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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

PO Sumber Selamat  merupakan perusahaan otobis yang 

bermarkas di Krian, Jawa Timur berdiri tahun 1981. Perusahaan ini 

dididrikan oleh bapak Setyaki Sasongko  berbekal latar belakang 

pendidikan teknik mesin di salah satu universitas di Jerman. 

Mengawali usaha dibidang transportasi umum bus ini bapak Setyaki 

Sasongko mempunyai 5 buah armada bus yang sempat dititipkan ke 

PO Kentjono Banyuwangi hingga akhirnya bisa berkembang  pesat dan  

membangun perusahaan sendiri. Usaha keras itu juga didukung dengan 

kemampuan intelektual yang pada sang  pemilik usaha.  Pemberian 

pelayanan yang cukup baik,  dan melayani setulus hati sesusai 

slogannya juga turut mengantarkan perusahaan bus ini terus 

berkembang. Hingga saat ini mampu memiliki 230 armada bus dengan 

crew bus yang mencapai lebih dari 1000 orang. Pemberian pelayanan 

terbaik ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah 

diraihnya. 

2. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek yang diambil adalah konsumen PO 

Sumber Selamat yang lebih dari dua kali menggunakan jasa ini dalam 

enam bulan terakhir dan berumur diatas 17 tahun,  karena dianggap
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 dapat memahami kuesioner yang diberikan. Penelitian ini 

menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan langsung ke 

sumbernya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner secara offline. 

Pencarian data atau penyebaran kuesioner dilakukan selama 17 hari 

berturut-turut dimulai tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 9 

Januari 2019. Berdasarkan  hasil kuesioner yang telah disebar 

sebanyak 180 kepada responden mendapatkan total 172  data 

kuesioner yang dapat diolah, karena 8 kuesioner dinyatakan tidak 

memenuhi kriteria. Jumlah ini sudah sesuai dengan yang disarankan 

(Ghozali,2011). 

Sebelum melanjutkan ke penelitian, penulis akan menjabarkan 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

penghasilan per bulan dan  berapa kali menggunakan bis Sumber 

Selamat dalam 6 bulan terakhir. 

a. Jenis Kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Karakteristik Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 102 59,30% 

2 Wanita 70 40,70% 

  Total 172 100% 

Sumber : data primer yang diolah 
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Pada kategori ini responden didominasi laki-laki sebanyak 

59,3% dengan jumlah 102 responden dan perempuan dengan 

presentase 40,7% dengan jumlah responden sebanyak 70 

b. Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Usia Responden 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1 17-25 tahun 52 30,30% 

2 26-35 tahun 75 43,60% 

3 36-45 tahun 33 19,20% 

4 >45 tahun 12 6,90% 

  Total 172 100% 

Sumber : data primer yang diolah  

Berdasarkan  data diatas menunjukkan bahwa jumlah usia 

26–35 Tahun paling banyak dengan  persentase 79,3%, 119 orang 

dari keseluruhan. 

c. Pekerjaan 

karakteristik responden berdasarkan pekerjaan responden sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 PNS 4 2,30% 

2 TNI/POLRI 35 20,30% 

3 Wiraswasta 85 49,40% 

4 Pelajar/Mahasiswa 37 21,50% 

5 Guru 2 1,20% 

6 Lainnya 9 5,30% 

  Total 172 100% 
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Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pekerjaan paling 

banyak adalah sebagai wiraswasta dengan jumlah 85 orang dan 

dengan persentase 49,4% 

d. Penghasilan Per-bulan 

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan per-bulan 

responden sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Penghasilan Per-bulan Responden 

No Penghasilan per-bulan Jumlah Persentase 

1 500.000 - 999.000 30 17,40% 

2 1.000.000 -1.499.000 48 27,90% 

3 1.500.000 -1.999.000 66 38,40% 

4 2.000.000 -2.500.000 20 11,60% 

5 >2.500.000 8 4,70% 

  Total 172 100% 

Sumber : data primer yang diolah  

Berdasarkan  data diatas menunjukkan bahwa penghasilan 

per bulan  responden paling banyak adalah di kisaran 1.500.000 -

1.999.000 dengan jumlah 66 orang dan dengan persentase 38,4% 

B. Uji Kualitas Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini uji menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) , sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam 

banyak riset indikator yang dianggap valid jika besar loading factor  

≥0,7, akan tetapi dalam  riset-riset yang belum  mapan loading factor  
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≥0,5-0,6 masih dapat ditolerir, penulis mengambil batas bawah loading 

factor dengan ≥0,5  masih dapat diterima, Ghozali (2017). 

a. Variabel Kualitas Layanan 

Tabel 4.5 

Hasil CFA Kualitas Layanan 

      Estimate 

 

      Estimate 

KL1 <--- KL 0,816   KL12 <--- KL 0,846 

KL2 <--- KL 0,804   KL13 <--- KL 0,846 

KL3 <--- KL 0,852   KL14 <--- KL 0,785 

KL4 <--- KL 0,862   KL15 <--- KL 0,804 

KL5 <--- KL 0,83   KL16 <--- KL 0,822 

KL6 <--- KL 0,856   KL17 <--- KL 0,859 

KL7 <--- KL 0,831   KL18 <--- KL 0,827 

KL8 <--- KL 0,832   KL19 <--- KL 0,811 

KL9 <--- KL 0,804   KL20 <--- KL 0,833 

KL10 <--- KL 0,821   KL21 <--- KL 0,827 

KL11 <--- KL 0,828   KL22 <--- KL 0,846 

Sumber : lampiran 3 

Interpretasi hasil CFA : 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas maka diperoleh hasil 

bahwa seluruh indikator/butir pertanyaan dalam variabel kualitas 

layanan dikatakan valid, karena nilai loading factor lebih dari 0,5, 

dengan ini indikator atau butir pertanyaan yang valid meliputi  KL  

1 sampai 22. 
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b. Variabel Persepsi Harga 

Tabel 4.6 

Hasil CFA Persepsi Harga 

      Estimate 

HR1 <--- HR 0,831 

HR2 <--- HR 0,819 

HR3 <--- HR 0,797 

Sumber: lampiran 3 

Interpretasi hasil CFA : 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas maka diperoleh hasil 

bahwa seluruh indikator/butir pertanyaan dalam variabel persepsi 

harga dikatakan valid, karena nilai loading factor lebih dari 0,5, 

dengan ini indikator atau butir pertanyaan yang valid meliputi  HR  

1, 2, dan 3 

c. Variabel Kepuasan Pelanggan 

Tabel 4.7 

Hasil CFA Kepuasan Pelanggan 

      Estimate 

KEP1 <--- KEP 0,822 

KEP2 <--- KEP 0,837 

KEP3 <--- KEP 0,861 

Sumber: lampiran 3 

Interpretasi hasil CFA : 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas maka diperoleh hasil 

bahwa seluruh indikator/butir pertanyaan dalam variabel kepuasan 

pelanggan dikatakan valid, karena nilai loading factor lebih dari 

0,5, dengan ini indikator atau butir pertanyaan yang valid meliputi  

KEP 1,2, dan 3 
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d. Variabel loyalitas pelanggan 

Tabel 4.8 

Hasil CFA Loyalitas Pelanggan 

      Estimate 

LOY1 <--- LOY 0,864 

LOY2 <--- LOY 0,848 

LOY3 <--- LOY 0,869 

Sumber: lampiran 3 

Interpretasi hasil CFA : 

Berdasarkan hasil di atas dapat dipaparkan bahwa semua 

indikator/butir pertanyaan yang valid, karena nilai loading factor 

lebih dari 0,50, maka untuk variabel loyalitas pelanggan indikator 

atau butir pertanyaan yang valid meliputi LOY 1, 2, dan 3 

2. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2018) menyatakan bahwa hasil pengujian 

dikatakan  reliabel  jika memiliki  nilai cronbach’s alpha> 0,6. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Relibialitas 

Variabel cronbach’s alpha N of Items Keterangan 

Kualitas Layanan ,980 22 Reliabel 

Persepsi Harga ,855 3 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan ,878 3 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan ,895 3 Reliabel 

 Sumber: lampiran 4 

Interpretasi hasil uji reliabilitas : 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha  

pada variabel kualitas layanan sebesar 0,980, persepsi harga sebesar 

0,855,  kepuasan pelanggan sebesar 0,878 dan  loyalitas sebesar 0,895, 
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yang  nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel  > 0,6. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disumpulkan bahwa 

keseluruhan instrumen penelitian tersebut reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

3. Kesimpulan Uji Instrumen 

Setelah melakukan uji validitas data menggunakan AMOS dari 

seluruh daftar pertanyaan yang mewakili setiap variabel yang diujikan. 

Menurut Ghozali (2011), data dikatakan valid apabila nilai factor 

loading CFA >0,5. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 

indikator pertanyaan yang mewakili 4 variabel dinyatakan valid 

dengan nilai > 0,5. Dari pengujian reliabilitas Ghozali (2018) 

menyatakan bahwa hasil pengujian dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai cronbach’s alpha > 0,6. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

nilai cronbach’s alpha pada variabel kualitas layanan sebesar 0,980, 

persepsi harga sebesar 0,855,  kepuasan pelanggan sebesar 0,878 dan  

loyalitas sebesar 0,895 yang nilai masing-masing variabel lebih >i 0,6 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disumpulkan bahwa 

keseluruhan instrumen penelitian tersebut reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

C. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini model yang dikembangkan menggunakan alat 

analisis  (Structural Equation Modeling) SEM menggunakan aplikasi 
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Amos versi 21. Berikut adalah tahapan pemodelan SEM pada penelitian 

ini : 

1. Pengembangan Model Berdasar Teori 

Pemodelan SEM pada penelitian ini telah didasari teori yang 

kuat dan telah di konfirmasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti 

yang dijelaskan pada bab 2, dan seperti yang disampaikan oleh 

Ghozali (2017) bahwa hubungan kausalitas  antar variabel yang 

diasumsi oleh peneliti bukan senantiasa hanya didasari dari metode 

analisis yang dipilih tetapi harus didasari oleh teori yang kuat. 

 

2. Menyusun Diagram Jalur (Path Diagram) 

Membuat diagram jalur adalah langkah kedua dari analisis data 

SEM, dalam penyusunan diagram jalur memperhatikan hubungan 

kausalitas dengan diagram jalur dan persamaan struktural, diagram 

jalur pada penelitian ini tertera pada gambar 4.1 di bawah ini: 
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Sumber: input AMOS versi 21 

GAMBAR 4.1 

Pemodelan Structural Equation Modelling 

3. Mengubah Diagram Jalur Menjadi Persamaan Struktural 

Tahapan ini merubah diagram jalur menjadi matrik input model 

persamaan struktural maupun model pengukuran struktural. 

4. Input Matriks dan Estimasi Model 

Input matriks yang digunakan adalah kovarian dan korelasi. 

Estimasi model yang digunakan adalah estimasi maximum likelihood 

(ML) estimasi ML telah dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut: 

a. Ukuran Sampel 

  Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 172 

responden. Jika mengacu pada ketentuan yang berpendapat bahwa 

jumlah sampel yang representative adalah sekitar 100-200 (Imam 

Ghozali,2011). Maka, ukuran sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini telah memenuhi asumsi yang di perlukan uji SEM. 
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b. Uji Normalitas 

  Uji Normalitas dilakukan dengan menggunkan z value 

(critical ratio atau C.R pada output AMOS versi 21) dari nilai 

skewness dan kurtosis sebaran data. Nilai kritis sebesar ± 2,58 pada 

tingkat signifikan 0,01 (Ghozali, 2011). Hasil Uji Normalitas data 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

LOY3 1.000 5.000 -.289 -1.546 -.728 -1.948 

LOY2 1.000 5.000 -.324 -1.737 -.441 -1.180 

LOY1 1.000 5.000 -.205 -1.098 -.582 -1.559 

KEP3 1.000 5.000 -.320 -1.713 -.448 -1.200 

KEP2 1.000 5.000 -.503 -2.693 -.191 -.512 

KEP1 1.000 5.000 -.311 -1.666 -.438 -1.173 

HR3 1.000 5.000 -.236 -1.266 -.232 -.620 

HR2 1.000 5.000 -.052 -.278 -.531 -1.422 

HR1 1.000 5.000 -.171 -.914 -.573 -1.533 

KL22 1.000 5.000 .065 .350 -.665 -1.781 

KL21 1.000 5.000 -.210 -1.126 .000 -.001 

KL20 1.000 5.000 -.040 -.212 -.330 -.882 

KL19 2.000 5.000 -.054 -.291 -.848 -2.270 

KL18 1.000 5.000 -.091 -.486 -.620 -1.659 

KL17 1.000 5.000 .165 .886 -.446 -1.195 

KL16 1.000 5.000 .050 .267 -.514 -1.376 

KL15 1.000 5.000 -.083 -.442 -.405 -1.084 

KL14 1.000 5.000 .031 .166 -.268 -.717 

KL13 1.000 5.000 .237 1.268 -.559 -1.495 

KL12 1.000 5.000 .102 .545 -.204 -.546 

KL11 1.000 5.000 -.220 -1.175 -.264 -.706 

KL10 1.000 5.000 -.024 -.126 -.517 -1.383 

KL9 1.000 5.000 .019 .102 -.301 -.806 

KL8 1.000 5.000 -.271 -1.449 .055 .148 

KL7 1.000 5.000 -.063 -.336 -.401 -1.074 

KL6 1.000 5.000 .004 .021 -.583 -1.561 

KL5 1.000 5.000 .034 .182 -.180 -.482 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KL4 1.000 5.000 -.184 -.985 -.514 -1.376 

KL3 1.000 5.000 .022 .116 -.639 -1.712 

KL2 1.000 5.000 -.372 -1.990 -.028 -.074 

KL1 1.000 5.000 -.145 -.778 -.212 -.568 

Multivariate  
    

-15.346 -2.225 

  Sumber : lampiran 5 

  Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan uji normalitas secara 

univariate mayoritas berdistribusi normal karena nilai critical ratio 

(c.r) untuk kurtosis (keruncingan) maupun skewness 

(kemencengan), berada dalam rentang -2,58 sampai +2,58. 

Sedangkan secara multivariate data memenuhi asumsi normal 

karena nilai -2,225 berada di dalam rentang ± 2,58. 

c. Identifikasi Outliers 

 Evaluasi terhadap multivariate outliers dapat dilihat melalui 

output AMOS di bagian Mahalanobis Distance.  Kriteria yang 

digunakan pada tingkat p <0.001. Dalam kasus ini variabelnya 

adalah 31, kemudian melalui program excel pada sub-menu Insert – 

Function – CHIINV masukkan probabilitas dan jumlah variabel 

terukur sebagai berikut: 
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Hasilnya adalah 61,098. Artinya semua data/kasus yang 

lebih besar dari 61,098 merupakan outliers multivariate. 

Tabel 4.11 

Hasil pengujian outliers 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

89 53.530 .007 .712 

58 52.558 .009 .468 

34 51.494 .012 .332 

128 46.573 .036 .868 

93 46.082 .040 .818 

57 44.429 .056 .923 

62 43.272 .070 .962 

60 43.038 .074 .943 

48 42.968 .075 .902 

92 42.292 .085 .926 

56 41.279 .103 .971 

101 40.989 .108 .966 

6 40.106 .127 .988 

161 40.075 .127 .978 

51 40.014 .129 .965 

90 39.715 .136 .965 

7 38.491 .167 .996 

32 38.353 .171 .994 

158 37.709 .189 .998 

117 37.326 .201 .999 

162 37.085 .209 .999 

28 36.979 .212 .998 

25 36.808 .218 .998 

133 36.777 .219 .997 

85 36.475 .229 .998 

149 36.356 .233 .997 

172 36.261 .237 .996 

170 36.093 .243 .996 

77 35.250 .274 1.000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

168 34.510 .304 1.000 

143 34.430 .307 1.000 

83 34.375 .309 1.000 

125 34.342 .311 1.000 

33 34.285 .313 1.000 

144 34.269 .314 1.000 

145 34.171 .318 .999 

169 34.107 .321 .999 

40 34.056 .323 .999 

65 34.006 .325 .998 

164 34.005 .325 .997 

88 33.943 .328 .996 

76 33.799 .334 .996 

171 33.790 .334 .993 

61 33.774 .335 .990 

73 33.640 .341 .990 

44 33.289 .356 .995 

11 33.228 .359 .993 

165 33.048 .367 .994 

24 32.951 .372 .993 

29 32.940 .372 .990 

80 32.788 .379 .991 

109 32.737 .382 .988 

163 32.735 .382 .982 

120 32.713 .383 .975 

54 32.670 .385 .968 

95 32.635 .386 .958 

79 32.343 .400 .974 

43 32.257 .404 .970 

35 32.254 .404 .958 

20 32.249 .405 .943 

152 32.132 .410 .942 

147 32.119 .411 .924 

155 32.043 .415 .915 

53 31.847 .424 .928 

21 31.758 .429 .923 

41 31.753 .429 .899 

45 31.742 .429 .871 

110 31.686 .432 .853 

31 31.460 .443 .883 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

39 31.447 .444 .853 

159 31.382 .447 .837 

55 31.341 .449 .811 

42 31.304 .451 .781 

59 31.292 .452 .738 

47 31.186 .457 .733 

115 31.079 .462 .729 

36 30.880 .472 .765 

37 30.816 .476 .744 

98 30.638 .485 .770 

82 30.542 .489 .763 

9 30.459 .494 .750 

97 30.427 .495 .713 

150 30.247 .505 .743 

106 30.232 .505 .699 

72 30.217 .506 .651 

50 30.117 .511 .645 

63 30.074 .513 .609 

75 30.007 .517 .585 

137 29.984 .518 .538 

138 29.921 .521 .511 

135 29.903 .522 .460 

104 29.857 .525 .425 

84 29.785 .528 .403 

91 29.717 .532 .380 

100 29.374 .550 .505 

64 29.258 .556 .507 

151 29.179 .560 .489 

105 29.097 .564 .473 

124 29.079 .565 .422 

46 29.062 .566 .372 

Sumber: lampiran 6 

Pada tabel 4.14 diatas menunjukan nilai dari Mahalonobis 

Distance, tidak terdeteksi adanya nilai yang lebih besar dari nilai 

61,098. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak ada yang 

outliers dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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5. Menilai Identifikasi Model 

Pada tahapan ini, model diindentifikasi apakah ada hasil 

estimasi yang tidak logis atau meaningless, jika terdapat meaningless 

berarti model penelitian terdapat problem identifikasi, problem 

identifikasi adalah ketidak mampuan proposed model untuk 

menghasilkan unique estimate.  

Indikator cara menentukan model layak untuk diteruskan ke 

tahap selanjutnya adalah dengan melihat hasil identifikasi, model 

identifikasi pada pemodelan struktural ada 3 yaitu model unidentifieid, 

just identified dan overidentified. Model identifikasi dapat dikatakan 

layak jika model tersebut overidentified  dengan degrees of freedom 

bernilai positif. Ghozali (2017) 

Tabel 4.12 

Perhitungan Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments: 496 

Number of distinct parameters to be estimated: 68 

Degrees of freedom (496 - 68): 428 

Sumber: lampiran 7 

Pada penelitian di atas yang diolah menggunakan AMOS versi 

21 menyatakan bahwa degrees of freedom bernilai 428 atau positif 

maka dapat dikatakan bahwa model tersebut termasuk overidentified 

dan layak untuk di teruskan ke tahap selanjutnya 
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6. Menilai Kriteria Goodness of Fit 

Menilai goodness of fit menjadi tujuan utama dalam SEM 

untuk mengetahui sampai seberapa jauh model yang dihipotesiskan 

“Fit” atau cocok dengan sampel data. Hasil goodness of fit 

ditampilkan pada data berikut ini: 

Tabel 4.13 

Menilai goodness of fit 

Goodness of fit index Cut-off value 
Model 

Penelitian 
Model 

Significant probability ≥ 0.05 0 Tidak Fit 

RMSEA ≤ 0.08 0,047 Fit 

GFI ≥ 0.90 0,821 Tidak Fit 

AGFI ≥ 0.80 0,793 Tidak Fit 

CMIN/DF ≤ 2.0 1,375 Fit 

TLI ≥ 0.90 0,967 Fit 

CFI ≥ 0.90 0,969 Fit 

Sumber: lampiran 8 

Berdasarkan hasil tabel diatas bahwa pengujian goodness of fit 

menunjukkan bahwa kriteria yang terpenuhi ada 4 yaitu RMSEA 

dengan nilai 0,047, CMIN/DF dengan nilai 1,375, TLI dengan nilai 

0,967, dan CFI dengan nilai 0,969. Menurut Ghozali (2011) bahwa 

jika terdapat 1 saja kriteria goodness of fit yang terpenuhi maka model 

yang dibangun secara keseluruhan dinilai baik atau dapat 

merepresentasikan dari keseluruhan model. Maka dalam penelitian ini 

disimpulkan bahwa model diterima. 
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7. Modifikasi dan Interpretasi Terhadap Model 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis, 

dan  uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regression weights, 

kriteria untuk pengujian hipotesis merujuk pada Ghozali (2011) yang 

berpendapat bahwa jika nilai critical ratio (CR) >1,96 dan  p-value 

dengan perbandingan taraf signifikansi (α=5%) atau <0,05 maka 

variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen, tetapi jika 

CR <1,96 dan p-value >0,05 maka variabel eksogen tidak berpengaruh 

terhadap variabel endogen, CR dengan (***) tiga bintang berarti 

bernilai nilai sangat rendah yaitu <0,001 

Tabel 4.14 

Hubungan antar variabel 

   
Estimate S.E. C.R. P Hipotesis 

Kepuasan 

Pelanggan 
<--- 

Kualitas 

pelayanan 
.552 .104 5.331 0,000 

Positif 

Signifikan 

Kepuasan 

Pelanggan 
<--- 

Persepsi 

Harga 
.493 .103 4.789 0,000 

Positif 

Signifikan 

Loyalitas 

Pelanggan 
<--- 

Kualitas 

pelayanan 
.221 .111 1.985 0,047 

Positif 

Signifikan 

Loyalitas 

Pelanggan 
<--- 

Persepsi 

Harga 
.247 .121 2.042 0,041 

Positif 

Signifikan 

Loyalitas 

Pelanggan 
<--- 

Kepuasan 

Pelanggan 
.600 .146 4.110 0,000 

Positif 

Signifikan 

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien 

standardized regression weight sebesar, estimate 0,552 dan nilai C.R 

5,331 hal ini menunjukkan bahwa hubungan kualitas pelayanan dengan 
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kepuasan pelanggan positif. Artinya semakin baik kualitas layanan maka 

akan meningkatan kepuasan pelanggan. Pengujian hubungan kedua 

variabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), 

sehingga (H1) yang berbunyi “Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. 

2. Pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien 

standardized regression weight sebesar, estimate 0,493 dan nilai C.R 

4,789 hal ini menunjukkan bahwa hubungan persepsi harga dengan 

kepuasan pelanggan positif. Artinya semakin baik persepsi harga maka 

akan meningkatan kepuasan pelanggan. Pengujian hubungan kedua 

variabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), 

sehingga (H2) yang berbunyi “Persepsi harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

perpsepsi harga dengan kepuasan pelanggan. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien 

standardized regression weight sebesar, estimate 0,221 dan nilai C.R 

1,985 hal ini menunjukkan bahwa hubungan kualitas pelayanan dengan 

loyalitas pelanggan positif. Artinya semakin baik kualitas pelayanan 
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maka akan meningkatan loyalitas pelanggan. Pengujian hubungan kedua 

variabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,047 (p<0,05), 

sehingga (H3) yang berbunyi “Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. 

4. Pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan    

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien 

standardized regression weight sebesar, estimate 0,247 dan nilai C.R 

2,042 hal ini menunjukkan bahwa hubungan persepsi harga dengan 

loyalitas pelanggan positif. Artinya semakin baik persepsi harga maka 

akan meningkatan loyalitas pelanggan. Pengujian hubungan kedua 

variabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,041 (p<0,05), 

sehingga (H4) yang berbunyi “Persepsi harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

perpsepsi harga dengan loyalitas pelanggan. 

5. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien 

standardized regression weight sebesar, estimate 0,600 dan nilai C.R 

4,110 hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepuasan pelanggan dengan 

loyalitas pelanggan positif. Artinya semakin baik kepuasan pelanggan 

maka akan meningkatan loyalitas pelanggan. Pengujian hubungan kedua 
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variabel tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), 

sehingga (H5) yang berbunyi “Kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung antara 

kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

6. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

Untuk melihat hubungan mediasi antara variabel eksogen 

terhadap variabel endogen melalui variabel mediasi yaitu dengan cara 

membandingkan nilai standardized direct effect dengan standardiezed 

indirect effects. Artinya jika nilai standardiezd direct effects lebih kecil 

dari nilai standardized indierect effect maka dapat dikatakan bahwa 

variabel mediasi tersebut mempunyai pengaruh secara tidak langsung 

dalam dalam hubungan kedua variabel tersebut. 

Tabel 4.15 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 

Persepsi 

Harga 

Kualitas 

Layanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan .461 .493 .000 .000 

Loyalitas Pelanggan .222 .190 .577 .000 

Sumber: lampiran 10 

Tabel 4.16 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 

Persepsi 

Harga 

Kualitas 

Layanan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan .000 .000 .000 .000 

Loyalitas Pelanggan .266 .285 .000 .000 

Sumber: lampiran 11 
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Pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan membandingkan antara nilai direct 

effect < nilai indirect effect, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai 0,190<0,285 hal ini menunjukan bahwa kepuasan 

pelanggan memediasi kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

Artinya semakin baik kualitas pelayanan maka akan menciptakan 

kepuasan pelanggan, dan berdampak pada meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Sehingga (H6) yang berbunyi “Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada PO Sumber 

Selamat” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara tidak 

langsung antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 

7. Pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

Pengaruh antara persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan membandingkan antara nilai direct 

effect < nilai indirect effect, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 

menunjukkan nilai 0,222<0,266 hal ini menunjukan bahwa kepuasan 

pelanggan memediasi persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan positif. 

Artinya semakin tinggi persepsi harga maka akanmenciptakan kepuasan 

pelanggan, dan berdampak positif dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Sehingga (H7) yang berbunyi “Persepsi harga berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan sebagai variabel intervening pada PO Sumber Selamat” 

terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara tidak langsung 

antara persepsi harga dengan loyalitas pelanggan pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 

D. Pembahasan 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis 1 pada penelitian ini 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, yang berarti kualitas 

pelayanan mampu memberikan kepuasan pelanggan. Maka hipotesis 1 

dalam penelitian ini dapat diterima karena adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Woro, 

M., & Naili F. (2013). menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal 

ini menyatakan bahwa pelanggan yang merasa diberikan pelayanan 

baik oleh perusahaan akan merasa puas, namun sebaliknya jika 

pelanggan merasa tidak menerima kualitas pelayanan yang baik akan 

tidak puas dengan pelayanan perusahaan tersebut. Maka perusahaan 

semestinya harus memperhatikan tentang kualitas pelayanan yang 

diberikan terhadap pelanggannya. 
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2. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, (H2) penelitian ini 

pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan 

hasil yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa persepsi harga 

mampu memberikan kepuasan pelanggan. Maka dapat disimpulkan 

hipotsesis 2 dalam penelitian ini diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Kaura 

(2015). Dimana harga yang diberikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan. 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, (H3) penelitian ini 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa 

kualitas pelayanan mampu memberikan pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. Maka dapat disimpulkan hipotsesis 3 dalam penelitian ini 

diterima karena adanya pengaruh hubungan antar variabel. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Putra 

(2018) Semakin baik sebuah kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan semakin tinggi pula menjadikan 

pelanggan akan loyal terhadap PO Sumber Selamat. 
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4. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, hipotesis 4 penelitian 

ini pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan 

hasil yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa persepsi harga 

mampu memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Maka 

dapat disimpulkan hipotsesis 4 dalam penelitian ini diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Kaura 

et al. (2015). Ketika pelanggan merasa jasa yang akan dibeli sesuai 

dengan ekpektasi mereka, pelanggan akan membeli produk atau jasa 

tersebut. Sebaliknya jika harga yang diberikan oleh perusahaan dirasa 

terlalu mahal dan kurang sesuai dengan apa yang dirasakan, pelanggan 

akan berubah pikiran dan tidak akan membeli ulang  jasa tersebut. 

5. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, (H5) penelitian ini 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan hasil 

yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa kepuasan pelanggan 

mampu memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Maka 

dapat disimpulkan hipotsesis 5 dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Chao 

(2015). Keberhasilan perusahaaan mempertahankan pelanggannya 

adalah bagaimana cara yang bisa dilakukan perusahaan memuaskan 
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pelanggannya. Untuk itu setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

memuaskan pelanggannya,agar pelanggan dapat loyal terhadap produk 

atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. 

6. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, (H6) penelitian ini 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berperan secara positif dan 

signifikan sebagai mediator kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan, yang berarti bahwa kepuasan pelanggan mampu 

memberikan pengaruh sebagai mediator kualitas pelayanan dan  

loyalitas pelanggan. Maka dapat disimpulkan hipotsesis 6 dalam 

penelitian ini.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari As’ad 

(2013). Maka untuk meningkatkan loyalitas pelanggan perusahaan 

dapat meningkatkan sebuah kualitas pelayanan sehingga pelanggan 

merasa puas dan akhirnya loyal terhadap produk atau jasa. 

7. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, (H7) penelitian ini 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berperan secara positif dan 

signifikan sebagai mediator persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan, yang berarti bahwa kepuasan pelanggan mampu 

memberikan pengaruh sebagai mediator persepsi harga dan  loyalitas 
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pelanggan. Maka dapat disimpulkan hipotsesis 7 dalam penelitian ini 

diterima karena adanya pengaruh hubungan antar variabel. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari As’ad 

(2013). Harga menjadi hal yang memiliki pengaruh bagi pelanggan 

secara langsung. semakin tinggi harga yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pelanggan, membuat pelanggan berfikir akan mengguankan 

produk atau jasa yang diberikan. Tetapi jika harga yang diberikan 

sesuai dengan harapan pelanggan maka pelanggan akan puas dan 

menjadikan loyal terhadap jasa PO Sumber Selama
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