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2.1  Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen. Bisa dipastikan bahwa semua buku teks laris di bidang manajemen 

strategik, pemasaran, dan perilaku konsumen menyisihkan porsicukup besar untuk 

membahas isu yang satu ini. Sejumlah negara bahkan telah merancang dan 

menerapkan indeks kepuasan pelanggan nasional, di antaranya Swedia (sejak 

1989), Amerika (1994), Normegia (1996), dan Indonesia (1999). Negara lain yang 

juga mengadopsinya meliputi Austria, Jerman, Korsel, Hongkong, Selandia Baru, 

dan Taiwan. Di Indonesia, bahkan telah dicanangkan Hari Pelanggan Nasional 

yang diperingati setiap tanggal 4 September (Kotler 2008, dikutip oleh Prihastono 

2012). 

 Konseksuensi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan sangat kursial bagi 

kalangan bisnis, pemerintah, dan juga konsumen. Bagi bisnis, kepuasan 

dipandang sebagai salah satu dimensi kinerja pasar. Peningkatan kepuasan 

pelanggan berpotensi mengarah kepada pertumbuhan penjualan jangka panjang 

dan jangka pendek, serta pangsa pasar sebagai hasil pembelian ulang. Sementara 

itu, ketidakpuasan pelanggan memunculkan sejumlah risiko, seperti boikotatau 

protes dari lembaga konsumen, komplain pelanggan, intervensi pemerintah, reaksi 

pesaing dan masuknya produk subsitusi baru kepasar. Ketidakpuasan pelanggan 

sesungguhnya bisa membantu perusahaan mengdentifikasi aspek-aspek yang 

menjadi kelemahan produk atau jasanya yang tidak mampu memenuhi standar 

konsumen dan pemerintah. Modifikasi bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

produk dan jasa, sehingga masalah serupa tidak bakal terulang di masa datang. 

Sementara kepuasan pelanggan bisa membantu perusahaan dalam memperkokoh 

posisi bersaingproduknya melalui sigmentasi (Kotler 2008, dikutip oleh 

Prihastono 2012). 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan 
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merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. 

Kepuasan pelanggan memiliki banyak defenisi, diantaranya (Kotler 2008, dikutip 

oleh Prihastono 2012): 

1. (Wilton 1998, dikutip oleh Prihastono 2012) menyatakan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya.  

2. (Wilkie 1990, dikutip oleh Prihastono 2012) mendefinisikannya sebagai suatu 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu 

produk atau jasa.  

3. (Engel 1990, dikutip oleh Prihastono 2012) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.  

4. (Kotler 1996, dikutip oleh Prihastono 2012) menandaskan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan suatu perusahaan harus dapat 

memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumen yang dianggap paling penting yang 

disebut “The Big Eight factors“ yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori 

sebagai berikut (Hannah 1991, dikutip oleh Prihastono 2012): 

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk : 

a. Kualitas produk 

Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk 

produk. Sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Hubungan 

antara nilai sampai pada harga Merupakan hubungan antara harga dan nilai 

produk yang ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterimaoleh 

pelanggan dengan harga yang dibayar oleh pelanggan terhadap suatu 

produk yang dihasilkan oleh badan usaha. 
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b. Bentuk produk  

Bentuk produk merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk 

yang menghasilkan suatu manfaat. 

c. Keandalan  

Merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan produk 

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan: 

a. Jaminan 

 Merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

pengembalian harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap 

produk yang rusak setelah pembelian. Respon dan cara pemecahan 

masalah Response to and Remedy of Problems merupakan sikap dari 

karyawan dalam menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh 

pelanggan. 

3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian 

a. Pengalaman karyawan 

Merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan karyawan 

khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan pembelian. 

Kemudahan dan kenyamanan Convenience of acquisition merupakan 

segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan 

terhadap produk yang dihasilkannya. 

 Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan 

tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. 

Sementara itu dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, konsumen 

umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor berikut (Supranto 2006, 

dikutip oleh Prihastono 2012): 

1. Berwujud (Tangible) : Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

media komunikasi. 

2. Kehandalan (Reliability) : Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 
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3. Daya tanggap (Responsiveness) : Kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

4. Kepastian (Assurance) : Pengetahuan dan keramahtamahan karyawan dan 

kemampuan karyawan untuk menciptakan opini yang dapat dipercaya 

pelanggan. 

5. Empati (Emphaty), : Syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 

 

2.1.1 Manfaat Kepuasan Pelanggan 
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Gambar 2.1 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 

 Lebih rinci, manfaat-manfaat spesifikasi kepuasan pelanggan bagi 

perusahaan mencakup (Tjiptono, 2012):  

1. dampak positif pada loyalitas pelanggan, berpotensi menjadi sumber 

pendapatan masa depan (terutama melalui pembelian ulang, cross-selling, 

dan up-selling)  

2. menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya-biaya 

komunikas, penjualan, dan layanan pelanggan) 

3. menekan biaya volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas 

masa depan, meningkatnya toleransi harga (terutama kesediaan untuk 

membayar harga premium dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk 

beralih pemasok) 

4. rekomendasi gethok tulas positif, pelanggan cenderung lebih reseptif 

terhadap product-line extensions, brand extensions, dan new odd-on 
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service yang ditawarkan perusahaan, serta meningkatnya bergaining power 

relatif perusahaan terhadap jejaring pemasok, mitra bisnis, dan saluran 

distribusi. 

Singkat kata, tidak perlu diragukan lagi bahwa kepuasan pelanggan sangat 

kursial lagi kelangsungan hidup dan daya saing setiap organisasi, baik bisnis 

maupun nirlaba. 

 

2.1.2 Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Metode survey merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan. Metode survey kepuasan pelanggan dapat 

menggunakan pengukuran dengan berbagai ciri sebagai berikut (Kotler 1996, 

dikutip oleh Prihastono 2012): 

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“Ungkapkan seberapa puas saudara terhadap pelayanan alfamart pada skala 

berikut: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas” (directly 

reparted satisfaction). 

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan 

suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan (derived 

dissatisfaction). 

3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Disamping itu responden juga 

diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan 

(problem analysis). 

4. Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) dari 

penawaran berdasarkan derajat pertanyaan setiap elemen dan seberapa baik 

kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen (importance/performance 

ratings) 
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Menurut Kotler, mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu sebagai berikut (Kotler 1996, dikutip oleh Prihastono 2012): 

1. Sistem keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan 

bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang 

mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa 

diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran 

telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh 

melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang 

berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi 

dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan 

gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak 

semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja 

mereka langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli produk perusahaan 

tersebut lagi. Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit 

diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak 

memberikan imbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada mereka yang 

telah bersusah payah ‘berpikir’ (menyumbang ide) kepada perusahaan. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk - produk tersebut. 

Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan 

dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya setiap manajer perusahaan terjun 
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langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau 

penilaian (misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan 

mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan). 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

customers loss rate juga penting, di mana peningkatan customers loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4. Survei Kepuasan Konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan 

dengan metode survai, baik dengan survai melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. Melalui survai perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik (feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga 

memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap para pelanggannya. 

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kepuasan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu (Budianto, 2013): 

1. kepuasan terhadap kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan. 

2. kepuasan terhadap kemauan membantu pelanggan. 

3. kepuasan terhadap pengetahuan dan kesopanan. 

4. kepuasan terhadap kepedulian pada pelanggan dan 

5. kepuasan terhadap penampilan fasilitas fisik. 

 

2.1 3 Prinsip-Prinsip Dasar Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Faktor faktor yang  
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mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan terhadap produksi air minum di 

antaranya adalah sebagai berikut (Nyoman, 2007): 

1. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh 

pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap produksi air 

minum yang ditawarkan oleh perusahaan air minum sangat besar, maka 

harapan harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan 

layanan perusahaan akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan layanan, 

baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan 

layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari 

image periklanan dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

 

2.2 Pengertian Pelanggan 

Menurut Zulian Yamit (2005) secara tradisional pelanggan diartikan orang 

yang membeli dan menggunakan produk. Dalam perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan. Dalam 

dunia perbankan pelanggan diartikan nasabah. pandangan tradisional ini 

menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan 

perusahaan sebelum proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna 

produk (Yamit 2005, dikutip oleh Budianto 2013). 

 

2.2.1 Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 

Perilaku konsumen menjadi sebuah hal yang fundamental dalam bisnis 

swalayan, terutama swalayan berskala besar. Hal ini didukung oleh definisi 

consumer behavior yakni sebuah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam 

pencarian, pembelian, pemakaian, pengevaluasian, dan pembuangan produk serta 

layanan yang diharapkan untuk memuaskan kebutuhan. Dari definisi tersebut, 

consumer behavior menjadi sebuah hal yang mutlak dalam menentukan omset 

sebuah swalayan (Budianto, 2013). Perilaku konsumen adalah tindakan yang 
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langsung terlibat pemerolehan, pengesumsian, dan penghabisan produk atau jasa 

sedangkan menurut kotler prilaku konsumen sebagai suatu studi tentang unit 

pembelian bisa perorangan, kelompok, atau organisasi. Masing masing unit 

tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar individu atau pasar 

konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar bisnis yang dibentuk organisasi 

(Mamang, 2013).  

Dari pengertian perilaku konsumen diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah (perilaku konsumen, Yogyakarta) (Mamang, 2013): 

1. Disiplin ilmu yang mempelajari prilaku individu, kelompok, organisasi dan 

proses proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan 

produk, pelayanan, pengalaman untuk memuaskan kebutuhan  dan keinginan 

konsumen dan dampak dari proses proses tersebut pada konsumen dan 

masyarakat. 

2. Kegiatan yang dilakukan  oleh konsumen guna untuk mencapai dan 

memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengosumsian, maupun 

penghabisan barang dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan 

menyusul. 

Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan 

merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha untuk 

mendaptkan produk yang diingikan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir 

dengan tindakan tindakan pasca pembelian yaitu perasaan puas atau tidak puas 

(Mamang, 2013). 

 

2.3  Loyalitas Pelanggan 

 Survey global yang dilakukan the conference broad di tahun 2002 

menyimpulkan bahwa loyalitas dan retensi pelanggan merupakan tantangan 

manajemen terpenting yang dihadapi para exekutif puncak di seluruh penjuru 

dunia. Dalam manajemen berlaku prinsip “yuo can’t manage what you can’t 

measure”. Karena itu tidaklah mengherankan bila riset di bidang pemasaran 

gencar dilakukan dalam rangka memahami, mengukur, dan mengelola loyalitas 

pelanggan (Tjiptono, 2012). 
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2.3.1 Perspektif Loyalitas Pelanggan 

Selama ini loyalitas pelanggan kerapkali dikaitkan dengan perilaku 

pembelian ulang. Keduanya memang berhubungan, namun sesungguhnya 

berbeda. Dalam konteks merek, misalnya, loyalitas mencerminkan komitmen 

psikologis terhadap merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa 

dikarenakan memang hanya satu-satunya merek yang tersedia, merek termurah, 

dan sebagainya) (Tjiptono, 2012). 

Pembelian ulang bisa merupakan hasil dominasi pasar oleh perusahaan 

yang berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya alterntif yang tersedia. 

Konsekuensinya, pelanggan tidak memiliki peluang untuk memilih. Selain itu, 

pembelian ulang bisa pula merupakan hasil upaya promosi terus menerus dalam 

rangka memikat dan membujuk pelanggan untuk membeli kembali merek yang 

sama. Bila tidak ada dominasi pasar dan upaya merek tertentu cenderung terikat 

pada merek tersebut dan bakal membeli produk yang sama lagi sekalipun tersedia 

banyak alternatif lainnya (Tjiptono, 2012). 

Pada prinsipnya, konsep loyalitas pelanggan berlaku untuk merek, jasa, 

organisasi (toko, pemasok, penyedia jasa), kategori produk (contohnya, rokok). 

Secara garis besar, literatur loyalitas pelanggan didominasi dua aliran utama, 

aliran stokastik (behevioral) dan aliran deterministik (sikap). Dengan kata lain, 

loyalitas merek dapat ditinjau dari merek apa yang dibeli konsumen dan 

bagaimana perasaan atau sikap konsumen terhadap merek tertentu. Dalam 

perkembangan terakhir, muncul pula aliran intergratif yang berusaha 

menggabungkan perspektif sikap dan behavioral (Tjiptono, 2012). 

 

2.4 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 
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Dalam penelitian populasi dibedakan menjadi 2, yaitu: Populasi secara umum dan 

populasi target (target population). Populasi target adalah populasi yang menjadi 

sasaran keterbelakukan kesimpulan penelitian kita. Contoh (Sugiono, 2011): 

a. Populasi umum adalah seluruh dosen negeri di Yogyakarta 

b. Populasi targetnya adalah seluruh dosen MIPA di Yogyakarta 

c. Maka hasil penelitian kita tidak berlaku bagi dosen diluar Fakultas MIPA 

Orang, benda, lembaga, organisasi. Yang menjadi sasaran penelitian 

merupakan anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri dari orang-orang 

biasa disebut dengan subjek penelitian, sedangkan anggota penelitian yang 

terdiri dari benda-benda atau bukan orang sering disebut dengan objek 

penelitian (Sugiono, 2011). 

 

2.4.1 Jenis-Jenis Populasi 

Populasi memiliki parameter yakni besaran terukur yang menunjukkan 

cirri dari populasi itu. Di antara yang kita kenal basar-besaran : rata-rata, 

bentengan, rata-rata simpangan, variansi, simpangan baku sebagai paremeter 

populasi. Parameter suatu populasi tertentu adalah tetap nilainya, bila nilainya itu 

berubah, maka berubah pula populasinya (Sugiono, 2011). 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu 

penelitian. Kaitanya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu (Sugiono, 2011):  

a. Populasi terbatas atau populasi terhingga, yaitu populasi yang memiliki 

batasan kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. 

Misalnya 5.000.000 orang guru SMA pada awal tahun 1985, dengan 

karakteristik; masa kerja 2 tahun, lulusan program Stara 1, dan lain-lain. 

b. Populasi tidak terbatas atau populasi tidak terhingga, yaitu populasi yang tidak 

dapat ditemukan batasanya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 

jumlah secara kuantitatif.  Misalnya, guru di Indonesia, yang berarti 

jumlahnya harus di hitung sejak guru yang pertama ada sampai sekarang dan 
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yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu jumlahnya tidak dapat dihitung, 

hanya dapat diganbarkan suatu objek secara kualitas dengan karakteristik yang 

bersifat umum yaitu orang-orang, dahulu, sekarang dan yang akan menjadi 

guru. Populasi seperti ini disebut juga parameter. Ada 2 macam populasi tak 

terbatas, yaitu: 

1) Populasi Target  

Populasi target adalah populasi yang dengan alasan yang kuat 

(reasonable) memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. 

2) Populasi Terukur (accessable population) 

Populasi terukur adalah populasi yang secara nyata dijadikan dasar dalam 

penentuan sampel dan secara langsung menjadi lingkup sasaran 

keberlakuan kesimpulan. Contoh: 

a) Populasi terukurnya adalah kemampuan bahasa anak usia 5 tahun di 

kabupaten Batul. Karena tingkat kecerdasan, kematangan berbahasa, 

usia, lingkungan dan status sosial ekonomi, anak-anak di kabupaten 

Batul sama dengan di Yogyakarta. 

b) Populasi targetnya adalah populasi anak usia 5 tahun di Yogyakarta 

c) Kesimpulannya adalah kemampuan berbahasa anak usia 5 tahun di 

kabupaten batul berlaku untuk propinsi Yogyakarta 

` Selain itu, populasi dapat di bedakan menjadi 2,  yaitu (Sugiono, 2011):  

1) Populasi teoritis (Theoritical population), yaitu sejumlah populasi yang 

batasanya ditetapkan secara kuantitatif. 

2) Populasi yang tersedia (Accessible population), yaitu sejumlah populasi 

yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.  

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika 

tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita 

teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, 

agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan 

sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen 

tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan 

elemen atau unsur tadi (Sugiono, 2011).  
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 Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan 

sensus antara lain ,populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak 

mungkin seluruh elemen diteliti, keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber 

daya manusia, membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari 

elemen penelitian, bahkan kadang, penelitian yang dilakukan terhadap sampel 

bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi – misalnya, karena elemen 

sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para 

pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. (Sugiono, 2011). 

 Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa 

dipercaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi,  maka cara 

penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel 

dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel (Sugiono, 

2011). 

 Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, 

yang dijadikan obyek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen 

terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk 

tersebut. Jika yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan “X”, maka 

populasinya adalah keseluruhan laporan keuangan perusahaan “X” tersebut, Jika 

yang diteliti adalah motivasi pegawai di departemen “A” maka populasinya 

adalah seluruh pegawai di departemen “A”. Jika yang diteliti adalah efektivitas 

gugus kendali mutu (GKM) organisasi “Y”, maka populasinya adalah seluruh 

GKM organisasi “Y” (Sugiono, 2011). 

 Elemen atau unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi 

terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah 

unsur atau elemen penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 elemen 

penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik sepatu 500, 

maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Secara umum, ada 

dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu (Sugiono, 2011): 
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1. Random sampling / probability sampling 

Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan sampel 

yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap 

elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan 

dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai 

kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel (Sugiono. 2011). 

1. Simple random sampling atau sampel acak sederhana 

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung 

deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada 

setiap unsur atau elemen  populasi tidak merupakan hal yang penting bagi 

rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau 

ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan 

perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan gender, status 

kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan 

lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat 

mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur 

populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi 

sampel. Prosedurnya : 

1) Susun “sampling frame” 

2) Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil 

3) Tentukan alat pemilihan sampel 

4) Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi 

2.  Stratified random sampling atau sampel acak distratifikasikan 

Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas 

tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan 

penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. 

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu 

kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas 

cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar 

dapat menguji dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas 
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paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan 

teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan 

memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer 

atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut 

dipilih sampel secara acak. Prosedurnya : 

1) Siapkan “sampling frame” 

2) Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki 

3) Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum 

4) Pilih sampel dari setiap stratum secara acak. 

3.   Cluster sampling atau sampel gugus 

Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel 

berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak 

yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki 

karakteristik yang homogen (stratum A : laki-laki semua, stratum B : 

perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh 

mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. 

Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen.Dalam setiap 

departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik berbeda pula. 

Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat 

pendapatnya, beda tingat manajerialnnya dan perbedaan-perbedaan 

lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para 

pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka 

peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya 

sampel hanya dari satu atau dua departemen saja.Prosedur : 

1) Susun sampling frame berdasarkan gugus – Dalam kasus di atas, 

elemennya ada 100 departemen. 

2) Tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel 

3) Pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak 

4) Teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sample 
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4.  Systematic sampling atau sampel sistematis 

Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak 

memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel 

sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk 

memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa 

dijadikan sampel adalah yang “keberapa”.  Misalnya, setiap unsur 

populasi yang keenam, yang bisa dijadikan sampel. Soal “keberapa”-nya 

satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada  ukuran 

populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat 5000 

rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah dengan demikian 

interval di antara sampel kesatu, kedua, dan seterusnya adalah 25.  

Dengan Prosedurnya : 

1) Susun sampling frame 

2) Tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil 

3) Tentukan K (kelas interval) 

4) Tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut 

secara acak atau random – biasanya melalui cara undian saja. 

5) Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal 

yang terpilih. 

6) Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya. 

5. Area sampling atau sampel wilayah 

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi 

penelitiannya tersebar di berbagai wilayah.Misalnya, seorang marketing 

manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan 

masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan, teknik pengambilan 

sampel dengan area sampling sangat tepat.Prosedurnya: 

1) Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah (Jawa 

Barat) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa. 

2) Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel Tentukan berapa 

wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya. 
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3) Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau 

random. 

4) Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus diambil 

datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam bagian wilayah. 

2. Nonrandom samping/nonprobability sampling 

Yang dimaksud dengan nonrandom sampling atau nonprobability sampling, 

setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk 

dijadikan sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai sampel karena 

letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, 

tidak dipilih, artinya kemungkinannya 0 (nol). Unsur populasi yang terpilih 

menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain 

yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti (Sugiono. 2011).  

a. Convenience sampling  

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain 

kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel 

karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang 

tersebut. Oleh karena itu ada beberapa penulis menggunakan istilah 

accidental sampling – tidak disengaja – atau juga captive sample  (man-

on-the-street) Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk 

penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang 

sampelnya diambil secara acak (random). Beberapa kasus penelitian yang 

menggunakan jenis sampel ini,  hasilnya ternyata kurang obyektif.  

b. Purposive sampling  

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan 

nama judgement dan quota sampling. 

c. Judgment Sampling 

Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang 

paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya untuk 
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memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan 

oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang 

terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, judment sampling 

umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka 

mempunyai “informationrich”. Dalam program pengembangan produk 

(product development), biasanya yang dijadikan sampel adalah 

karyawannya sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri 

tidak puas terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan 

terlalu berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. 

d. Quota sampling 

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara 

proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan 

saja.Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60%  dan 

perempuan 40% . Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 orang 

pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus mengambil sampel 

pegawai laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan pegawai perempuan 12 

orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak 

dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan saja. 

e. Snowball sampling  

Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi 

penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan 

penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih 

banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukan 

orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Misalnya, seorang peneliti 

ingin mengetahui pandangan kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. 

Peneliti cukup mencari satu orang wanita lesbian dan kemudian 

melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada wanita 

lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. Setelah 

jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, 

peneliti bisa menghentikan pencarian wanita lesbian lainnya. Hal ini bisa 
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juga dilakukan pada pencandu narkotik, para gay, atau kelompok-

kelompok sosial lain yang eksklusif (tertutup). 

f. Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

2.5  Kuesioner 

 Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 

oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Sugiono. 2011). 

 Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa yang 

ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau 

terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara (Sugiono. 

2011). 

Penggunaan kuesioner tepat bila :  

1. Responden (orang yang merespons atau menjawab pertanyaan) saling 

berjauhan. 

2. Melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem, dan berguna bila 

mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau 

tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. 

3. Melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh 

pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. 

4. Ingin yakin bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa diidentifikasi 

dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut. 

 Perbedaaan pertanyaan dalam wawancara dengan pertanyaan dalam 

kuesioner adalah dalam wawancara memungkinkan adanya interaksi antara 

pertanyaan dan artinya. Dalam wawancara analis memiliki peluang untuk 
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menyaring suatu pertanyaan, menetapkan istilah-istilah yang belum jelas, 

mengubah arus pertanyaan, memberi respons terhadap pandangan yang rumit dan 

umumnya bisa mengontrol agar sesuai dengan konteksnya. Beberapa diantara 

peluang-peluang diatas juga dimungkinkan dalam kuesioner. Jadi bagi 

penganalisis pertanyaan-pertanyaan harus benar-benar jelas, arus pertanyaan 

masuk akal, pertanyaan-pertanyaan dari responden diantisipasi dan susunan 

pertanyaan direncanakan secara mendetail (Sugiono. 2011). 

 Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner adalah : 

1. Pertanyaan terbuka 

 Pertanyaan-pertanyaan yang memberi pilihan-pilihan respons terbuka kepada 

responden. Pada pertanyaan terbuka antisipasilah jenis respons yang muncul. 

Respons yang diterima harus tetap bisa diterjemahkan dengan benar. 

2. Pertanyaan tertutup 

Pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau menutup pilihan-pilihan respons 

yang tersedia bagi responden.  

Petunjuk-petunjuk yang harus diikuti saat memilih bahasa untuk kuesioner 

adalah sebagai berikut (Sugiono, 2011): 

1. Gunakan bahasa responden kapanpun bila mungkin. Usahakan agar kata-

katanya tetap sederhana. 

2. Bekerja dengan lebih spesifik lebih baik daripada ketidak-jelasan dalam 

pilihan kata-kata. Hindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan spesifik. 

3. Pertanyaan harus singkat. 

4. Jangan memihak responden dengan berbicara kapada mereka dengan pilihan 

bahasa tingkat bawah. 

5. Hindari bias dalam pilihan kata-katanya. Hindari juga bias dalam 

pertanyaan–pertanyaan yang menyulitkan. 

6. Berikan pertanyaan kepada responden yang tepat (maksudnya orang-orang 

yang mampu merespons). Jangan berasumsi mereka tahu banyak. 

7. Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut secara teknis cukup akurat 

sebelum menggunakannya. 
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8. Gunakan perangkat lunak untuk memeriksa apakah level bacaannya sudah 

tepat bagi responden. 

 

2.6 Skala Dalam Kuesioner 

 Penskalaan adalah proses menetapkan nomor-nomor atau simbol-simbol 

terhadap suatu atribut atau karakteristik yang bertujuan untuk mengukur atribut 

atau karakteristik tersebut. Alasan penganalisis sistem mendesain skala adalah 

sebagai berikut (Sugiono. 2011) : 

1. Untuk mengukur sikap atau karakteristik orang-orang yang menjawab 

kuesioner. 

2. Agar respoden memilih subjek kuesioner. 

Ada empat bentuk skala pengukuran , yaitu (Sugiono. 2011): 

1. Nominal 

Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Skala nominal 

merupakan bentuk pengukuran yang paling lemah, umumnya semua analis 

bisa menggunakannya untuk memperoleh jumlah total untuk setiap 

klasifikasi. 

2. Ordinal 

Skala ordinal sama dengan skala nominal, juga memungkinkan dilakukannya 

kalsifikasi. Perbedaannya adalah dalam ordinal juga menggunakan susunan 

posisi. Skala ordinal sangat berguna karena satu kelas lebih besar atau kurang 

dari kelas lainnya. 

3. Interval 

Skala interval memiliki karakteristik dimana interval di antara masing-

masing nomor adalah sama. Berkaitan dengan karakteristik ini, operasi 

matematisnya bisa ditampilkan dalam data-data kuesioner, sehingga bisa 

dilakukan analisis yang lebih lengkap. 

4. Rasio 

Skala rasio hampir sama dengan skala interval dalam arti interval-interval di 

antara nomor diasumsikan sama. Skala rasio memiliki nilai absolut nol. Skala 

rasio paling jarang digunakan. 
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Beberapa jenis skala pengukuran telah dikembangkan untuk mengukur sikap 

seseorang. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa skala yang paling relevan untuk 

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu (Sugiono. 2011): 

1. Skala likert 

Skala likert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 

dalam mengukur sikap masyarakat. Dalam skala ini hanya menggunakan item 

yang secara pasti baik dan  secara pasti buruk. Item yang pasti disenangi, 

disukai, yang baik, diberitan dan egatif (-). Total skor merupakan 

penjumlahan skor responsi dari responden yang hasilnya ditafsirkan sebagai 

posisi responden. Skala ini menggunakan  ukuran ordinal sehingga dapat 

membuat ranking walaupun tidak diketahui berapa kali satu responden lebih 

baik atau lebih buruk dari responden lainnya. 

Prosedur dalam membuat skala likert adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan masalah 

yang sedang diteliti, berupa item yang cukup terang disukai dan yang cukup 

terang tidak disukai. 

b. Item item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang cukup 

representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

c. Pengumpulan responsi dari responden untuk kemudian diberikan skor, 

untuk jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor 

tertinggi. 

d. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor 

masing-masing item dari individu tersebut 

e. Responsi dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata 

batasan antara skor tinggi dan skor rendah  dalam skala total. Untuk 

mempertahankan konsistensi internal dari pertanyaan  maka  item  yang  

tidak  menunjukkan  korelasi  dengan  total  skor  atau  tidak 

menunjukkan bedayang nyata apakah masuk kedalam skor tinggi atau 

rendah dibuang. 
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Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: 

a. Sangat tidak setuju (STS) 

b. Tidak setuju (TS) 

c. Netral (N) 

d. Setuju (S) 

e. Sangat setuju (SS) 

2. Skala Guttman 

Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala ini mempunyai 

cirri penting, yaitu merupakan skala kumulatif dan mengukur satu dimensi 

saja dari satu variabel yang multi dimensi, sehingga skala ini termasuk 

mempunyai sifat undimensional. Skala Guttman yang disebut juga metode 

scalogram atau analisa skala (scaleanalysis) sangat baik untuk 

menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang 

diteliti, yang sering disebut isi universal (universeof content) atau atribut 

universal (universe attribute).  

3. Skala Thurstone 

Yang menjadi pembeda dalam penyusunan skala antara Linkert dan 

Thurstone  terletak pada perlakuan setelah item jadi. Setelah item tersusun 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat format untuk 

proses penilaian oleh Judges. Setiap item diberikan alternatif respon 

dengan rentang skala 11, ke sebelas rentang skala tersebut diberikan 

keterangan  dengan huruf A sampai K. 

 

2.7 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor atau nilai atau ukuran yang 

diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin 

diukur. Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hasil 

pengukuran psikologis atau nonfisik. Berkaitan dengan karakteristik psikologis, 

hasil pengukuran yang diperoleh sebenarnya diharapkan dapat menggambarkan 

atau memberikan skor/nilai suatu karakteristik lain yang menjadi perhatian utama. 

Macam validitas umumnya digolongkan dalam tiga kategori besar, yaitu 
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validitasisi (content validity), valditas berdasarkan criteria (criterion-

relatedvalidity) dan validitas konstruk. Pada penelitian ini akan dibahas hal 

menyangkut validitas untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan itu telah 

mengukur aspek yang sama. Untuk itu dipergunakanlah validitas konstruk. Uji 

validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/item dengan skor 

total variabel. Cara mengukur validitas konstruk yaitu dengan mencari korelasi 

antara masing – masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik 

korelasi productmoment, sebagai berikut (Hartono, 2008) : 

 

r =  …………………(2.1) 

 

dimana   r  : koefisien korelasi product moment  

X : skor tiap pertanyaan/ item  

Y : skor total  

N : jumlah responden 

Setelah semua korelasi untuk setiap pertanyaan dengan skor total 

diperoleh, nilai – nilai tersebut dibandingkan dengan nilai kritik. Selanjutnya, jika 

nilai koefisien korelasi product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada 

diatas nilai tabel kritik, maka pertanyaan tersebut signifikan. Uji validitas akan 

dilakukan dengan menghitung koefesien korelasi antar subjek pada item pertayaan 

dengan skor test yang diperoleh dari hasil kuesioner. (aplikasi uji validitas dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 16 for windows ). 

 

2.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari 

waktu ke waktu (Hartono, 2008). 

Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu 

dengan teknik belah dua. Teknik ini diperoleh dengan membagi item-item yang 

sudah valid secara acak menjadi dua bagian. Skor untuk masing-masing item pada 
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tiap belahan dijumlahkan, sehingga diperoleh skor total untuk masing – masing 

item belahan (Hartono, 2008).  

Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan 

mengkoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus : 

                  r tot =     ………..………………………..…..(2.2) 

dimana, rtot : angka reliabilitas keseluruhan item  

 rtt : angka reliabilitas belahan pertama dan kedua 

Untuk menentukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien reliabilitas di 

atas, digunakan kriteria (Hartono, 2008), yaitu:  

1. kurang dari 0,2 : hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan.  

2. 0.20-< 0.40 : hubungan yang kecil (tidak erat).  

3. 0.40-< 0.70 : hubungan cukup erat.  

4. 0.70-< 0.90 : hubungan yang erat (reliabel).  

5. 0.90-< 1.00  : hubungan sangat erat (sangat reliabel).  

6. 1.00  : hubungan yang sempurna  

Sama halnya dengan pengujian validitas di atas, pengujian reliabilitas ini juga 

akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for windows. 

 

2.9 Structural Equational Modelling (SEM) 

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). 

Analisis regresi menganalisis pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap 

variabel terikat, analisis pengaruh tidak dapat diselesaikan menggunakan analisis 

regresi ketika melibatkan beberapa variabel bebas, variabel antara, dan variabel 

terikat. Penyelesaian kasus yang melibatkan ketiga variabel tersebut dapat 

digunakan analisis jalur. Analisis jalur dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total suatu variabel 
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bebas terhadap variabel terikat. Analisis lebih bertambah kompleks lagi ketika 

melibatkan latent variable (variabel laten) yang dibentuk oleh satu atau beberapa 

indikator observed variables (variabel terukur/teramati). Analisis variabel laten 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, dalam hal ini analisis faktor 

konfirmatori (confirmatory factor analysis). Analisis pengaruh semakin 

bertambah komplek lagi ketika melibatkan beberapa variabel laten dan variabel 

terukur langsung. Pada kasus demikian, teknik analisis yang lebih tepat digunakan 

adalah pemodelan persamaan struktural (Structural Equation Modeling). SEM 

merupakan teknik analisis multivariat generasi kedua, yang menggabungkan 

model pengukuran (analisis faktor konfirmatori) dengan model struktural (analisis 

regresi, analisis jalur). Telah banyak alat analisis untuk penelitian multidimensi, 

bahkan selama ini telah dikenal luas. Namun semuanya itu belum mampu 

melakukan analisis kausalitas berjenjang dan simultan (Andriyani 2008, dikutip 

oleh Setara 2013). 

Structural Equation Modeling (SEM) dibedakan atas dua karakteristik, 

yaitu (Ambarini, 2014) : 

1. Estimasi hubungan keterkaitan antar dan inter variabel  

2. Kemampuan untuk mewakili unobserved concepts dalam hubungan dan 

menghitung kesalahan pengukuran dalam proses estimasi.  

 

2.9.1 Aplikasi Utama SEM 

Aplikasi utama Structural Equation Modeling meliputi (Jonathan, 2007):  

1. Model sebab akibat (causal modeling) atau disebut juga analisis jalur (path 

analysis), yang menyusun hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat (causal 

relationships) diantara variabel-variabel dan menguji model-model sebab 

akibat (causal models) dengan menggunakan sistem persamaan linier. Model-

model sebab akibat dapat mencakup variabel-variabel manifest (indikator), 

variabel-variabel laten atau keduanya. 

2. Analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis), suatu teknik 

kelanjutan dari analisis faktor  dimana dilakukan pengujian hipotesis– 

hipotesis struktur factor loading dan interkorelasinya. 
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3. Analisis faktor urutan kedua (second order factor analysis), suatu variasi dari 

teknik analisis faktor,  dimana matriks korelasi dari faktor-faktor tertentu 

(common factors) dilakukan analisis pada faktornya  sendiri untuk membuat 

faktor-faktor urutan kedua. 

4. Model-model regresi (regression models), suatu teknik lanjutan dari analisis 

regresi linear, dimana bobot regresi dibatasi agar menjadi sama satu dengan 

lainnya, atau dilakukan spesifikasi pada nilai-nilai numeriknya. 

5. Model-model struktur covariance (covariance structure models), yang mana 

model tersebut menghipote-sakan bahwa matrix covariance mempunyai 

bentuk tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menguji hipotesis yang menyusun 

semua variabel yang mempunyai varian yang sama dengan menggunakan 

prosedur yang sama. 

6. Model struktur korelasi (correlation structure models), yang mana model 

tersebut menghipotesakan bahwa matrix korelasi mempunyai bentuk tertentu. 

Contoh klasik adalah hipotesis yang menyebutkan bahwa matrix korelasi 

mempunyai struktur circumplex 

 

2.9.2 Asumsi Dasar 

Untuk menggunakan SEM, peneliti memerlukan pengetahuan tentang 

asumsi-asumsi yang mendasari penggunaannya. Beberapa asumsi tersebut, 

diantaranya ialah (Jonathan, 2007): 

1. Distribusi normal indikator – indikator multivariat (Multivariate normal 

distribution of the indicators) Masing-masing indikator mempunyai nilai yang 

berdistribusi normal terhadap indikator lainnya. Karena permulaan yang kecil 

normalitas multivariat dapat menuntun kearah perbedaan yang besar dalam 

pengujian chi-square, dengan demikian akan melemahkan kegunaannya. 

Secara umum, pelanggaran asumsi ini menaikkan chi-square sekalipun 

demikian didalam kondisi tertentu akan menurunkannya. Selanjutnya 

penggunaan pengukuran ordinal atau nominal akan menyebabkan adanya 

pelanggaran normalitas multivariat. Perlu diperhatikan bahwa normalitas 

multivariat diperlukan untuk estimasi kemiripan maksimum atau maximum 
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likelihood estimation (MLE), yang merupakan metode dominan dalam SEM 

yang akan digunakan untuk membuat estimasi koefesien-koefesien (jalur) 

struktur. Khusus MLE membutuhkan variabel-variabel endogenous yang 

berdistribusi normal. Secara umum, sebagaimana ditunjukkan dalam suatu 

studi-studi simulasi menunjukkan, bahwa dalam kondisi–kondisi data yang 

sangat tidak normal, estimasi-estimasi parameter SEM, misalnya estimasi jalur 

masih dianggap akurat tetapi koefesien-koefesien signifikansi yang 

bersangkutan akan menjadi terlalu tinggi sehingga nilai-nilai chi-square akan 

meningkat. Perlu diingat bahwa untuk uji keselarasan chi-square dalam model 

keseluruhan, nilai chi-square tidak harus signifikan jika ada keselarasan model 

yang baik, yaitu: semakin tinggi nilai chi-square, semakin besar perbedaan 

model yang diestimasi dan matrices kovarian sesungguhnya, tetapi 

keselarasan model semakin buruk. Chi-square yang meninggi dapat 

mengarahkan peneliti berpikir bahwa model-model yang sudah dibuat 

memerlukan modifikasi dari apa yang seharusnya. Kurangnya normalitas 

multivariat biasanya menaikkan statistik chi-square, misalnya, statistik 

keselarasan chi-square secara keseluruhan untuk model yang bersangkutan 

akan bias kearah kesalahan Type I, yaitu menolak suatu model yang 

seharusnya diterima. Pelanggaran terhadap normalitas multivariat juga 

cenderung menurunkan (deflate) kesalahan-kesalahan standar mulai dari 

menengah sampai ke tingkat tinggi. Kesalahan-kesalahan yang lebih kecil dari 

yang seharusnya terjadi mempunyai makna jalur-jalur regresi dan kovarian-

kovarian faktor atau kesalahan didapati akan menjadi signifikan secara 

statistik dibandingkan dengan seharusnya yang terjadi.  

2. Distribusi normal multivariat variabel-variabel tergantung laten (Multivariate 

normal distribution of the latent dependent variables). Masing-masing 

variabel tergantung laten dalam model harus didistribusikan secara normal 

untuk masing-masing nilai dari setiap variabel laten lainnya. Variabel-variabel 

laten dichotomi akan melanggar asumsi ini karena alasan-alasan tersebut.  

3. Linieritas (Linearity). SEM mempunyai asumsi adanya hubungan linear antara 

variabel-variabel indikator dan variabel-variabel laten, serta antara variabel-
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variabel laten sendiri. Sekalipun demikian, sebagaimana halnya dengan 

regresi, peneliti dimungkinkan untuk menambah transformasi eksponensial, 

logaritma, atau non-linear lainnya dari suatu variabel asli ke dalam model 

yang dimaksud. 

4. Pengukuran tidak langsung (Indirect measurement): Secara tipikal, semua 

variabel dalam model merupakan variabel-variabel laten. Beberapa indikator 

(Multiple indicators). Beberapa indikator harus digunakan untuk mengukur 

masing-masing variabel laten dalam model. Regresi dapat dikatakan sebagai 

kasus khusus dalam SEM dimana hanya ada satu indikator per variabel laten. 

Kesalahan pemodelan dalam SEM membutuhkan adanya lebih dari satu 

pengukuran untuk masing-masing variabel laten.  

5. Rekursivitas (Recursivity) Suatu model disebut rekursif jika semua anak panah 

menuju satu arah, tidak ada arah umpan balik (feedback looping) dan faktor 

gangguan (disturbance terms) atau kesalahan tersisa (residual error) untuk 

variabel-variabel endogenous yang tidak dikorelasikan. Dengan kata lain, 

model-model recursive merupakan model dimana semua anak panah 

mempunyai satu arah tanpa putaran umpan balik, dan peneliti dapat membuat 

asumsi kovarian–kovarian gangguan kesalahan semua 0. Hal itu berarti bahwa 

semua variabel yang tidak diukur yang merupakan determinan dari variabel-

variabel endogenous tidak dikorelasikan satu dengan lainnya sehingga tidak 

membentuk putaran umpan balik (feedback loops). Model – model dengan 

gangguan kesalahan yang berkorelasi dapat diperlakukan sebagai model 

recursive hanya jika tidak ada pengaruh-pengaruh langsung diantara variabel-

variabel endogenous. 

6. Data interval: Sebaiknya data interval digunakan dalam SEM. Sekalipun 

demikian, tidak seperti pada analisis jalur tradisional, kesalahan model-model 

SEM yang eksplisit muncul karena penggunaan data ordinal. Variabel-

variabel exogenous berupa variabel-variabel dichotomi atau dummy dan 

variabel dummy kategorikal tidak boleh digunakan dalam variabel-variabel 

endogenous. Penggunaan data ordinal atau nominal akan mengecilkan 

koefesien matriks korelasi yang digunakan dalam SEM. Jika data ordinal yang 
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digunakan maka sebelum di analisis dengan SEM, data harus diubah ke 

interval dengan menggunakan method of successive interval (MSI)  

7. Ketepatan yang tinggi: Apakah data berupa data interval atau ordinal, data-

data tersebut harus mempunyai jumlah nilai yang besar. Jika variable variabel 

mempunyai jumlah nilai yang sangat kecil, maka masalah-masalah 

metodologi akan muncul pada saat peneliti membandingkan varian dan 

kovarian, yang merupakan masalah sentral dalam SEM.  

8. Residual-residual acak dan kecil: Rata-rata residual–residual atau kovarian 

hasil pengitungan yang diestimasikan minus harus sebesar 0, sebagaimana 

dalam regresi. Suatu model yang sesuai akan hanya mempunyai residual–

residual kecil. Residual–residual besar menunjukkan kesalahan spesifikasi 

model, sebagai contoh, beberapa jalur mungkin diperlukan untuk ditambahkan 

ke dalam model tersebut.  

9. Gangguan kesalahan yang tidak berkorelasi (Uncorrelated error terms) seperti 

dalam regresi, maka gangguan kesalahan diasumsikan saja. Sekalipun 

demikian, jika memang ada dan dispesifikasi secara  eksplsit dalam model 

oleh peneliti, maka kesalahan yang berkorelasi (correlated error) dapat 

diestimasikan dan dibuat modelnya dalam SEM.  

10. Kesalahan residual yang tidak berkorelasi (Uncorrelated residual error): 

Kovarian nilai – nilai variabel tergantung yang diprediksi dan residual – 

residual harus sebesar 0.  

11. Multikolinearitas diasumsikan tidak ada, tetapi korelasi antara semua variabel 

bebas dapat dibuat model secara eksplisit dalam SEM. Multikolinearitas yang 

lengkap akan menghasilkan matriks - matriks kovarian tunggal, yang mana 

peneliti tidak dapat melakukan penghitugan tertentu, misalnya inversi matrix 

karena pembagian dengan 0 akan terjadi.  

12. Ukuran Sampel tidak boleh kecil karena SEM bergantung pada pengujian-

pengujian yang sensitif terhadap ukuran sampel dan magnitude perbedaan-

perbedaan matrices kovarian. Secara teori, untuk ukuran sampelnya berkisar 

antara 200 - 400 untuk model-model yang mempunyai indikator antara 10-15. 

Satu survei terhadap 72 penelitian yang menggunakan SEM ditemukan 
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median ukuran sampel sebanyak 198. Sampel di bawah 100 akan kurang baik 

hasilnya jika menggunakan SEM.  

Adapun Keistimewaan SEM adalah sebagai berikut (Santoso, 2014): 

1. Mampu memperlakukan variabel endogenous dan variabel eksogenous 

sebagai variabel acak dengan kesalahan pengukuran 

2. Mampu memodelkan variabel laten dengan sejumlah indikatornya 

3. Mampu membedakan kesalahan pengukuran dan kesalahan model 

4. Mampu menguji model secara kesuluruhan, bukan hanya menguji koefisien 

model secara individu 

5. Mampu memodelkan variabel mediator 

6. Mampu memodelkan hubungan antar error 

7. Mampu menguji silang koefisien model dari berbagai kelompok sampel 

8. Mampu memodelkan dinamika suatu fenomena 

9. Mampu mengatasi data yang hilang 

10. Mampu menangani data tidak normal 

 

2.9.3 Teknik Analisis SEM 

Analisis data dan interpretasi untuk penelitian yang ditujukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan 

diteliti. Untuk menganalisis data digunakan The Structural Equation Modeling 

(SEM) dari paket software statistik AMOS 22 dalam model dan pengkajian 

hipotesis. Model persamaan structural, Structural Equation Model (SEM) adalah 

sekumpulan teknik-teknik statistical yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan relatif rumit secara simultan. Tampilnya model yang rumit 

membawa dampak bahwa dalam kenyataannya proses pengambilan keputusan 

manajemen adalah sebuah proses yang yang rumit atau merupakan sebuah proses 

yang multidimensional dengan berbagai pola hubungan kausalitas yang 

berjenjang. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah model sekaligus alat analisis yang 
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mampu mengakomodasi penelitian multidimensional itu. Berbagai alat analisis 

untuk penelitian multidimensional telah banyak dikenal diantaranya (Santoso, 

2014): 

1. Analisis faktor eksplanatori 

2. Analisis regresi berganda 

3. Analisis diskriminan 

Alat-alat analisis ini dapat digunakan untuk penelitian multidimensi, akan 

tetapi kelemahan utama dari teknik-teknik itu adalah pada keterbatasannya hanya 

dapat menganalisis satu hubungan pada waktu tertentu. Dalam bahasa penelitian 

dapat dinyatakan bahwa teknik-teknik itu hanya dapat menguji satu variable 

dependen melalui beberapa variable independen. Padahal dalam kenyataannya 

manajemen dihadapkan pada situasi bahwa ada lebih dari satu variable dependen 

yang harus dihubungkan untuk diketahui derajat interelasinya. Keunggulan 

aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari  sebuah konsep atau factor yang sangat 

lazim digunakan dalam manajemen serta kemempuannya untuk mengukur 

pengaruh hubungan-hubungan yang secara teoritis ada (Yuzza, 2006). Untuk 

membuat pemodelan yang lengkap, perlu dilakukan langkah langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan model berbasis teori 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Seorang 

peneliti harus melakukan serangkaian telaah pustaka yang intens guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang dikembangkan. 

2. Pengembangan diagram alur (Path diagram) untuk menunjukkan hubungan 

kausalitas 

Path diagram akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan 

kausalitas yang ingin diuji. Peneliti biasanya bekerja dengan “construk” atau 

“factor” yaitu konsep-konsep yang memiliki pijakan teoritis yang cukup untuk 

menjelaskan berbagai bentuk hubungan. Konstruk-konstruk yang dibangun 

dalam diagram alur dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konstruk 42 
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eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen dikenal sebagai “source 

variables” atau “independent variables” yang tidak diprediksi oleh variable 

yang lain dalam model. Konstruk endogen adalah faktor-faktor yang 

diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk 

eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen. 

3. Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan 

spesifikasi model pengukuran. 

Setelah teori model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah 

diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversi spesifikasi model tersebut 

kedalam rangkaian persamaan. Persamaan yang akan dibangun terdiri dari 

Persamaan spesifikasi model pengukuran yaitu menentukan serangkaian 

matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar konstruk atau 

variabel. 

a. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang 

menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi 

dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model yang berdasarkan degrees of freedom. 

b. GFI (Goodness of Fit Index), adalah ukuran non statistical yang 

mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect 

fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah “better fit. 

c. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau 

lebih besar dari 0,90. 

d. TLI (Tucker Lewis Index), merupakan incremental index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 

sebuah model mendekati 1 (Hair et al, 1995, p.175) dan nilai yang 

mendekati 1 menunjukkan a very good fit  
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e. CFI (Comparative Fit Index), dimana bila mendekati 1, mengindikasi 

tingkat fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI 

lebih besar atau sama dengan 0,9.  

7. Mengintepretasikan dan memodifikasi model 

Langkah terakhir dalam SEM adalah menginteprestasikan dan memodefikasi 

model, khususnya bagi model-model yang tidak memenuhi syarat dalam proses 

pengujian yang dilakukan. Setelah model diestimasi, residualnya haruslah kecil 

atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat 

simetrik. 

Adapun alur pada analisis SEM ini seperti gambar dibawah ini: 

 
Gambar 2.2 Alur Analisis SEM 
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2.9.4 Model SEM 

Berikut ini merupakan salah satu contoh hubungan causal SEM antara 

kualitas pelayanan, citra perusahaan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

(Santoso, 2014): 

 

 
Gambar 2.3 Model SEM  

 

2.9.5 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesa dengan Regression Weight pada SEM Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model 

persamaan struktural (SEM) dengan pertimbangan bahwa SEM memiliki 

kemampuan untuk menggabungkan measurement model secara simultan dan 

efisien bila dibandingkan dengan teknik multivariat lainnya. Penggunaan model 

persamaan tersebut dengan aplikasi Analysis o f Momen Stucture (AMOS 22) ini 

akan mengahasilkan indikator-indikator yang mendukung apakah model yang 

diajukan adalah model yang fit. Dasar Pengambilan keputusan dengan melihat 

angka probabilitas (p) pada output AMOS (Santoso, 2014). 

Jika p > 0,1 maka Ho diterima 

Jika p < 0,1 maka Ho ditolak 
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 Adapun hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

 Tabel 2.1 Pengujian Hipotesis 

Variabel Hipotesis 

Kualitas terhadap kepuasan 

pelanggan 

H0= Tidak ada pengaruh antara Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

H1= Ada pengaruh antara Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Assurance terhadap kualitas 

pelayanan 

H0= Tidak pengaruh ada Tangibles terhadap kualitas pelayanan 

H1= Ada pengaruh Assurance terhadap kualitas pelayanan 

Reliability terhadap kualitas 

pelayanan 

H0= Tidak pengaruh ada Reliability terhadap kualitas pelayanan 

H1= Ada pengaruh Reliability terhadap kualitas pelayanan 

Responsiveness terhadap 

kualitas pelayanan 

H0= Tidak ada pengaruh Responsiveness terhadap kualitas pelayanan 

H1= Ada pengaruh Responsiveness terhadap kualitas pelayanan 

Emphaty terhadap kualitas 

pelayanan 

H0=  Tidak ada pengaruh Emphaty terhadap kualitas pelayanan 

H1= Ada pengaruh Emphaty terhadap kualitas pelayanan 

Tangibles terhadap kualitas 

pelayanan 

H0= Tidak ada pengaruh Assurance terhadap kualitas pelayanan 

H1= Ada pengarindikator uh Tangibles terhadap kualitas pelayanan 

Kelayakan sarana H0 = Tidak ada pengaruh terhadap Kelayakan sarana 

H1 = ada pengaruh terhadap Kelayakan sarana 

Kenyamanan Pelanggan H0 = tidak ada pengaruh terhadap Kenyamanan Pelanggan 

H1 = ada pengaruh terhadap Kenyamanan Pelanggan 

Sarana dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan 

H0 = tidak ada pengaruh terhadap  Sarana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

H1= ada pengaruh terhadap Sarana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

Pengaruh harga terhadap 

kepuasan konsumen 

H0= Tidak ada pengaruh Harga terhadap kepuasan pelanggan 

H1= Ada pengaruh Harga terhadap kepuasan pelanggan 

Kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen 

H0= tidak ada pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

H1= ada pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Kepuasan pelanggan terhadap 

jumlah Item yang dijual 

H0= tidak ada pengaruh terhadap  jumlah Item yang dijual 

H1= ada pengaruh  terhadap  jumlah Item yang dijual 

Kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan 

H0= tidak ada pengaruh terhadap kualitas pelayanan 

H1= ada pengaruh  terhadap kualitas pelayanan 

Tahap awal loyalitas terhadap 

loyalitas  

H0= tidak ada pengaruh terhadap tahap awal lotalitas 

H1= ada pengaruh  terhadap tahap awal lotalitas 

Tahap promosi pelanggan 

terhadap loyalitas 

H0= tidak ada pengaruh terhadap promosi pelanggan 

H1= ada pengaruh  terhadap promosi pelanggan 

Tahap loyalitas pelanggan 

terhadap loyaitas 

H0= tidak ada pengaruh terhadap loyalitas 

H1= ada pengaruh  terhadap loyalitas 
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2.9.6 Kelebihan dan kekurangan Metode SEM 

Beberapa kelebihan teknik analisa ini antara lain: 

1. Pelibatan koreksi terhadap atenuasi. 

2. Keluwesan mengembangkan model. 

3. Pengujian secara komprehensif. 

4. SEM mampu mengatasi masalah ketidaknormalan distribusi  

     (dengan beberapa syarat) 

Sementara beberapa kelemahan yang dimiliki oleh SEM adalah sebagai berikut: 

1. SEM tidak digunakan untuk menghasilkan model namun untuk 

membandingkan suatu bentuk model. 

2. Hubungan kausalitas di antara variabel tidak ditentukan oleh SEM, namun 

dibangun oleh teori yang mendukungnya. 

3. SEM tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas, 

namun untuk menerima atau menolak hubungan sebab akibat secara 

teoritis melalui uji data empiris. 

4. Studi yang mendalam mengenai teori yang berkaitan menjadi model dasar 

untuk pengujian aplikasi SEM. 

2.9.7 Alasan Penggunaan Metode SEM 

SEM merupakan analisis yang tepat digunakan untuk analisis multivariat 

dalam penelitian sosial selain keuangan atau variabel yang digunakan 

menggunakan skala nominal/rasio. Dalam beberapa kasus, peneliti harus 

menggunakan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung). 

Misalnya kepuasan konsumen, motivasi, komitmen organisasional, dll. Variabel 

tersebut tidak dapat diukur secara langsung sehingga peneliti harus menggunakan 

beberapa indikator atau pertanyaan kuesioner. Berbeda dengan variabel yang 

terukur langsung seperti laba bersih, gaji bulanan, berat badan, dan lain-lain. Jika 

kita menggunakan analisa regresi, maka setiap variabel tersebut diasumsikan 
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dapat diukur secara langsung sehingga kita menggunakan skor rata-rata atau total 

dari item-item tersebut. Namun, metode ini mengabaikan adanya kesalahan 

pengukuran (measurement error). Jika kita tidak memperhitungkan kesalahan 

pengukuran tersebut maka koefisien jalur dapat menjadi bias (Smith dan 

Langfield, 2004, Hair 2011). Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang 

kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis 

dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa 

persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur 

sekaligus. 

 

 

 

 


