Juni 2004. 

Jempol awalnya merupakan produk prabayar versi murah dari XL dengan menerapkan 

tarif hemat Rp99/SMS untuk SMS ke sesama XL dan Rp399/menit untuk percakapan 

suara ke nomor telepon rumah. Jempol juga sempat memberikan kemurahan tarif 

percakapan suara ke beberapa negara (yang kemudian dikembangkan menjadi produk 

tersendiri, Jimat). Dalam perkembangannya, Jempol semakin difokuskan untuk 

memberikan tarif yang murah dalam layanan pesan singkat (SMS), terakhir dengan tarif 

Rp45/sms ke semua operator. Perkembangan Jempol sangat kurang jika dibandingkan 

dengan Bebas, hanya menyumbang sekitar 25% dari total pendapatan produk prabayar 

XL. 

Kartu Perdana Jimat diluncurkan pertama kali pada pertengahan tahun 2006. 

Jimat adalah produk prabayar pertama di Indonesia yang menyediakan layanan 

telekomunikasi internasional dengan tarif yang sangat hemat dan murah. Perkembangan 

Jimat juga bernasib sama dengan Jempol. 

Kartu XL Pascabayar yang sebelumnya dikenal dengan nama Xplor. Perubahan 

ini seiring dengan restrukturisasi lini produk XL dimana hanya ada 1 lini produk masing-

masing untuk prabayar dan pascabayar. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Koresponden 

 Profil koresponden  merupakan data mengenai aspek-aspek Demografi dari 

koresponden yang telah dihimpun melalui kesioner, dimana data yang telah dihimpun 

sebanyak 143 koresponden.  

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Para Koresponden 

Gambar 4.2 mengenai jenis kelamin responden, dapat dilihat bahwa responden 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 66 orang atau sebesar 46% dari total keseluruhan 

responden dan jumlah responden laki-laki sebesar 77 orang atau sebesar 54% dari total 

keseluruhan responden. 

Laki-laki 
54% 

Perempuan 
46% 
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4.2.1.2 Usia 

 

Gambar 4. 2 Usia Para Koresponden 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, yaitu skala 

21-25 tahun, 26-30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

responden dengan kelompok  usia 21-25 tahun berjumlah 115 responden atau sebesar 

81% dari total responden, kemudian diikuti oleh kelompok 26-30 tahun dengan jumlah 

responden sebanyak 16 orang atau sebesar 11%, dan terakhir kelompok usia diatas 30 

tahun dengan jumlah responden 12 orang atau sebesar 8%. Penelitian ini lebih 

mengutamakan koresponden yang berusia masih muda, hal ini dikarenakan orang yang 

masih berusia muda lebih cenderung memperhatikan rangsangan dari provider-provider 

tersebut, seperti tingkat harag atau aplikasi yang ditawarkan. 
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4.2.1.3 Pekerjaan 

 

Gambar 4. 3 Pekerjaan Para Koresponden 

Peneliti mengkategorikan status pekerjaan koresponden menjadi 5 kategori, yaitu 

Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Swasta/Karyawan, Pegawai Negeri Sipil, Professional, dan 

lainnya untuk kategori terakhir. Dari gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar koresponden memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa 90 orang atau sebesar 

637%, kemudian disusul koresponden yang bekerja sebagai Karyawan sebanyak 25 

orang atau sebesar 17%. Koesponden yang bekerja sebagai Professional sebanyak 14 

orang atau 10%, dan peringkat berikutnya adalah pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil 

sebanyak 9 orang atau sebesar 6%. Peringkat terakhir adalah responden yang bekerja 

sebagai ibu rumah tangga, supir, dan sebagainya yang dikategorikan sebagai lain-lain 

yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 4%. 
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4.2.1.4 Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4. 4 Pendidikan Para Koresponden 

Tingkat pendidikan terakhir responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma 3 

(D3), Sarjana Strata I (S1), dan Sarjana Strata II (S2). Dari gambar 4.4 dapat dilihat 

bahwa mayoritas responden berpendidikan akhir sampai dengan tingkat pendidikan 

SMA/SMK dengan jumlah responden 98 orang atau sebesar 65%, setelah itu disusul 

dengan responden yang berpendidikan akhir setingkat S1 dengan jumlah responden 38 

orang atau sebesar 26%. Responden dengan tingkat pendidikan akhir D3 berada di urutan 

ke tiga dengan jumlah responden 8 orang atau sebesar 6%, setelah itu diposisi terakhir 

adalah respoden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 3%. 
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4.2.1.5 Primary Provider 

 

Gambar 4. 5 Primary Provider yang dipakai Koresponden 

 Data selanjutnya adalah data mengenai jumlah provider yang digunakan oleh 

para koresponden. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tingkat penggunaan 

provider di Indonesia ditempati terbanyak oleh Tiga provider besar yaitu Telkomsel, 

Indosat dan XL Axiata. Hal ini juga terlihat dari profil koresponden yang dihimpun 

peneliti. Terlihat bahwa telkomsel menduduki peringkat pertama dengan jumlah 

pengguna sebesar 70 orang dari total koresponden, atau sebesar 49%. Berikutnya 

ditempati oleh Indosat dengan jumlah pengguna sebesar 50 orang dari total koresponden 

atau sebesar 35%, disusul oleh XL Axiata dengan pengguna berjumlah 18 orang atau 

sebesar 13%. Serta terakhir ditempati oleh koresponden yang menggunakan provider lain 

selain tiga peruahaan tersebut, seperti 3(three), Axis, Smart, dll dengan jumlah pengguna 

hanya 5 orang atau 3% dari jumlah koresponden 
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4.2.1.6 Secondary Provider 

 

Gambar 4. 6 Secondary Provider yang dipakai Koresponden 

 Secondary Provider adalah data yang menunjukan jumlah pemakain provider 

kedua, cadangan, atau pemakaian dua buah provider atau lebih dari koresponden. Dari 

data yang telah dihimpun terlihat bahwa mayoritas koresponden tidak menggunakan 

provider kedua, atau sebesar 40%  dari koresponden. Disusul kemudian oleh Indosat, 

Telkomsel, XL Axiata, dan lain-lain. 
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4.3 Hasil Pre-test 

Pre-test dilakukan dengan menyebar kuesioner percobaan sebanyak 30 untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner. 

4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas dan Reliabilitas pre-test dilakukan terhadap 30 koresponden 

pemakai telepon selular, berikut hasil dari pre-test yang telah dilakukan dengan analisa 

Uji Validitas dan Reliabilitas. 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-test (sumber: olah data penulis) 

Indikator dari variavel Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Switching Cost 

No Variabel Indikator 

Measures of 

Sampling Adequacy 

(MSA) 

Validitas dan 

Reliabilitas 

1 Customer Value CV1 0,614 Valid 

    CV2 0,669 Valid 

    CV3 0,575 Valid 

    CV4 0,670 Valid 

  KMO 0,628 Valid 

  Cronbach’s Alpha 0,692 Reliabel 

2 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0,701 Valid 

    CS2 0,731 Valid 

    CS3 0,713 Valid 

    CS4 0,794 Valid 
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  KMO 0,735 Valid 

  Cronbach’s Alpha 0,855 Reliabel 

3 Customer Loyalty CL1 0,838 Valid 

    CL2 0,819 Valid 

    CL3 0,860 Valid 

    CL4 0,927 Valid 

    CL5 0,903 Valid 

  KMO 0,859 Valid 

  Cronbach’s Alpha 0,896 Reliabel 

4 Swicthing Cost CS1 0,624 Valid 

    CS2 0,660 Valid 

    CS3 0,700 Valid 

  KMO 0,656 Valid 

  Cronbach’s Alpha 0,693 Reliabel 

 

4.3.1.1 Uji Validitas 

a. Customer Value 

Dari hasil uji KMO and Barletts yang menunjukkan angka KMO 0.628 lebih 

besar dari 0.50 dengan probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka ini 

berarti variable CV dan sample yang dipilih sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

Hal ini menunjukan bahwa hampir semua koresponden setuju dan sepakat mengenai 

gambaran yang diajukan dalam penelitian ini tentang CV. Nilai MSA dari setiap 
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indikator variabel (CV1-CV4) lebih dari 0,50. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan 

indikator dari kuesioner sudah valid.  

 

b. Customer Satisfaction 

Dari hasil uji KMO and Barletts yang menunjukkan angka KMO 0.735 lebih 

besar dari 0.50 dengan probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka ini 

berarti variable CS dan sample yang dipilih sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hal 

ini menunjukan bahwa hampir semua koresponden setuju dan sepakat mengenai 

gambaran yang diajukan dalam penelitian ini tentang CS. Nilai MSA dari setiap 

indikator variabel (CS1-CS4) lebih dari 0,50. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan 

indikator dari kuesioner sudah valid.  

 

c. Customer Loyalty 

Dari hasil uji KMO and Barletts yang menunjukkan angka KMO 0.859 lebih 

besar dari 0.50 dengan probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka ini 

berarti variable CL dan sample yang dipilih sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hal 

ini menunjukan bahwa hampir semua koresponden setuju dan sepakat mengenai 

gambaran yang diajukan dalam penelitian ini tentang CL. Nilai MSA dari setiap 

indikator variabel (CL1-CL5) lebih dari 0,50. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan 

indikator dari kuesioner sudah valid.  

 

d. Switching Cost 

Dari hasil uji KMO and Barletts yang menunjukkan angka KMO 0.656 lebih 

besar dari 0.50 dengan probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka ini 

berarti variable SC dan sample yang dipilih sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hal 
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ini menunjukan bahwa hampir semua koresponden setuju dan sepakat mengenai 

gambaran yang diajukan dalam penelitian ini tentang SC. Nilai MSA dari setiap 

indikator variabel (SC1-SC3) lebih dari 0,50. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan 

indikator dari kuesioner sudah valid.  

 

4.3.1.2 Uji Reliabilitas 

Selanjutnya pada uji reliabilitas dengan mengacu pada Priyatno (2008) bahwa 

syarat minimum reliabilitas adalah dengan nilai Cronbach’s Alpha >0.6. Berdasarkan 

hasil perhitungan reliabilitas pada table 4.1 diketahui bahwa variabel Customer Value 

memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.692. Sedangkan untuk variabel Customer 

Satisfaction memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.855. Sementara itu, variable 

Customer Loyalty memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.896. Serta untuk 

variable Swicthing Cost  memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.693. Nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha untuk keempat variable yaitu Customer Value, Customer 

Satisfaction, Customer Loyalty, serta Switching Cost lebih dari 0.6 sehingga kesemua 

variabel dinyatakan reliabel. 

4.4 Analisis Pengujian Hipotesis 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

menggunakan uji asumsi SEM. Model analisis menggunakan analisis SEM (Structural 

Equation Model) yaitu sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan 

pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Santoso, 

2012). Berikut adalah hasil-hasil pengujian SEM dengan penggunaan software AMOS. 
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4.4.1 Uji Construct Reliability dan Variance Extracted 

Alat analisis untuk menguji validitas pada model SEM dalam penelitian ini 

digunakan Constuct Reliability dan Variance Extracted antara variabel dengan itemnya. 

Hasil pengujian dijelaskan tabel berikut ini: 

Table 4.2 Uji Construct Reliability dan Variance Extracted (sumber: olah data penulis) 

Variabel VE CR 

L 0.626826 0.891327 

V 0.341636 0.65031 

S 0.603072 0.857739 

SM 0.610721 0.914884 

VM 0.547269 0.893414 

 

Dari penghitungan diatas dapat dianalisis bahwa semua construct reliability 

berada diatas nilai minimum (> 0.5) dan hampir semua variance extracted berada diatas 

nili minimum (> 0.3). Menunjukkan bahwa model adalah valid dan reliabel untuk 

dianalisis lebih lanjut menggunakan model SEM. 

 

4.4.2 Hasil Pengujian Asumsi SEM 

Asumsi normalitas univariate diuji dengan bantuan software AMOS. Jika nilai 

mutlak Critical Ratio (CR) Univariate data lebih kecil dari nilai Z 5% yaitu 1.96, maka 

asumsi normal univariate terpenuhi, sebaliknya jika nilai CR Multivariate data lebih 

besar dari 1.96 maka asumsi normal univariate tidak terpenuhi, artinya data tidak 

normal. Hasil pengujian berikut memperlihatkan bahwa penelitian ini memiliki data yang  
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mayoritas mutlak yaitu memiliki nilai CR < 1.96 maka asumsi normalitas univariate 

terpenuhi. 

Tabel 4. 3 Assessment of normality (Group number 1) (sumber: olah data penulis) 

Variable min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

CS1 1.000 7.000 -.652 -3.184 .341 .833 

CS2 1.000 7.000 -.581 -2.835 .109 .265 

CS3 1.000 7.000 -.558 -2.725 .094 .229 

CS4 1.000 7.000 -.570 -2.783 .091 .223 

CV4 1.000 7.000 -.601 -2.934 -.041 -.101 

CV3 1.000 7.000 -.219 -1.070 -.757 -1.848 

CV2 1.000 7.000 -.935 -4.566 .858 2.094 

CV1 1.000 7.000 -.387 -1.890 -.364 -.889 

CL5 1.000 7.000 -.307 -1.500 -.500 -1.220 

CL4 2.000 7.000 -.401 -1.960 -.620 -1.513 

CL3 1.000 7.000 -.365 -1.784 -.493 -1.202 

CL2 1.000 7.000 -.452 -2.209 -.734 -1.792 

CL1 1.000 7.000 -.497 -2.425 -.452 -1.103 

CS1_1 3.000 49.000 .103 .505 -1.014 -2.475 

CS1_2 2.000 49.000 .322 1.573 -.593 -1.448 

CS1_3 4.000 49.000 -.279 -1.363 -.646 -1.576 

CS2_1 1.000 49.000 .250 1.219 -.755 -1.844 

CS2_2 1.000 49.000 .521 2.544 -.445 -1.086 

CS2_3 6.000 49.000 -.079 -.386 -.733 -1.790 
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Variable min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

CS3_1 1.000 49.000 .251 1.225 -.834 -2.036 

CS3_2 3.000 49.000 .399 1.948 -.746 -1.820 

CS3_3 4.000 49.000 -.202 -.985 -.638 -1.557 

CS4_1 3.000 49.000 .133 .649 -.821 -2.003 

CS4_2 4.000 49.000 .403 1.969 -.535 -1.306 

CS4_3 4.000 49.000 -.279 -1.363 -.508 -1.239 

CV1_1 1.000 49.000 .299 1.458 -.716 -1.749 

CV1_2 1.000 49.000 .394 1.925 -.673 -1.642 

CV1_3 4.000 49.000 -.055 -.267 -.638 -1.558 

CV2_1 2.000 49.000 .099 .482 -.990 -2.416 

CV2_2 3.000 49.000 .154 .753 -.785 -1.916 

CV2_3 4.000 49.000 -.394 -1.921 -.467 -1.140 

CV3_1 1.000 49.000 .378 1.844 -.709 -1.730 

CV3_2 1.000 49.000 .484 2.361 -.575 -1.403 

CV3_3 1.000 49.000 .086 .418 -.868 -2.118 

CV4_1 3.000 49.000 .209 1.022 -.947 -2.313 

CV4_2 3.000 49.000 .401 1.957 -.610 -1.490 

CV4_3 3.000 49.000 -.165 -.804 -.805 -1.965 

Multivariate  

    

561.649 62.511 

 

Dari hasil tersebut juga dapat dilihat bahwa secara univariate nilai critical 

skewness (kemiringan/kemencengan) sebagian besar variabel yakni tidak terlalu jauh dari 
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± 2.58 (signifikan pada 1%) sehingga dapat disimpulkan data mendekati distribusi 

normal. Pada skala Multivariate didapatkan nilai 62.511  yang merupakan koefisien dari 

multivariate kurtosis dengan nilai critical 561.649 yakni jauh diatas ±2,58. Hal tersebut 

membuktikan bahwa secara multivariate data tersebut belum berdistribusi normal, 

namun tetap berdistribusi normal secara univariate. 

4.4.3 Pengujian Goodness of Fit SEM 

Model teoritis pada kerangka konseptual penelitian dapat dikatakan fit jika 

didukung oleh data empirik. Hasil pengujian goodness of fit model, sesuai dengan hasil 

analisis dengan bantuan Program AMOS secara lengkap disajikan pada output berikut. 

Pada intinya Goodness of Fit ini adalah metode untuk mengetahui apakah model 

hipotesis didukung oleh data empirik. Adapun ukuran Goodness of Fit antara lain 

sebagai berikut: 

 

A. Chi-square 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara matriks 

kovarian sampel S dengan matriks kovarian model Σ(θ). Peneliti berusaha memperoleh 

nilai chi-square yang rendah yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama 

dengan 0.05. Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan matriks input yang 

diprediksi dengan yang sebenarnya (actual) tidak berbeda secara statistik. Meskipun 

demikian, jika chi-square besar dan significant level lebih kecil dari 0.05 yang berarti 

hipotesisi nol ditolak, tidak serta merta menyatakan bahwa matriks input yang diprediksi 

tidak sama dengan input sebenarnya, harus diteliti lebih lanjut seberapa tingkat 
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ketidakcocokan tersebut. Muller (1996) memberikan beberapa catatan tentang 

kekurangan chi-square untuk menguji hipotesis kecocokan data-model, yaitu: 

 

1. Uji chi-square tergantung pada beberapa asumsi yang dalam kenyataannya 

jarang bisa dipenuhi secara lengkap. 

2. Untuk memperoleh kecocokan data - model yang lebih baik sering 

diperlukan model – model yang lebih kompleks dibandingkan yang lebih 

sederhana. 

3. Ketika n (ukuran sampel) meningkat, nilai chi-square akan meningkat dan 

mengarah ke penolakan model berdasar chi-square, meskipun nilai perbedaan 

antara S dan Σ(θ) telah minimal dan kecil.  

 

Berbagai alasan ini menyebabkan chi-square tidak dapat digunakan sebagai satu – 

satunya ukuran dari kecocokan keseluruhan model. Untuk itu, para peneliti 

mengembangkan banyak alternatif ukuran dari kecocokan data model untuk 

memperbaiki bias karena sampel yang besar dan meningkatnya kompleksitas model. 

Nilai Chi Square dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang cukup besar yakni 

4375,199. Hal ini menandakan adanya model yang kurang fit. Namun hal tersebut dapat 

diatasi dengan melihat ukuran Goodness of Fit Goodness of Fit yang lain. 

B. Goodness of Fit Index (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut, karena pada 

dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak ada model sama 

sekali. Nilai GFI berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit), dan nilai GFI ≥ 0.90 
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merupakan good fit (kecocokan yang baik), sedangkan 0.80 ≤ GFI < 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 

Dalam hasil output dihasilkan nilai GFI sebesar 0.677. hal tersebut belum 

menandakan bahwa model adalah Perfect Fit. Namun masih digolongkan sebagai model 

yang cukup baik untuk digunakan. 

 

C. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 < RMSEA ≤ 0.08 

menunjukkan good fit (Brown dan Cudeck, 1993). McCallum (1996) mengkolaborasi 

lebih jauh berkaitan dengan cut point ini dengan menambahkan bahwa nilai RMSEA 

antra 0.80 sampai 0.10 menunjukkan mediocre (marginal) fit, serta nilai RMSEA > 0.10 

menunjukkan poor fit. Dalam model ini diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.085 dan 

tergolong dalam Marginal Fit. Dapat disimpulkan bahwa model cukup baik untuk 

digunakan. 

D. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

Seperti halnya GFI, nilai AGFI berkisar antara 0 sampai 1 dan nilai AGFI ≥ 0.90 

menunjukkan good fit. Sedangkan 0.80 ≤ GFI < 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

Dari model ini diperoleh nilai AGFI sebesar 0.648. walaupun belum dapat digolongkan 

sebagai Perfect Fit namun model ini sudah cukup baik untuk digunakan. 

E. Comparative Fit Index (CFI) 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0.80 ≤ CFI < 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. Dari model ini 
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diperoleh nilai CFI sebesar 0.760. walaupun belum dapat digolongkan sebagai Perfect 

Fit namun model ini sudah cukup baik untuk digunakan. 

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Goodness of Fit (sumber: olah data penulis) 

Fit Index Recommended Value Value 

χ 
2
/ df

 Nilai yang kecil 4375,199 

p-value p-value > 0.05 0.000 

GFI GFI ≥ 0,90 0.677 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 0.085 

AGFI AGFI ≥ 0,90 0.648 

TLI TLI ≥ 0,95 0.238 

CFI CFI ≥ 0,90 0.760 

 

Hasil pengujian Goodness of Fit Overall berdasarkan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa kriteria belum menunjukkan model baik, namun masih dapat 

dipakai untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

4.4.4 Analisis Model Pengukuran 

Model pengukuran diukur dari nilai loading factor pada setiap indikator ke 

variabel penelitian. Nilai loading factor menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai 

pengukur dari masing-masing variabel. Indikator dengan loading factor besar 

menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat 
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(dominan). Dalam output SEM, loading factor disimbolkan pada standardize estimate. 

Analisis model pengukuran ini digunakan untuk mengetahui apakah variable teramati 

representative untuk mengukur variable laten. Variabel – variabel teramati yang 

memenuhi tersaji dalam tabel berikut ini. 

4.4.4.1 Variabel Customer  Value (CV) 

Variabel Customer  Value (CV) diukur dari indikator CV1 sampai CV4. Indikator 

dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05. Hasil analisis 

measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel Customer  Value (CV) 

dapat disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 5 Regression Weights (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

CV1 <--- V 1.000 

    

CV2 <--- V 1.075 .207 5.189 *** par_29 

CV3 <--- V .654 .217 3.012 .003 par_30 

CV4 <--- V 1.531 .256 5.972 *** par_31 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua indikator tersebut 

signifikan untuk mengukur variabel Customer  Value (CV). Pada tabel diatas terlihat pula 

bahwa indikator CV4 adalah indikator yang paling kuat pada pengukuran variabel 

Customer  Value (CV).  
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4.4.4.2 Variabel Customer  Satisfaction (CS) 

Variabel Customer  Satisfaction (CS) diukur dari indikator CS1 sampai CS4. 

Indikator dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05. 

Hasil analisis measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel Customer  

Satisfaction (CS) dapat disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) CS (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

CS4 <--- S 1.000 

    

CS3 <--- S .864 .105 8.199 *** par_32 

CS2 <--- S 1.177 .106 11.117 *** par_33 

CS1 <--- S 1.019 .101 10.049 *** par_34 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keenam indikator tersebut 

signifikan mengukur variabel Customer  Satisfaction (CS). Pada tabel diatas terlihat pula 

bahwa indikator CS2 adalah indikator yang paling kuat pada pengukuran variabel 

Customer  Satisfaction (CS).  

4.4.4.3 Variabel Customer   Loyalty (CL) 

Variabel Customer   Loyalty (CL) diukur dari indikator CL1 sampai CL5. 

Indikator dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05. 

Hasil analisis measurement model terhadap indikator-indikator dari variabel Customer   

Loyalty (CL) dapat disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 7 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) CL (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

CL1 <---  Loyalty 1.000 

    

CL2 <---  Loyalty 1.147 .076 15.131 *** par_23 

CL3 <---  Loyalty 1.040 .078 13.260 *** par_24 

CL4 <---  Loyalty .576 .072 7.970 *** par_25 

CL5 <---  Loyalty .688 .076 9.096 *** par_26 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keenam indikator tersebut 

signifikan mengukur variabel Customer   Loyalty (CL). Pada tabel diatas terlihat 

pula bahwa indikator CL2 adalah indikator yang paling kuat pada pengukuran 

variabel Customer   Loyalty (CL). 

4.4.4.4 Variabel Customer  Value (CV)* Switching Cost (CS) 

Variabel Customer  Value (CV) yang dimoderasi oleh Switching Cost (CS) diukur 

dari indikator CV1_1 sampai CV4_3. Indikator dinyatakan signifikan apabila memiliki 

nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05. Hasil analisis measurement model terhadap indikator-

indikator dari variabel Customer  Value (CV)* Switching Cost (CS) dapat disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. 8 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) CV*SC (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

CVM12 <--- value*switch 1.000 

    

CVM11 <--- value*switch 1.285 .166 7.748 *** par_1 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CVM10 <--- value*switch 1.298 .168 7.711 *** par_2 

CVM9 <--- value*switch 1.153 .163 7.054 *** par_3 

CVM8 <--- value*switch 1.309 .166 7.884 *** par_4 

CVM7 <--- value*switch 1.311 .164 7.986 *** par_5 

CVM6 <--- value*switch .979 .143 6.835 *** par_6 

CVM5 <--- value*switch 1.257 .157 7.987 *** par_7 

CVM4 <--- value*switch 1.269 .164 7.718 *** par_8 

CVM3 <--- value*switch 1.204 .157 7.681 *** par_9 

CVM2 <--- value*switch 1.431 .167 8.592 *** par_10 

CVM1 <--- value*switch 1.280 .161 7.961 *** par_11 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semu indikator tersebut 

signifikan mengukur variabel Customer  Value (CV) * Switching Cost (CS). Pada tabel 

diatas terlihat pula bahwa indikator CV1_2 adalah indikator yang paling kuat pada 

pengukuran variabel Customer  Value (CV) * Switching Cost (CS).  

4.4.4.5 Variabel Customer  Satisfaction (CS) * Switching Cost (SC) 

Variabel Customer  Satisfaction (CS) yang dimoderasi oleh Switching Cost (SC) 

diukur dari indikator CS1_1 sampai CS4_3. Indikator dinyatakan signifikan apabila 

memiliki jika nilai CR > 1.96 dan nilai P < 0.05. Hasil analisis measurement model 

terhadap indikator-indikator dari variabel Customer  Satisfaction (CS) * Switching Cost 

(SC) dapat disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 9 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) CS*SC (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

CSM12 <--- satisfy*switch 1.000 

    

CSM11 <--- satisfy*switch 1.608 .169 9.503 *** par_12 

CSM10 <--- satisfy*switch 1.266 .165 7.685 *** par_13 

CSM9 <--- satisfy*switch 1.027 .141 7.298 *** par_14 

CSM8 <--- satisfy*switch 1.532 .164 9.346 *** par_15 

CSM7 <--- satisfy*switch 1.231 .155 7.924 *** par_16 

CSM6 <--- satisfy*switch 1.162 .151 7.701 *** par_17 

CSM5 <--- satisfy*switch 1.623 .170 9.528 *** par_18 

CSM4 <--- satisfy*switch 1.296 .162 8.021 *** par_19 

CSM3 <--- satisfy*switch .976 .141 6.901 *** par_20 

CSM2 <--- satisfy*switch 1.506 .160 9.420 *** par_21 

CSM1 <--- satisfy*switch 1.185 .161 7.377 *** par_22 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keenam indikator tersebut 

signifikan mengukur variabel Customer  Satisfaction (CS)) * Switching Cost (SC). Pada 

tabel diatas terlihat pula bahwa indikator CS2_2 adalah indikator yang paling kuat pada 

pengukuran variabel Customer  Satisfaction (CS)) * Switching Cost (SC).  

Tabel 4. 10 Measurement Model Complete Table (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P 

CVM12 <--- Value*switching 1.000 

   

CVM11 <--- Value*switching 1.285 .166 7.748 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

CVM10 <--- Value*switching 1.298 .168 7.711 *** 

CVM9 <--- Value*switching 1.153 .163 7.054 *** 

CVM8 <--- Value*switching 1.309 .166 7.884 *** 

CVM7 <--- Value*switching 1.311 .164 7.986 *** 

CVM6 <--- Value*switching .979 .143 6.835 *** 

CVM5 <--- Value*switching 1.257 .157 7.987 *** 

CVM4 <--- Value*switching 1.269 .164 7.718 *** 

CVM3 <--- Value*switching 1.204 .157 7.681 *** 

CVM2 <--- Value*switching 1.387 .169 8.209 *** 

CVM1 <--- Value*switching 1.402 .169 8.291 *** 

CSM12 <--- Satisfaction*switching 1.000 

   

CSM11 <--- Satisfaction*switching 1.608 .169 9.503 *** 

CSM10 <--- Satisfaction*switching 1.266 .165 7.685 *** 

CSM9 <--- Satisfaction*switching 1.027 .141 7.298 *** 

CSM8 <--- Satisfaction*switching 1.532 .164 9.346 *** 

CSM7 <--- Satisfaction*switching 1.231 .155 7.924 *** 

CSM6 <--- Satisfaction*switching 1.162 .151 7.701 *** 

CSM5 <--- Satisfaction*switching 1.623 .170 9.528 *** 

CSM4 <--- Satisfaction*switching 1.296 .162 8.021 *** 

CSM3 <--- Satisfaction*switching .976 .141 6.901 *** 

CSM2 <--- Satisfaction*switching 1.506 .160 9.420 *** 

CSM1 <--- Satisfaction*switching 1.185 .161 7.377 *** 
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Estimate S.E. C.R. P 

CL1 <--- Loyalty 1.000 

   

CL2 <--- Loyalty 1.147 .076 15.131 *** 

CL3 <--- Loyalty 1.040 .078 13.260 *** 

CL4 <--- Loyalty .576 .072 7.970 *** 

CL5 <--- Loyalty .688 .076 9.096 *** 

CV1 <--- Value 1.000 

   

CV2 <--- Value 1.075 .207 5.189 *** 

CV3 <--- Value .654 .217 3.012 .003 

CV4 <--- Value 1.531 .256 5.972 *** 

CS4 <--- Satisfaction 1.000 

   

CS3 <--- Satisfaction .864 .105 8.199 *** 

CS2 <--- Satisfaction 1.000 

   

CS1 <--- Satisfaction 1.285 .166 7.748 *** 

 

4.4.5 Analisis Model Struktural 

Pada model struktural hakekatnya adalah penelitian dalam pengujian hipotesis. 

Terdapat tiga jenis pengaruh yang akan disajikan dalam model struktural, yaitu pengaruh 

langsung (Direct Effect), pengaruh tidak langsung (Indirect Effect), dan pengaruh total 

(Total Effect). 

Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan pengujian Critical 

Ratio (CR) pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Jika nilai CR > 

1.96 atau nilai P < 0.05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, 
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sebaliknya jika nilai CR < 1.96 atau nilai P > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

pengaruh. Hasil analisis secara lengkap, terdapat dalam hasil analisis SEM, dapat dilihat 

pada lampiran.  

Tabel berikut yang menyajikan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung 

(direct effect). 

Tabel 4. 21 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (sumber: olah data penulis) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

S <--- V 1.199 .217 5.525 *** par_36 

L <--- VM -.022 .010 -2.233 .026 par_27 

L <--- SM .055 .012 4.726 *** par_28 

L <--- V 1.636 .719 2.276 .023 par_35 

L <--- S -.231 .489 -.472 .637 par_37 

 

Dari tabel tersebut dapat dianalisa bahwa variabel Customer  Value berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap Customer  Satisfaction. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi p – value < 0.05. Variabel Customer  Value berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap Customer   Loyalty. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi p – value < 0.05. Variabel Customer  Satisfaction tidak berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap Customer   Loyalty. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi p – value > 0.05. 

Variabel Customer  Satisfaction yang dimoderasi oleh Switching Cost secara 

langsung dan signifikan mempengaruhi variabel Customer   Loyalty yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi p – value < 0.05. Namun Variabel Customer  Value yang 
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dimoderasi oleh Switching Cost tidak mempengaruhi variabel Customer   Loyalty secara 

langsung dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi p – value > 0.05. 

Berikutnya dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung. Pengujian pengaruh 

tidak langsung digunakan dari beberapa hasil pengujian pengaruh langsung. Koefisien 

pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil kali antara dua koefisien pengaruh langsung 

yang membentuknya. Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan jika kedua 

koefisien pengaruh langsung yang membentuknya adalah signifikan. Secara lengkap 

hasil pengujian pengaruh langsung disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 32 Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) (sumber: olah data penulis) 

 

V VM S SM L 

S .000 .000 .000 .000 .000 

L -.166 .000 .000 .000 .000 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tedapat pengaruh tidak langsung antara 

variabel Customer  Value terhadap Customer   Loyalty sebesar -0.211 yang artinya 

bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang negatif antara variabel Customer  Value 

terhadap Customer   Loyalty.  

Variabel Customer  Value yang dimoderasi oleh Switching Cost terhadap 

Customer   Loyalty sebesar 0.444 yang artinya bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

yang positif antara variabel Customer  Value yang dimoderasi oleh Switching Cost 

terhadap Customer   Loyalty. 
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4.4.6 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Berdasarkan pemaparan pengujian-pengujian diatas maka dapat dilanjutkan 

kepada proses analisa hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

4.4.6.1 Pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap Customer  Loyalty (CL)  

H0 1 :  Tidak terdapat pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap 

Customer  Loyalty (CL) 

Ha 1 :  Terdapat pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap Customer  

Loyalty (CL) 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Value (CV) terhadap Customer  Loyalty (CL)  adalah sebesar 0,982 dengan 

nilai Critical Ratio (CR) sebesar 2.276, dan Probabilitas (P) sebesar 0.023. Karena nilai 

CR > 1.96, dan nilai P < 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh 

langsung yang signifikan Customer Value (CV) terhadap Customer  Loyalty (CL).  

Pada saat pelanggan memiliki persepsi nilai terhadap suatu Operator Telepon 

Seluler maka apabila nilai-nilai yang dia persepsikan tersebut terpenuhi oleh pelayanan 

yang diberikan oleh pihak Operator Telepon Seluler, pelanggan tersebut akan cenderung 

menjadi loyal kepada Operator tersebut. Hal ini disebabkan bahwa persepsi nilai yang 

dibentuk oleh pelanggan tersebut menjadi suatu tingkatan standar pelayanan telepon 

seluler yang harus didapatkannya. Pada saat ia telah mendapatkannya dari suatu Operator 

Telepon Seluler tersebut, ia akan cenderung untuk tidak mencari produk dari Operator 

lainnya. Terpenuhinya persepsi nilai-nilai ini akan menjadikannya semakin setia (loyal) 

terhadap Operator tersebut, dan pada saat nilai-nilai selanjutnya yang ia persepsikan dan 
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bandingkan dengan layanan Operator lainnya juga dapat terpenuhi, maka akan 

meningkatkan tingkat kesetiannnya terhadap Operator Telepon Seluler.   

Fakta dari logika tersebut, terlihat pada masalah biaya yang dihadapi pelanggan 

sebagai salah satu faktor penilaian. Pelangan akan crnderung membandingkan antara 

biaya dengan tingkat pelayanan yang didapatkannya, apabila ia menganggap biaya yang 

harus dibayarkan dalam menggunakan suatu layanan, tidak sebanding dengan tingkat 

pelayanan yang ia dapatkan, apalagi bila dibandingkan dengan tingkat biaya dari 

Operator lainnya ternyata tidak  sama atau bahkan lebih mahal. Maka penilaian dari 

Operator tersebut menjadi tidak bagus, bahkan akan menyebabkan pelanggan menjadi 

tidak loyal terhadap Operator tersebut 

 

4.4.6.2 Pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap Customer Satisfaction (CS) 

H0 2: Tidak terdapat pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap 

Customer Satisfaction (CS) 

Ha 2:  Terdapat pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap Customer 

Satisfaction (CS) 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Value (CV) terhadap Customer Satisfaction (CS) adalah sebesar 0.905, dengan 

nilai Critical Ratio (CR) sebesar 5.525, dan Probabilitas (P) sebesar 0.000. Karena nilai 

CR > 1.96, dan nilai P< 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh 

langsung yang signifikan Customer Value (CV) terhadap Customer Satisfaction (CS).  

Pada saat pelanggan memiliki persepsi nilai terhadap suatu Operator Telepon 

Seluler maka apabila nilai-nilai yang dia persepsikan tersebut terpenuhi oleh pelayanan 
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yang diberikan oleh pihak Operator Telepon Seluler, pelanggan tersebut akan cenderung 

menjadi lebih puas kepada Operator tersebut. Hal ini disebabkan bahwa persepsi nilai 

yang dibentuk oleh pelanggan tersebut menjadi suatu tingkatan standar pelayanan 

telepon seluler yang harus didapatkannya. Pada saat ia telah mendapatkannya dari suatu 

Operator Telepon Seluler tersebut, ia akan cenderung merasa puas oleh pelayanan 

tersebut. Ketika persepsi-persepsi nilai selanjutnya yang ia harapkan dan bandingkan ke 

Operator lainnya terpenuhi maka tingkat kepuasaan dari pelanggan tersebut juga akan 

semakin meningkat. 

Fakta dari logika diatas terlihat pada saat pelanggan menganggap biaya yang 

dihadapinya ternyata jauh dari yang ia perkirakan sebelumnya, atau tingkat kejelasan 

sinyal yang di promosikan jauh dari fakta pemakaiannya. Maka pelanggan akan 

cenderung menilai produk ini menjadi lebih buruk dibandingkan yang lainnya serta 

penilaian yang buruk ini menyebabkan tingkat kepuasan yang berkurang. 

 

4.4.6.3 Pengaruh positif Customer Satisfaction (CS) terhadap Customer Loyalty (CL) 

H0 3 :  Tidak terdapat  pengaruh  positif Customer Satisfaction (CS) 

terhadap Customer   Loyalty (CL) 

Ha 3:   Terdapat  pengaruh  positif Customer Satisfaction (CS) terhadap 

Customer   Loyalty(CL) 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi 

terhadap Customer   Loyalty (CL) adalah sebesar -0.184, dengan nilai Critical Ratio 

(CR) sebesar -0.472, dan Probabilitas (P) sebesar 0.637. Karena nilai CR < 1.96, dan 
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nilai P > 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung 

yang signifikan Customer Satisfaction (CS) terhadap Customer   Loyalty (CL).  

Secara logika terhadap pemakaian suatu produk, tingkat kepuasan pemakaian 

akan  menentukan tingkat dari kesetiaan dari pemakaian produk tersebut. Namun pada 

masalah  pemakaian Operator Telepon Seluer yang diteliti terlihat bahwa logika ini tidak 

terbukti. Pada saat tingkat kepuasan dari pemakain suatu produk operator mengalami 

peningkatan, ternyata tingkat kesetiaannya belum tentu juga akan meningkat 

Logika ini dapat dibuktikan dengan fakta yang terjadi bahwa pada saat pelanggan 

pengguna Operator Telepon Seluler tidak merasakan kepuasan yang dipromosikan atau 

diinginkan olehnya, pelanggan tersebut malah cenderung tidak berganti ke produk dari 

Operator lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu bisa dilihat dari prilaku 

pengguna tersebut, misalnya pengguna akan cenderung tidak mengganti Operatornya 

walaupun dengan permasalahan sinyal, biaya pemakaian, dan sebagainya, dikarenakan 

pengguna tersebut senang dengan urutan bentuk nomor dari produk yang dipakainya atau 

yang sering disebut “nomor cantik”.  

Hal lainnya yang bisa dilihat dari beberapa fakta di lapangan adalah pada 

fenomena tingkat kepuasan yang meningkat namun berbanding terbalik dengan tingkat 

kesetiaannya adalah pada saat pengguna berhadapan dengan lingkungan baru yang 

mengharuskan dia untuk mengganti Operator yang digunakannya dengan operator yang 

banyak digunakan oleh kerabatnya di lingkungan baru tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

menekan biaya dari penggunakan layanan, pada kenyataannya adalah apabila kita 

menggunakan suatu Produk operator, namun harus mengghubungi kerabat dengan  
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produk Operator (operator berbeda), tarif atau biaya yang harus dibayarkan akan jauh 

lebih mahal dibandingkan apabila kita saling menghubungi dengan operator yang sama. 

 

4.4.6.4 Pengaruh positif Customer Value (CV) dengan Switching Cost (SC) sebagai 

faktor moderasi terhadap Customer  Loyalty (CL)  

H0 4 :  Tidak terdapat pengaruh positif Switching Cost sebagai faktor 

moderasi terhadap hubungan Customer Value (CV) dan Customer  Loyalty (CL) 

Ha 4 :  Terdapat pengaruh positif Switching Cost sebagai faktor moderasi 

terhadap hubungan Customer Value (CV) dan Customer  Loyalty (CL) 

 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Value (CV) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap 

Customer  Loyalty (CL)  adalah sebesar -0.130, dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 

-2.233, dan Probabilitas (P) sebesar 0.026. Karena nilai CR < 1.96, dan nilai P< 0.05, 

sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan 

Customer Value (CV) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap 

Customer  Loyalty (CL).  

 Pada umumnya seseorang yang menggunakan suatu produk  akan selalu menilai 

dan membandingkan antara nilai yang dipersepsikannya dengan yang nilai yang 

didapatkannya beserta dengan biaya-biaya yang harus dihadapinya apabila ia akan 

berpindah ke produk lainnya, dalam kegiatan untuk menentukan tingkat kesetiaannya. 

Namun pada kasus Operator Telepon seluler ditemukan hal yang sebaliknya, pada saat 

nilai yang dipersepsikan dan didapatkannya bersifat tinggi, dengan biaya-biaya untuk 
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berpindah juga bersifat tinggi, kedua hal ini ternyata tidak serta merta menjadikan tingkat 

kesetiaan pengguna produk suatu Operator menjadi lebih setia dari sebelumnya. 

 Beberapa fakta yang terlihat dilapangan mengenai hal ini disebabkan oleh sifat 

dari produk-produk Operator Telepon Seluler dewasa ini bukan lah produk yang 

didapatkan dengan tingkat kesulitan dan biaya yang tinggi. Kita dapat dengan mudahnya 

mengganti Operator kita dengan membelinya di “counter-counter pulsa” terdekat, 

dengan biaya yang sangat murah, bahkan sampai ada Operator yang membandor kartu 

perdana dari Produknya seharga Rp 15.000.00. Hal ini sangat berbeda dari era tahun  

1970 sampai dengan tahun 1990, dimana pemakaian Telepon Seluler hanya oleh orang 

dengan pendapatan yang tinggi, sehingga menempatkan produk Operator Telepon 

Seluler menjadi sesuatu yang mewah.  

Tingkat harga yang rendah untuk membeli Produk lainnya, menempatkan sisi 

nilai yang di persepsikan oleh pelanggan menjadi lebih senditif dari sebelumnya, apalagi 

bila dihadapkan dengan banyaknya rangsangan promosi oleh produk-poduk Operator 

lainnya.  

  Biaya-biaya yang harus dihadapi oleh pelanggan pada saat berpindah ke produk 

Operator lainnya dewasa ini juga bukan menjadi halangan berarti yang dapat 

menghalangi atau membuat pelanggan untuk tidak berpindah ke produk lainnya. 

Kemajuan teknologi adalah jawaban dari permasalahan perpindahan ini. Dewasa ini 

tingkat perkembangan teknologi menjadi sangat lebih modern, hal ini lah yang 

membantu membuat biaya-biaya untuk berpindah tersebut menjadi dapat lebih diatasi. 

Fakta dari dua hal diatas dapat terlihat dari contoh suatu pelanggan yang telah 

menggunakan suatu produk Operator dengan tingkat persepsi nilai dengan nilai yang 
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didapatkan dari produk tersebut telah terpenuhi akian berpindah ke produk operator 

lainnya dikarenakan ia memiliki persepsi nilai yang lebih ke produk operator lainnya 

tersebut. Dalam menghadapi biaya-biaya berpindah yang harus dihadapinya, ia 

memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membantunya. Pada saat pendaftaran data-data 

pribadi yang dilakukan pertama kali pada saat pengaktifan produk operator lainnya, 

pelanggan tersebut hanya menggunakan aplikasi sinkronasi yang disediakan Operator 

tersebut, sehingga data-data pribadi yang dimuat pada Email pelanggan langsung dapat 

di transfer menjadi data pengguna baru produk operator tersebut. Biaya waktu yang 

dihadapinya pun menjadi lebih effisien dengan menggunakan jejaring sosial di internet 

seperti Facebook dan Tweeter, serta dapat juga menggunakan aplikasi-aplikasi 

Messenger seperti Blackberry Messenger, Line, Whatsup, dan lainnya, sebagai sarana 

untuk menyebar luaskan pemberitahuan atas pemakaian nomor barunya tersebut.  

 

4.4.6.5 Pengaruh positif Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) 

sebagai faktor moderasi terhadap Customer   Loyalty (CL) 

H0 5 :  Tidak terdapat pengaruh positif Switching Cost sebagai faktor moderasi 

terhadap hubungan Customer Satisfaction (CS) dan Customer  Loyalty (CL) 

Ha 5:   Terdapat  pengaruh positif Switching Cost sebagai faktor moderasi 

terhadap hubungan Customer Satisfaction (CS) dan Customer  Loyalty (CL) 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi 

terhadap Customer   Loyalty (CL) adalah sebesar 0.309, dengan nilai Critical Ratio (CR) 

sebesar 4,726, dan Probabilitas (P) sebesar 0.000. Karena nilai CR > 1.96, dan nilai P< 
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0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan 

Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi 

terhadap Customer   Loyalty (CL).  

Secara logika pada saat pelanggan merasa bahwa tingkat kepuasan atas produk 

operator yang dipakainya telah tercapai, apalagi bila ia memperhatikan biaya yang 

dihadapinya dalam berpindah walaupun sudah bukan menjadi halangan berarti, ia akan 

cenderung menjadi setia terhadap pemakaian produk tersebut. Kasus ini terlihat pada 

beberapa orang yang m,erasa sudah cukup nyaman dengan pemakaian produk yang 

sekarang. Meraka cenderung tidak akan berpindah walaupun dengan banyaknya 

rangsangan ataupun hal memaksa lainnya yang memaksa mereka untuk menggantinya. 

Sebagai contoh ketika seseorang pengguna produk operator merasa bahwa dia 

memiliki lingkungan baru yang mengharuskannya untuk mengganti produk Operatornya, 

maka ia hanya akan melakukan tindakan yang  bukan termasuk dalam kesgiatan 

penggantian operator, sebagai contoh dia akan mulai menggunakan dua telepon seluler 

sebagai alat bantu tambahan untuk operator kedua bagi dirinya, dengan konteks dia akan 

menyimpan produk operator yang lama di dalam telepon seluler lainnya. hal ini 

mengidentifikasikan bahwa tidak adanya penggantian provider, walaupun ada 

penambahan provider. 

Fakta dari logika diatas apabila dilihat dari sisi penelitian ini adalah, terlihat 

adanya pelanggan yang memiliki tingkat kesetian yang tinggi, yang dihasilkan dari 

tingkat kepuasan dan biaya-biaya untuk berpindah yang tinggi. Pelanggan ini akan 

cenderung hanya akan menerima rangsangan promosi dari produk operator lainnya dan 

tidak akan serta merta mengganti produk operator nya dengan produk yang lain, namun 

hanya akan mencari cara lain agar ia dapat tetap menggunakan produk operatornya 

walaupun berhadapan ndengan masalah yang baru. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Bedasarkan penelitian dan percobaan yang telah dihasilkan diatas makan 

menimbulkan beberapa Implikasi Manajerial yang dapat penulis uraikan diantara sebagai 

berikut: 

Customer Value merupakan hal yang penting didalam benak para pelanggan, 

dihadapkan dengan persepsi nilai yang diharapkan oleh pelanggan berbeda antara satu 

sama lain. Secara menyeluruh pelanggan hanya menginginkan tingkat pelayanan yang 

semankin baik dan membuat mereka merasakan manfaatnya serta memberikan penilaian 

yang tinggi terhadap produk tersebut. Biaya adalah salah satu tingkat penilaian yang 

sensitif diantara pelanggan. Mereka selalu membandingkan antara biaya yang dibayarkan 

dengan tingkat pelayanan yang didapatkannya, oleh karena itu sebaiknya diberlakukan 

biaya yang sesuai dengan tingkat pelayanan yang akan diberikan, bukan hanya mengejar 

promosi aga menarik orang, namun bertujuan untuk menciptakan citra dan nilai yang 

positif didalam benak para pelanggan. Banya produk operator yang memberikan harga 

murah untuk pemakain suatu layanan, namun hal ini hanya berlaku pada jam-jam 

tertentu, atau biaya yang murah setelah menggunakan layanan sebanyak beberpa kali. 

Hal-hal ini hanya akan membentuk image dan nilai buruk di benak para pelanggan , 

mereka menilai repot dan terkesan buruk untuk hal tersebut. 

Hal yang sebaiknya dilakukan adalah menggunakan usaha-usaha untuk 

meningkatkan penilaian tersebut, diantaranya dengan lebih meningkatkan kualitas 

layanan seperti sinyal yang lebih kuat, harga yang rasional dengan layanan, lebih 

memperhatika pelanggannya dengan membuat acara-acara yang melibatkan mereka, atau 
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dengan menciptakan aplikasi yang digunakan untuk sekedar mengucapkan kata-kata 

selamat ulang tahun kepada pelanggannya yang berulang tahun pada hari tersebut.  

Hal-hal diatas adalah beberapa contoh untuk meningkatkan nilai yang diberikan 

oleh para pelanggan kepada suatu produk Opertor Telepon Seluler yang dapat 

disimpulkan adalah dalam kegiatan peningkatan nilai dari pelanggan, sebaiknya Operator 

Telepon Seluler lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat sentimentil seperti keramahan 

atau ucapan ulang tahun seperti daiatas tersebut dengan tidak lupa untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, daripada hanya selalu membentuk image dengan promosi-promosi 

iklan yang menawarkan nilai yang tinggi (biaya murah, sinyal baik, dll) namun pada 

kenyataannya jauh berbeda, hal ini hanya akan menurunkan penilaian dari pelanggan 

tersebut 

Kepuasan pelanggan akan menentukan bagaimana langkah berikutnya yang 

diambilnya, apakah terus menggunakan atau tidak. Hal sederhana yang dapat 

disampaikan adalah, para pelanggan hanya menginginkan tingkat pelayanan yang 

memuaskan, seperti halnya pada saat berupaya untuk meningkatkan tingkat Customer 

Value. Tingkat kepuasan dari pelanggan dapat terbentuk dari layanan yang baik serta 

hubungan yang terjaga antara Operator dengan pelanggan. Kepuasan ini juga dapat 

dibentuk dengan meningkatkan keramahan para karyawan pada bagian frontline seperti 

customer service yang melayani kerusakan pada produk operator. Seringkali pada saat 

produk yang digunakan pelanggan mengalami kerusakan, pelanggan mencoba untuk 

memperbaikinya dengan menghubungi nomer customer service. Hal ini banyak 

dipermasalahkan oleh pelanggan dikarenakan kesulitan untuk berbicara langsung dengan 

pihak customer service, mereka hanya dihadapkan dengan mesin penjawab telepon. 
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Pada kasus lainnya, pada saat kerusakan itu terjadi dan pelanggan kebingungan 

untuk mencari tempat untuk memperbaikinya, customer service adalah tempat utama 

dalam mencari informasi tempat untuk melayani kerusakan tersebut. apabila suatu 

Produk Operator telah memiliki gerai khusus untuk melayani kerusakan tersebut, 

hendaknya untuk meningkatkan tingkat kenyaman para pelanggan yang berada didalam 

gerai tersebut dengan memberikan makana atau miniman, tempat duduk yang nyaman, 

dan sebagainya, hal inilah yang juga menjadi standar penilaian tingkat kep[uasan para 

pelanggan. Beberapa hal keci diatas adalah beberapa cara untuk menciptakan tingkat 

kepuasan yang tinggi di benak para pelanggan, satu hal kecil yang sesungguhnya para 

pelanggan inginkan adalah kenyamanan. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa didalam penelitian ini: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan diantara Customer Value pengguna 

Operator Telepon Selular terhadap nilai Customer  Loyalty dari pengguna 

Operator Telepon Selular tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh 

Customer Value terhadap Customer  Loyalty  adalah positif. Artinya, semakin 

tinggi Customer Value seorang pengguna maka semakin tinggi pula loyalitas 

pengguna tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah Customer Value, maka 

semakin rendah pula loyalitas pengguna yang didapat. 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara Customer Satisfaction 

pengguna Operator Telepon Selular terhadap nilai Customer   Loyalty dari 

pengguna Operator Telepon Selular tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengaruh Customer Satisfactiom terhadap Customer  Loyalty adalah negatif. 

Artinya, perubahan nilai Customer Satisfaction  dari seorang pengguna tidak akan 

mengubah nilai dari loyalitas pengguna tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perubahan sifat dari produk Operator Telepon Seluler, yang dahulunya 

merupakan benda mewah hingga sekarang menjadi benda yang tidak terlalu 

diperhitungkan. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan diantara Customer Value  pengguna 

Operator Telepon Selular terhadap nilai Customer Satisfaction dari pengguna 

Operator Telepon Selular tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh 

Customer Value  terhadap Customer Satisfaction adalah Positif. Artinya, semakin 
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tinggi nilai Customer Value dari seorang pengguna maka semakin tinggi pula 

kepuasan dari pengguna tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah Customer 

Value, maka semakin rendah pula kepuasan dari pengguna tersebut 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara nilai Customer Value  

seorang pengguna Operator Telepon Seluar dengan Switching Cost  sebagai 

faktor moderasi terhadap nilai Customer  Loyalty dari pengguna Operator 

Telepon Selular tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh pola fikir para pelanggan 

yang menganggap bahawa sifat dari produk ini sudah jauh berbeda dari 

sebelumnya, sehingga pengaruh Switching Cost tidak terlalu besar dan 

mempengaruhi tingkat Customer Loyalty. 

5. Terdapat hubungan yang signifikan diantara nilai dari variabel Customer 

Satisfaction (CS) seorang pengguna Operator Telepon Selular dengan Switching 

Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap nilai Customer   Loyalty (CL) dari 

pengguna tersebut. Hal ini mengindikasikan pengaruh Customer Satisfaction (CS) 

dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap Customer   Loyalty 

(CL) adalah positif. Artinya, semakin tinggi kepuasan konsumen dengan 

dimoderasi oleh  Switching Cost (SC) maka semakin tinggi pula loyalitas 

konsumen. Sebaliknya, jika semakin rendah kepuasan konsumen dengan 

dimoderasi oleh  Switching Cost (SC) maka semakin rendah pula loyalitas 

konsumen. Sehingga adanya Switching Cost (SC) menjadikan Customer 

Satisfaction (CS) yang bisa berhubungan langsung dengan Customer   Loyalty 

(CL). 
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5.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan diatas, dan bedasarkan pengamatan penulis, maka penulis 

memiliki beberapa saran:  

1. Manajemen dari penyedia layanan ini seharusnya mulai lebih 

berkonsentrasi untuk menempatkan nilai yang tinggi pada setiap pelanggannya 

dengan meningkatkan pelayanan dan tidak menyulitkan para pelanggan dalam 

mendapatkan pelayanan yang dijanjikan. Peningkatan pelayanan ini dapat 

dilakukan dengan membangun BTS (Base Transceiver Station) baru yang dapat 

menambah kualitas sinyal dari para penggunanya, memberikan harga yang 

rasional dengan tingkat pelayanannya, dan terakhir selalu menjalin hubungan 

yang baik dengan para penggunanya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menambah kedekatan para pengguna dengan provider. Beberapa saran di atas 

adalah saran yang ditujukan untuk ketiga besar perusahaan penyedia layanan 

Telepon Selular di Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat, dan Xl axiata. 

Saran yang berbeda ditujukan kepada para perusahaan provider yang belum 

terlalu besar, atau bahkan cenderung baru. Perusahan ini seharusnya tidak terlalu 

berkonsentrasi pada memberikan penawaran yang menarik, namun kemudian 

tidak terbukti benar adanya penawaran tersebut apakah menguntungkan atau 

hanya sekedar penawaran sementara yang bertujuan untuk menarik pelanggan. 

Sebagai contohnya yang dilakukan oleh provider Smartfren dan Esia. Kedua 

provider ini menawarkan pelayanan telekomunikasi dengan harga murah, namun 

pada kenyataannya para konsumen harus berhadapan dengan kualitas sinyal yang 

buruk. Saran yang dapat diberikan adalah dengan mengurangi iklan-iklan yang 

menawarkan program telekomunikasi yang murah, malah sebaliknya harus mulai 
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membangun jaroangan-jaringan (BTS) baru untuk meningkatkan kualitas sinyal 

agar lebih baik lagi. Untuk dikemudian harinya, baru dapat melakukan penawaran 

paket atau program yang murah kembali.  

 Dengan menerapkan beberapa saran tersebut, diharapkan akan 

meningkatkan Customer Value dari para pelanggannya, sehingga secara langsung 

juga akan meningkatkan kepuasan dan kesetiaan dari pengguna provider tersebut. 

2. Melihat dari tidak banyaknya penelitian yang dilakukan terdahulu, apalagi 

penilitian dalam konteks kasus-kasus yang berada di Indonesia. maka penulis 

meyarankan kepada para akademisi lainnya untuk lebih melakukan peneliatian 

lanjutan terhadap masalah penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan dar 

para perusahaan penyedia layanan telepon seluler. 
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LAMPIRAN 

Kuesioner Pemakaian Operator Telepon Selular 

Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School jurusan 

Manajemen Marketing yang sedang melakukan penelitian mengenai prilaku pelanggan 

pengguna Operator Telepon Selular 

 

* Wajib diisi 

 

A. Profil Koresponden 

Bagian ini memuat informasi mengenai koresponden yang diambil bedasarkan aspek 

Demografi dari koresponden dan informasi mengenai operator telepon selular apa yang 

digunakan oleh koresponden 

 

Usia :  

 

Jenis Kelamin :  

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

Pendidikan Terakhir :  

 

Pekerjaan :  

 

Operator Telepon Selular yang sering digunakan (Primary) : : *  

 Telkomsel 

 Indosat 

 XL axiata 

 Yang lain:  

 

Operator Telepon Selular yang juga digunakan (Secondary Provider) :  

 Telkomsel 

 Indosat 

 XL axiata 

 Tidak memakai Operator Telepon Selular lain selain Operator Telepon Selular 

Primary 
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 Yang lain:  

 

B. Persepsi atas layanan Operator Telepon Selular 

Bayangkanlah dengan penggunaan operator telepon selular yang sering anda gunakan 

(A5/Primary) untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan mengisi kolom-

kolom nilai yang berkriteria sebagai berikut : 1 = Sangat Tidak Setuju 7 = Sangat Setuju  

 

1. Dibandingkan dengan pesaingnya, operator telepon selular tersebut menawarkan biaya 

layanan yang menarik  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

2. Dibandingkan dengan pesaingnya, operator telepon seluler tersebut mengenakan biaya 

yang sepadan dengan layanannya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

3. Dibandingkan dengan pesaingnya, operator telepon seluler tersebut memberikan lebih 

banyak layanan gratis  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

4. Membandingkan biaya yang saya keluarkan dengan apa yang mungkin saya dapatkan dari 

pesaing, operator telepon seluler ini memberikan pelayanan yang lebih baik  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

5. Saya merasa puas dengan keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan operator telepon 

selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

6. Saya merasa puas dengan profesionalisme operator telepon selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

7. Saya merasa puas dengan performa karyawan frontline dari operator telepon selular 

tersebut (staff Customer Service/ Call Center)  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

8. Saya merasa nyaman menjadi pelanggan operator telepon selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

9. Saya mengatakan hal-hal positif mengenai operator telepon selular tersebut kepada orang 

lain  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

10. Saya akan merekomendasikan operator telepon selular tersebut kepada orang lain  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

11. Saya akan mendorong orang-orang disekitar saya untuk menggunakan layanan operator 

telepon selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

12. Saya akan terus menggunakan layanan dari operator telepon selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

13. Saya akan menggunakan lebih banyak lagi layanan dari operator telepon selular tersebut  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

         

 

14. Akan memerlukan banyak waktu bagi saya untuk membiasakan diri dengan operator 

telepon selular baru  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

15 Akan memerlukan banyak biaya pada saat saya beralih operator telepon selular  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

16. Secara umum akan sangat merepotkan jika saya berpindah ke operator telepon selular lain  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, BEST REGARDS..!! 

 

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir. 

Diberdayakan oleh Google Docs Laporkan Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Ketentuan 

Tambahan 
 

 

Uji Normalitas AMOS 6 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

CS1 1.000 7.000 -.652 -3.184 .341 .833 

CS2 1.000 7.000 -.581 -2.835 .109 .265 

CS3 1.000 7.000 -.558 -2.725 .094 .229 

CS4 1.000 7.000 -.570 -2.783 .091 .223 

CV4 1.000 7.000 -.601 -2.934 -.041 -.101 

CV3 1.000 7.000 -.219 -1.070 -.757 -1.848 

CV2 1.000 7.000 -.935 -4.566 .858 2.094 

CV1 1.000 7.000 -.387 -1.890 -.364 -.889 

CL5 1.000 7.000 -.307 -1.500 -.500 -1.220 

CL4 2.000 7.000 -.401 -1.960 -.620 -1.513 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

CL3 1.000 7.000 -.365 -1.784 -.493 -1.202 

CL2 1.000 7.000 -.452 -2.209 -.734 -1.792 

CL1 1.000 7.000 -.497 -2.425 -.452 -1.103 

CSM1 3.000 49.000 .103 .505 -1.014 -2.475 

CSM2 2.000 49.000 .322 1.573 -.593 -1.448 

CSM3 4.000 49.000 -.279 -1.363 -.646 -1.576 

CSM4 1.000 49.000 .250 1.219 -.755 -1.844 

CSM5 1.000 49.000 .521 2.544 -.445 -1.086 

CSM6 6.000 49.000 -.079 -.386 -.733 -1.790 

CSM7 1.000 49.000 .251 1.225 -.834 -2.036 

CSM8 3.000 49.000 .399 1.948 -.746 -1.820 

CSM9 4.000 49.000 -.202 -.985 -.638 -1.557 

CSM10 3.000 49.000 .133 .649 -.821 -2.003 

CSM11 4.000 49.000 .403 1.969 -.535 -1.306 

CSM12 4.000 49.000 -.279 -1.363 -.508 -1.239 

CVM1 1.000 49.000 .299 1.458 -.716 -1.749 

CVM2 1.000 49.000 .394 1.925 -.673 -1.642 

CVM3 4.000 49.000 -.055 -.267 -.638 -1.558 

CVM4 2.000 49.000 .099 .482 -.990 -2.416 

CVM5 3.000 49.000 .154 .753 -.785 -1.916 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

CVM6 4.000 49.000 -.394 -1.921 -.467 -1.140 

CVM7 1.000 49.000 .378 1.844 -.709 -1.730 

CVM8 1.000 49.000 .484 2.361 -.575 -1.403 

CVM9 1.000 49.000 .086 .418 -.868 -2.118 

CVM10 3.000 49.000 .209 1.022 -.947 -2.313 

CVM11 3.000 49.000 .401 1.957 -.610 -1.490 

CVM12 3.000 49.000 -.165 -.804 -.805 -1.965 

Multivariate 

    

561.649 62.511 

 

 

Gambar Output 
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Measurement Model 
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Hasil Pengujian Goodness of Fit 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 79 9906.772 624 .000 15.876 

Saturated model 703 .000 0 
  

Independence model 37 13675.318 666 .000 20.534 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 40.161 .263 .170 .233 

Saturated model .000 1.000 

  

Independence model 55.760 .090 .039 .085 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .276 .227 .289 .238 .286 

Saturated model 1.000 

 

1.000 

 

1.000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .937 .258 .268 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 9282.772 8963.753 9608.208 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 13009.318 12632.528 13392.494 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 69.766 65.372 63.125 67.663 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 96.305 91.615 88.961 94.313 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .324 .318 .329 .000 

Independence model .371 .365 .376 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 10064.772 10122.503 10298.836 10377.836 

Saturated model 1406.000 1919.731 3488.880 4191.880 

Independence model 13749.318 13776.357 13858.943 13895.943 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 70.879 68.632 73.170 71.285 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Saturated model 9.901 9.901 9.901 13.519 

Independence model 96.826 94.173 99.525 97.017 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 10 11 

Independence model 8 8 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

S <--- V 1.199 .217 5.525 *** par_36 

L <--- VM -.022 .010 -2.233 .026 par_27 

L <--- SM .055 .012 4.726 *** par_28 

L <--- V 1.636 .719 2.276 .023 par_35 

L <--- S -.231 .489 -.472 .637 par_37 

CVM12 <--- VM 1.000 

    

CVM11 <--- VM 1.285 .166 7.748 *** par_1 

CVM10 <--- VM 1.298 .168 7.711 *** par_2 

CVM9 <--- VM 1.153 .163 7.054 *** par_3 

CVM8 <--- VM 1.309 .166 7.884 *** par_4 

CVM7 <--- VM 1.311 .164 7.986 *** par_5 

CVM6 <--- VM .979 .143 6.835 *** par_6 

CVM5 <--- VM 1.257 .157 7.987 *** par_7 

CVM4 <--- VM 1.269 .164 7.718 *** par_8 

CVM3 <--- VM 1.204 .157 7.681 *** par_9 

CVM2 <--- VM 1.387 .169 8.209 *** par_10 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CVM1 <--- VM 1.402 .169 8.291 *** par_11 

CSM12 <--- SM 1.000 

    

CSM11 <--- SM 1.608 .169 9.503 *** par_12 

CSM10 <--- SM 1.266 .165 7.685 *** par_13 

CSM9 <--- SM 1.027 .141 7.298 *** par_14 

CSM8 <--- SM 1.532 .164 9.346 *** par_15 

CSM7 <--- SM 1.231 .155 7.924 *** par_16 

CSM6 <--- SM 1.162 .151 7.701 *** par_17 

CSM5 <--- SM 1.623 .170 9.528 *** par_18 

CSM4 <--- SM 1.296 .162 8.021 *** par_19 

CSM3 <--- SM .976 .141 6.901 *** par_20 

CSM2 <--- SM 1.506 .160 9.420 *** par_21 

CSM1 <--- SM 1.185 .161 7.377 *** par_22 

CL1 <--- L 1.000 

    

CL2 <--- L 1.147 .076 15.131 *** par_23 

CL3 <--- L 1.040 .078 13.260 *** par_24 

CL4 <--- L .576 .072 7.970 *** par_25 

CL5 <--- L .688 .076 9.096 *** par_26 

CV1 <--- V 1.000 

    

CV2 <--- V 1.075 .207 5.189 *** par_29 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CV3 <--- V .654 .217 3.012 .003 par_30 

CV4 <--- V 1.531 .256 5.972 *** par_31 

CS4 <--- S 1.000 

    

CS3 <--- S .864 .105 8.199 *** par_32 

CS2 <--- S 1.177 .106 11.117 *** par_33 

CS1 <--- S 1.019 .101 10.049 *** par_34 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   

Estimate 

S <--- V .905 

L <--- VM -.130 

L <--- SM .309 

L <--- V .982 

L <--- S -.184 

CVM12 <--- VM .619 

CVM11 <--- VM .783 

CVM10 <--- VM .778 

CVM9 <--- VM .691 

CVM8 <--- VM .803 

CVM7 <--- VM .817 
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Estimate 

CVM6 <--- VM .663 

CVM5 <--- VM .817 

CVM4 <--- VM .779 

CVM3 <--- VM .774 

CVM2 <--- VM .850 

CVM1 <--- VM .863 

CSM12 <--- SM .640 

CSM11 <--- SM .956 

CSM10 <--- SM .724 

CSM9 <--- SM .680 

CSM8 <--- SM .934 

CSM7 <--- SM .752 

CSM6 <--- SM .726 

CSM5 <--- SM .960 

CSM4 <--- SM .763 

CSM3 <--- SM .636 

CSM2 <--- SM .944 

CSM1 <--- SM .689 

CL1 <--- L .859 

CL2 <--- L .921 
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Estimate 

CL3 <--- L .854 

CL4 <--- L .607 

CL5 <--- L .671 

CV1 <--- V .504 

CV2 <--- V .608 

CV3 <--- V .289 

CV4 <--- V .812 

CS4 <--- S .807 

CS3 <--- S .661 

CS2 <--- S .846 

CS1 <--- S .780 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   

Estimate S.E. C.R. P Label 

VM 

  

55.715 13.860 4.020 *** par_38 

V 

  

.578 .190 3.035 .002 par_39 

e31 

  

50.870 11.997 4.240 *** par_40 

e40 

  

.183 .085 2.159 .031 par_41 

e30 

  

.345 .141 2.448 .014 par_42 

e12 

  

89.805 11.002 8.163 *** par_43 

e11 

  

57.900 7.471 7.750 *** par_44 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e10 

  

61.144 7.867 7.772 *** par_45 

e9 

  

81.144 10.095 8.038 *** par_46 

e8 

  

52.693 6.883 7.655 *** par_47 

e7 

  

47.580 6.287 7.569 *** par_48 

e6 

  

67.992 8.402 8.092 *** par_49 

e5 

  

43.723 5.777 7.568 *** par_50 

e4 

  

58.095 7.478 7.769 *** par_51 

e3 

  

54.050 6.938 7.790 *** par_52 

e2 

  

41.063 5.616 7.312 *** par_53 

e1 

  

37.585 5.233 7.183 *** par_54 

e24 

  

73.364 8.841 8.298 *** par_55 

e23 

  

12.338 1.926 6.405 *** par_56 

e22 

  

74.070 9.008 8.223 *** par_57 

e21 

  

62.497 7.559 8.267 *** par_58 

e20 

  

17.463 2.446 7.140 *** par_59 

e19 

  

59.259 7.240 8.185 *** par_60 

e18 

  

61.712 7.507 8.220 *** par_61 

e17 

  

11.486 1.848 6.214 *** par_62 

e16 

  

61.195 7.493 8.167 *** par_63 

e15 

  

71.366 8.598 8.301 *** par_64 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e14 

  

13.993 2.037 6.870 *** par_65 

e13 

  

79.175 9.586 8.259 *** par_66 

e25 

  

.570 .085 6.693 *** par_67 

e26 

  

.376 .075 5.007 *** par_68 

e27 

  

.640 .095 6.761 *** par_69 

e28 

  

.907 .112 8.080 *** par_70 

e29 

  

.927 .117 7.941 *** par_71 

e32 

  

1.697 .211 8.046 *** par_72 

e33 

  

1.134 .147 7.731 *** par_73 

e34 

  

2.702 .324 8.330 *** par_74 

e35 

  

.700 .130 5.366 *** par_75 

e39 

  

.545 .083 6.554 *** par_76 

e38 

  

.974 .127 7.660 *** par_77 

e37 

  

.556 .095 5.876 *** par_78 

e36 

  

.679 .099 6.874 *** par_79 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 

V VM S SM L 

S .905 .000 .000 .000 .000 

L .816 -.130 -.184 .309 .000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
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V VM S SM L 

S .905 .000 .000 .000 .000 

L .982 -.130 -.184 .309 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 

V VM S SM L 

S .000 .000 .000 .000 .000 

L -.166 .000 .000 .000 .000 

 

 

Pretest 

UJI Realibilitas dan Validitas 

Reliability 

Output Created 05-MAR-2013 20:14:45 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 
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Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=CV1 CV2 CV3 CV4 

  /SCALE('CV') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

Scale: CV 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 143 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 143 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.692 4 

 

Item-Total Statistics 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CV1 14.31 10.510 .632 .522 

CV2 13.97 12.626 .477 .629 

CV3 14.81 11.281 .411 .679 

CV4 13.98 12.739 .409 .667 

 

RELIABILITY 

Reliability 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:15:16 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 
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Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=CS1 CS2 CS3 CS4 

  /SCALE('CS') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

[DataSet1]  

Scale: CS 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 143 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 143 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CS1 14.73 11.876 .659 .832 

CS2 14.87 10.496 .785 .777 

CS3 15.00 12.155 .621 .847 
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CS4 14.42 11.738 .735 .802 

 

Reliability 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:15:44 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

  /SCALE('CL') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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[DataSet1]  

 

Scale: CL 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 143 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 143 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.896 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CL1 18.94 23.947 .811 .857 

CL2 18.90 22.413 .855 .846 

CL3 19.22 23.241 .820 .855 

CL4 18.29 29.065 .598 .902 

CL5 19.09 27.633 .647 .893 

 

Reliability 

Notes 
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Output Created 05-MAR-2013 20:16:11 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=SC1 SC2 SC3 

  /SCALE('SC') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

[DataSet1]  

 

Scale: SC 

Case Processing Summary 
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 N % 

Cases 

Valid 143 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 143 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.693 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

SC1 9.99 7.345 .566 .523 

SC2 10.22 8.175 .510 .599 

SC3 8.79 10.082 .465 .658 

 

 

UJI VALIDITAS  

Factor Analysis 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:17:19 

Comments  

Input 
Data 

C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan.sav 

Active Dataset DataSet1 
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Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used 

LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax 

FACTOR 

  /VARIABLES CV1 CV2 CV3 CV4 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS CV1 CV2 CV3 CV4 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /METHOD=CORRELATION. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.05 

Maximum Memory Required 2872 (2.805K) bytes 

 

 

KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .628 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 124.080 

df 6 

Sig. .000 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 CV1 CV2 CV3 CV4 

Anti-image Covariance 

CV1 .565 -.166 -.332 -.116 

CV2 -.166 .696 .010 -.282 

CV3 -.332 .010 .675 .029 

CV4 -.116 -.282 .029 .739 

Anti-image Correlation 

CV1 .614a -.264 -.538 -.180 

CV2 -.264 .669a .015 -.393 

CV3 -.538 .015 .575a .041 

CV4 -.180 -.393 .041 .670a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

CV1 1.000 .684 

CV2 1.000 .535 

CV3 1.000 .437 
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CV4 1.000 .455 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.112 52.799 52.799 2.112 52.799 52.799 

2 .991 24.779 77.578    

3 .515 12.870 90.448    

4 .382 9.552 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CV1 .827 
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CV2 .731 

CV3 .661 

CV4 .675 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Rotated 

Component 

Matrixa 

 

a. Only one 

component was 

extracted. The 

solution cannot be 

rotated. 

 

 

Factor Analysis 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:18:10 

Comments  

Input 

Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 
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Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used 

LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax 

FACTOR 

  /VARIABLES CS1 CS2 CS3 CS4 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS CS1 CS2 CS3 CS4 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /METHOD=CORRELATION. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.05 

Maximum Memory Required 2872 (2.805K) bytes 

 

 

[DataSet1] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan.sav 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .735 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 271.758 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 CS1 CS2 CS3 CS4 

Anti-image Covariance 

CS1 .453 -.209 .094 -.167 

CS2 -.209 .368 -.189 -.060 

CS3 .094 -.189 .516 -.183 

CS4 -.167 -.060 -.183 .453 

Anti-image Correlation 

CS1 .701a -.511 .194 -.368 

CS2 -.511 .731a -.433 -.147 

CS3 .194 -.433 .713a -.379 

CS4 -.368 -.147 -.379 .794a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

CS1 1.000 .658 

CS2 1.000 .792 
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CS3 1.000 .608 

CS4 1.000 .739 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.797 69.918 69.918 2.797 69.918 69.918 

2 .605 15.136 85.053    

3 .368 9.202 94.255    

4 .230 5.745 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CS1 .811 

CS2 .890 
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CS3 .780 

CS4 .860 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Rotated 

Component 

Matrixa 

 

a. Only one 

component was 

extracted. The 

solution cannot be 

rotated. 

 

 

Factor Analysis 

 

 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:18:32 

Comments  

Input Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan.sav 
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Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used 

LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax 

FACTOR 

  /VARIABLES CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /METHOD=CORRELATION. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

Maximum Memory Required 4100 (4.004K) bytes 

 

 

[DataSet1] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan.sav 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .859 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 455.721 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 

Anti-image Covariance 

CL1 .288 -.122 -.090 -.087 .023 

CL2 -.122 .237 -.107 -.034 -.083 

CL3 -.090 -.107 .293 -.011 -.086 

CL4 -.087 -.034 -.011 .633 -.115 

CL5 .023 -.083 -.086 -.115 .560 

Anti-image Correlation 

CL1 .838a -.468 -.308 -.205 .057 

CL2 -.468 .819a -.406 -.087 -.227 

CL3 -.308 -.406 .860a -.026 -.211 

CL4 -.205 -.087 -.026 .927a -.194 

CL5 .057 -.227 -.211 -.194 .903a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

CL1 1.000 .788 

CL2 1.000 .840 

CL3 1.000 .798 

CL4 1.000 .520 

CL5 1.000 .583 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.529 70.589 70.589 3.529 70.589 70.589 

2 .571 11.411 82.001    

3 .513 10.250 92.251    

4 .218 4.359 96.610    

5 .169 3.390 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

CL1 .888 

CL2 .916 

CL3 .894 

CL4 .721 

CL5 .764 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Rotated 

Component 

Matrixa 

 

a. Only one 

component was 

extracted. The 

solution cannot be 

rotated. 

 

Factor Analysis 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:19:09 
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Comments  

Input 

Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used 

LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax 

FACTOR 

  /VARIABLES SC1 SC2 SC3 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS SC1 SC2 SC3 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /METHOD=CORRELATION. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Maximum Memory Required 1860 (1.816K) bytes 
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[DataSet1] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan.sav 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .656 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 73.751 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 SC1 SC2 SC3 

Anti-image Covariance 

SC1 .679 -.280 -.235 

SC2 -.280 .733 -.140 

SC3 -.235 -.140 .779 

Anti-image Correlation 

SC1 .624a -.397 -.324 

SC2 -.397 .660a -.185 

SC3 -.324 -.185 .700a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Peran Switching..., Muhammad Johan Amin, Ma.-Ibs, 2013



 

 

162 

 

SC1 1.000 .686 

SC2 1.000 .615 

SC3 1.000 .563 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.864 62.123 62.123 1.864 62.123 62.123 

2 .644 21.469 83.592    

3 .492 16.408 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

SC1 .828 

SC2 .784 

SC3 .750 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Rotated 

Component 

Matrixa 

 

a. Only one 

component was 

extracted. The 

solution cannot be 

rotated. 

 

 

Frequencies 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 20:20:22 

Comments  

Input 

Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
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N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=CV1 CV2 

CV3 CV4 CS1 CS2 CS3 CS4 CL1 CL2 

CL3 CL4 CL5 SC1 SC2 SC3 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:02.43 

Elapsed Time 00:00:02.35 

 

 

[DataSet1] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan.sav 

 

 

Statistics 

 
CV1 CV2 CV3 CV4 CS1 CS2 CS3 CS4 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 SC1 SC2 SC3 

N 

Valid 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Frequency Table 
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CV1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 2.8 2.8 2.8 

2 9 6.3 6.3 9.1 

3 14 9.8 9.8 18.9 

4 35 24.5 24.5 43.4 

5 34 23.8 23.8 67.1 

6 29 20.3 20.3 87.4 

7 18 12.6 12.6 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CV2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 2.8 2.8 2.8 

2 3 2.1 2.1 4.9 

3 10 7.0 7.0 11.9 

4 23 16.1 16.1 28.0 

5 41 28.7 28.7 56.6 

6 48 33.6 33.6 90.2 

7 14 9.8 9.8 100.0 

Total 143 100.0 100.0  
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CV3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 14 9.8 9.8 9.8 

2 8 5.6 5.6 15.4 

3 27 18.9 18.9 34.3 

4 30 21.0 21.0 55.2 

5 26 18.2 18.2 73.4 

6 25 17.5 17.5 90.9 

7 13 9.1 9.1 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CV4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 2.1 2.1 2.1 

2 4 2.8 2.8 4.9 

3 14 9.8 9.8 14.7 

4 25 17.5 17.5 32.2 

5 37 25.9 25.9 58.0 

6 37 25.9 25.9 83.9 

7 23 16.1 16.1 100.0 
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Total 143 100.0 100.0  

 

 

CS1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 2.1 2.1 2.1 

2 3 2.1 2.1 4.2 

3 12 8.4 8.4 12.6 

4 31 21.7 21.7 34.3 

5 39 27.3 27.3 61.5 

6 42 29.4 29.4 90.9 

7 13 9.1 9.1 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CS2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 2.8 2.8 2.8 

2 5 3.5 3.5 6.3 

3 15 10.5 10.5 16.8 

4 28 19.6 19.6 36.4 

5 44 30.8 30.8 67.1 

6 33 23.1 23.1 90.2 
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7 14 9.8 9.8 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CS3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 2.1 2.1 2.1 

2 7 4.9 4.9 7.0 

3 13 9.1 9.1 16.1 

4 37 25.9 25.9 42.0 

5 41 28.7 28.7 70.6 

6 35 24.5 24.5 95.1 

7 7 4.9 4.9 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CS4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 .7 .7 .7 

2 2 1.4 1.4 2.1 

3 9 6.3 6.3 8.4 

4 26 18.2 18.2 26.6 

5 38 26.6 26.6 53.1 
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6 44 30.8 30.8 83.9 

7 23 16.1 16.1 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CL1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 5 3.5 3.5 3.5 

2 8 5.6 5.6 9.1 

3 21 14.7 14.7 23.8 

4 24 16.8 16.8 40.6 

5 35 24.5 24.5 65.0 

6 37 25.9 25.9 90.9 

7 13 9.1 9.1 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CL2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 5 3.5 3.5 3.5 

2 12 8.4 8.4 11.9 

3 18 12.6 12.6 24.5 

4 26 18.2 18.2 42.7 
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5 24 16.8 16.8 59.4 

6 40 28.0 28.0 87.4 

7 18 12.6 12.6 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CL3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 10 7.0 7.0 7.0 

2 6 4.2 4.2 11.2 

3 24 16.8 16.8 28.0 

4 33 23.1 23.1 51.0 

5 29 20.3 20.3 71.3 

6 30 21.0 21.0 92.3 

7 11 7.7 7.7 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CL4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 1.4 1.4 1.4 

3 7 4.9 4.9 6.3 

4 33 23.1 23.1 29.4 
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5 27 18.9 18.9 48.3 

6 49 34.3 34.3 82.5 

7 25 17.5 17.5 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

CL5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 1.4 1.4 1.4 

2 8 5.6 5.6 7.0 

3 22 15.4 15.4 22.4 

4 38 26.6 26.6 49.0 

5 33 23.1 23.1 72.0 

6 35 24.5 24.5 96.5 

7 5 3.5 3.5 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

SC1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 11 7.7 7.7 7.7 

2 16 11.2 11.2 18.9 

3 16 11.2 11.2 30.1 
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4 25 17.5 17.5 47.6 

5 20 14.0 14.0 61.5 

6 31 21.7 21.7 83.2 

7 24 16.8 16.8 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

SC2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 12 8.4 8.4 8.4 

2 17 11.9 11.9 20.3 

3 15 10.5 10.5 30.8 

4 35 24.5 24.5 55.2 

5 19 13.3 13.3 68.5 

6 29 20.3 20.3 88.8 

7 16 11.2 11.2 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

SC3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
1 2 1.4 1.4 1.4 

2 5 3.5 3.5 4.9 
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3 9 6.3 6.3 11.2 

4 10 7.0 7.0 18.2 

5 18 12.6 12.6 30.8 

6 45 31.5 31.5 62.2 

7 54 37.8 37.8 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

 

 

 

Bar Chart 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=CV CS CL SC 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

 

 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 22:14:55 

Comments  

Input Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan REG.sav 
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Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 
Definition of Missing 

User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES VARIABLES=CV CS 

CL SC 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

[DataSet2] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan REG.sav 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CV 143 4 28 19.02 4.360 

CS 143 7 28 19.67 4.429 

CL 143 7 35 23.61 6.202 

SC 143 3 21 14.50 4.080 

Valid N (listwise) 143     
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FREQUENCIES VARIABLES=CV CS CL SC 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

Frequencies 

 

 

Notes 

Output Created 05-MAR-2013 22:15:50 

Comments  

Input 

Data 
C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data 

johan REG.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

143 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 
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Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=CV CS 

CL SC 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00.59 

Elapsed Time 00:00:00.58 

 

 

[DataSet2] C:\olahdata2013\2.  peb\johan amin\data johan REG.sav 

 

 

Statistics 

 CV CS CL SC 

N 
Valid 143 143 143 143 

Missing 0 0 0 0 

 

 

 

Bar Chart 
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Curriculum Vitae 

 

1. Personal Data 

 

 Name : Muhammad Johan  Amin 

 Sex  : Male 

 Place, Date of Birth : Pekanbaru, 9 Oktober 1991 

 Nationality : Indonesia 

 Marital Status : Single 

 Religion : Moslem 

 Present Address : Kp Tlajung no 100 Rt 02 Rw 11 Cikeas Bogor 

 Phone Number : 085716172902 

 E-mail Address : Johanamin99@ymail.com 

 Height : 175 cm 

 Weight : 90 kgs 

 

2. Formal Education 

  

 1997-2003 : SDN 04 Selong 

 2003-2006 : SMPN 216 ,Jakarta 

2006-2009  : SMAT Krida Nusantara Bandung 

2009-Now : STIE Indonesia Banking School, Jakarta 

    Major : Marketing management 

 

 

3. Informal Education 

 

 2006                            : Ganesha Operation 

 2009 : TOEFL class at TBI English Course, Jakarta 

 2012 : IELTS class at TBI English Course, Jakarta 

   

4. Training experience 

 

1
st
 Semester : Service Excellent from PT e-Depro Management 

2
nd

 Semester : Apprentice for unit of Bank Rakyat Indonesia Kudus 

3
rd

 Semester : Customer Service  

4
th

 Semester : Apprentice at Bank Central of Indonesia, Medan 

5
th

 Semester : Basic Treasury 

 

5. Working experience 

 

 2011  : Owner of Catfish Pound Cikeas 

 2012 : Owner of Cafe of 11 Batang (Bandung Taliwang) 

 2012-Now : Owner of  UD. Merah Delima Farm 
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