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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 

I. Pendahuluan 

Pada umumnya perkembangan teknologi di era Globalisasi saat ini dinilai 

sudah sangat pesat. 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 seular. Telepon seular sendiri juga mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, yang pada 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.  

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. 

Bedasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti menelaah lebih lanjut 

keterkaitan antara variabel Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Loyalty 

serta Variabel Switching Cost sebagai Variabel Moderasi.  

II. Landasan Teori  

II.1 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 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). 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. 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.  

II.2 Customer 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. 

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 kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri sosial konsumen, dan terakhir Penilaian yang menggunakan 

dimensi Kualitas berarti pelanggan menilai sebuah barang atau jasa menggunakan 

utiias yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka 

panjang (Kotler, 2009). 

II.3 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 yang dialami oleh 

seorang pelanggan terhadap suatu produk yang akan menciptakan pemakaian secara 

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

II.4 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). Dan 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.  

II.3 Rerangka Pemikiran 

II.3.1 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). Custome Value adalah "dasar fundamental untuk 

semua kegiatan pemasaran" (Holbrook, 1994) 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 

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.  

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. 

II.3.2 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 

logika tingkat keloyalitasan seorang konsumen terhadap suatu produk ditendukan oleh 

tingkat kepuasannya terhadap produk tersebut. 

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.,). 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 : 

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). Woodruff 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) 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). Oleh karena itu penulis mengusulkan hipotesis ketiga : 

H3 : Customer Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

II.3.3 Peran Switching Cost sebagai Variabel Moderasi  

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 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. 



Beberapa penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa Switching Cost dapat 

menjadi variabel yang bersifat memoderasi hubungan yang signifikan antara variabel 

Customer Satisfaction dan Custome Loyalty. Seperti yang diungkapkan oleh Lee dan 

Feick (2001) yang dimana telah meneliti efek switching cost terhadap Customer 

Satisfaction dan Custome Loyalty pada layanan Operator Telepon Selular di Prancis 

dan menemukan bahwa Switching Cost terbukti sebagai variabel moderasi yang 

berpengaruh pada tingkat Customer Loyalty. Beberapa peneliti dan praktisi pemasaran 

lain 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). Pada saat yang sama, sampai saat ini hampir tidak ada penelitian 

empiris utuk dapat meneliti peran switching costs dalam hubungan antara Customer 

Value dan Customer loyality (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 loyality. 

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. 

II.4 Model 

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: 



 

Gambar 2. 1  Model Penelitian (Yang & Peterson, 2004) 

 

III. Research Methods 

III.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. 

III.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 

Customer Value 

(CV)  

 

Pelanggan cenderung 

merasa diperlakukan adil jika 

mereka merasa bahwa 

manfaat yang diterima 

CV1 :Dibandingkan dengan perusahaan lain, 

perusahaan ini menawarkan produk / jasa dengan 

biaya yang menarik  

CV2 :Dibandingkan dengan perusahaan lain, 

Customer Value 
(CV)  

Switching Cost 
(SC)  

Customer 
Satisfaction (CS)  

Customer 
Loyalty (CL)  

H1 

H3 

H5 

H4 

H2 



Variabel Definisi Alat Ukur 

sesuai dengan pengorbanan 

biaya apapun yang dihadapi 

pelanggan tersebut (Benefit 

Vs Cost) (Oliver & DeSarbo, 

1988). 

perusahaan ini melayani saya dengan baik.  

CV3 :Dibandingkan dengan perusahaan lain, 

perusahaan ini 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 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, et al, 2000).  



III.3 Metode Pengolahan Data 

 Metode yang dipilih untuk menganalisa data harus sesuai dengan pola 

penelitian dan variabel yang akan diteliti yaitu, SEM (Structural Equation Method) dari 

paket softwere statistik AMOS digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. SEM 

adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisa faktor dan 

analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan antar-variabel yang 

ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya, ataupun 

hubungan antar-konstruk (Singgih, 2012). Softwere yang lazim digunakan dalam 

membantu menganalisis model untuk perhitungan alat statistik dasar dari SEM adalah 

AMOS. Menurut Singgih, (2012) sebagai sebuah model persamaan struktural, AMOS 

telah sering digunakan dalam pemasaran dan penelitian manajemen strategik. 

  

Gambar 3. 1 Model Struktural (Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 20) 

 

IV. Analysis  

IV.1 Hasil Uji Pre-test 

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. 

β1

1 

γ1 

γ2 

γ3 

γ4 



Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-test 

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 

  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 

 

IV.2 Uji Hipotesa 

IV.2.1 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 2 Construct Reliability dan Variance Extracted 

Variabel VE (>0,3) CR (>0,5) Ket 



L 0.626826 0.891327 Valid & Reliabel 

V 0.341636 0.65031 Valid & Reliabel 

S 0.603072 0.857739 Valid & Reliabel 

SM 0.610721 0.914884 Valid & Reliabel 

VM 0.547269 0.893414 Valid & Reliabel 

 

IV.2.2 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 Chi-

square, Goodness of Fit Index (GFI), Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), serta Comparative Fit Index (CFI). 

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Goodness of Fit 

Fit Index Recommended Value Value Ket 

χ 
2
/ df

 Nilai yang kecil (lebih kecil dari χ 2  tabel) P> 0,05 4375,199 Poor fit 

GFI 

GFI ≥ 0,90 (good fit) 

0.80 ≤ GFI < 0.90 (marginal fit) 

0.80 ≤ GFI (poor fit) 

0.263 

Poor fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.085 

Marginal fit 

AGFI 

AGFI ≥ 0,90 (good fit) 

0.80 ≤ GFI < 0.90 (marginal fit) 

0.80 ≤ GFI (poor fit) 

0.170 

Poor fit 

TLI 

TLI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ TLI ≤ 0,90 (marginal fit) 

TLI ≤ 0,90 (poor fit) 

0.238 

Poor fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0.80 ≤ CFI < 0.90 (marginal fit) 

0.80 ≤ CFI (poor fit) 

0.761 

Marginal fit 

 



Hasil pengujian Goodness of Fit Overall berdasarkan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa kriteria belum menunjukkan model baik namun tetap dapat 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

IV.3 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, 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. 3 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 

Dari tabel tersebut dapat dianalisa bahwa variabel Costumer Value 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Costumer Satisfaction. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi p – value < 0.05. Variabel Costumer Value 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Costumer Loyality. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi p – value < 0.05. Variabel Costumer Satisfaction 

tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Costumer Loyality. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi p – value > 0.05. Variabel Costumer Satisfaction 

yang dimoderasi oleh Switching Cost secara langsung dan signifikan mempengaruhi 

variabel Costumer Loyality yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi p – value < 0.05. 

Namun Variabel Costumer Value yang dimoderasi oleh Switching Cost tidak 

mempengaruhi variabel Costumer Loyality secara. 



IV.4  Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

IV.4.1 Pengaruh positif Customer Value (CV) terhadap Customer Loyality (CL)  

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Value (CV) terhadap Customer Loyality (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 Loyality (CL).  

Pada saat pelanggan memiliki persepsi nilai terhadap suatu Operator Telpon 

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 bandingkan dengan layanan Operator lainnya juga dapat 

terpenuhi, maka akan meningkatkan tingkat kesetiannnya terhadap Operator Telepon 

Seluler.   

IV.4.2 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 Telpon 

Seluler maka apabila nilai-nilai yang dia persepsikan tersebut terpenuhi oleh pelayanan 

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. 

IV.4.3 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  Loyality (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 

nilai P > 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung 

yang signifikan Customer Satisfaction (CS) terhadap Customer  Loyality (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 

IV.4.4 Pengaruh positif Customer Value (CV) dengan Switching Cost (SC) 

sebagai faktor moderasi terhadap Customer Loyality (CL)  

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Value (CV) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap 

Customer Loyality (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 Loyality (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 berpindah juga bersifat tinggi, kedua hal ini ternyata tidak 

serta merta menjadikan tingkat kesetiaan pengguna produk suatu Operator menjadi 

lebih setia dari sebelumnya. 

IV.4.5 Pengaruh positif Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) 

sebagai faktor moderasi terhadap Customer  Loyality (CL) 

Berdasarkan hasil analisis SEM model struktural, besarnya pengaruh langsung 

Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi 

terhadap Customer  Loyality (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< 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung yang 

signifikan Customer Satisfaction (CS) dengan Switching Cost (SC) sebagai faktor 

moderasi terhadap Customer  Loyality (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. 

IV.5 Implikasi Manajerial 

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 

memperhatikan pelanggannya dengan membuat acara-acara yang melibatkan mereka, 

atau dengan menciptakan aplikasi yang digunakan untuk sekedar mengucapkan kata-

kata selamat ulang tahun kepada pelanggannya yang berulang tahun pada hari 

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. 

V. Kesimpulan dan Saran 

V.1 Kesimplulan 

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 Loyality dari pengguna Operator 

Telepon Selular tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Customer Value 

terhadap Customer Loyality  adalah positif.  

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara Customer Satisfaction 

pengguna Operator Telepon Selular terhadap nilai Customer  Loyality dari pengguna 

Operator Telepon Selular tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Customer 

Satisfactiom terhadap Customer Loyality adalah negatif.  

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 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara nilai Customer Value  

seorang pengguna Operator Telepon Seluar dengan Switching Cost  sebagai faktor 

moderasi terhadap nilai Customer Loyality 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  Loyality (CL) dari pengguna 

tersebut. Hal ini mengindikasikan pengaruh Customer Satisfaction (CS) dengan 

Switching Cost (SC) sebagai faktor moderasi terhadap Customer  Loyality (CL) adalah 

positif.  

 

V.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, 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 membangun jaroangan-jaringan (BTS) baru 

untuk meningkatkan kualitas sinyal agar lebih baik lagi.  

 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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