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Pengaruh Penerapan Budaya Organisasi Smart Solution Dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank 

Central Asia Cabang Utama Bogor 

Mei iswandi1  dan Randitya Nur Azanni2
 

1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 
2Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi smart 

solution dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia  cabang  utama 

Bogor. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan BCA bagian frontliner yanh berjumlah 42  

orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi smart solution memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan kinerja karyawan Bank Central Asia cabang utama Bogor, 

sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara 

simultan budaya organisasi smart solution dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Bank Central Asia cabang utama Bogor.. Besarnya kontribusi variabel 

budaya organisasi smart solution dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja karyawan 

kinerja karyawan Bank Central Asia cabang utama Bogor sebesar sebesar 18,5% , sedangkan sisanya 

81,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: budaya organisasi smart solution, komitmen organisasi, kinerja karyawan 
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1. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi selalu ditandai dengan terjadinya 

perubahan-perubahan pesat pada kondisi ekonomi 

secara keseluruhan. Globalisasi membuat organisasi 

harus berjalan dengan efisien dan efektif. Keefektifan 

dan keefesienan suatu perusahaan sangat diperlukan 

agar memiliki daya saing yang lebih unggul dari para 

pesaing, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam 

dunia persaingan yang ketat. 

Pada bisnis jasa khususnya perbankan, 

keunggulan kompetitif dan perubahan pada sistem 

kerja harus dilaksanakan. Nasabah atau pengguna jasa 

perbankan saat ini tidak lagi hanya membutuhkan 

produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau 

, tetapi nasabah juga ingin diperlakukan dan dilayani 

dengan baik hingga nasabah puas ketika membeli 

produk perbankan. 

Bank Central Asia (selanjutnya di singkat Bank 

BCA) sebagai salah satu perusahaan perbankan yang 

ada di Indonesia, selalu mengutamakan kepuasaan 

nasabah. Bank BCA dari waktu ke waktu selalu 

berbenah diri untuk meningkatkan kepuasan nasabah. 

Salah satu program yang dilaksanakan oleh bank BCA 

adalah bekerja sama dengan lembaga survei PT  

Gallup dan Infomedia Nusantara untuk mengukur 

seberapa besar tingkat kepuasan nasabah terhadap 

pelayanan di Bank BCA. Adapun hasil dari survei 

mengenai kepuasan nasabah dapat di lihat dari kode 

warna yang disebut dengan “Color Map”. Berikut ini 

adalah Tabel Color Map Kantor Cabang Utama BCA 

Bogor periode wave 1 (Maret- Juni) dan bulan Juli, 

Agustus dan September 2016 : 

Tabel: Data Color Map Kantor Cabang Utama 

BCA Bogor Tahun 2016 
 

Month 
TELLER CSO 

Satisfaction Time Accuracy Focus Satisfaction Time Explanation Focus Solution 

W1          

7 ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 

8 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

9 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Merah = kurang baik 

Kuning = cukup baik 

Hijau = baik 
Biru = sangat baik 

Sumber: Kantor Cabang Utama BCA Bogor (2016) 

Berdasarkan data Color Map di atas, dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa tingkat  kepuasan 

nasabah terhadap pelayanan bank BCA bersifat 

fluktuatif, hal ini mengindikasikan belum adanya 

kinerja optimal yang dilakukan secara konsisten oleh 

para pegawai. Untuk itu, tantangan utama Bank BCA 

adalah bagaimana dapat menciptakan karyawan yang 

mampu bekerja seoptimal mungkin untuk memenuhi 

kepuasaan nasabah. 

Dalam meningkatkan kinerja karyawan 

diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhinya kinerja karyawan. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

terbentuk budaya organisasi yang baik dalam 

perusahaan. Bank BCA sebagai bank terkemuka di 

Indonesia, telah menerapkan budaya organisasi yang 

diberi nama SMART BCA (sigap, menarik, antusias, 

ramah dan teliti) dalam memberikan  pelayanan 

kepada nasabah. Budaya smart BCA  menjadi 

standard pelayanan yang harus dilakukan seluruh 

karyawan dalam melayani nasabah. 

Selain budaya organisasi, komitmen organisasi 

seorang karyawan terhadap perusahaan juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Komitmen 

karyawan kepada perusahaan dipandang sangat 

penting dalam bisnis. Karyawan yang loyal akan 

bersedia untuk mendahulukan kepentingan perusahaan 

daripada kepentingan diri sendiri. Setiap orang yang 

bekerja di perusahaan atau organisasi, harus 

mempunyai komitmen dalam bekerja, karena apabila 

karyawan tidak mempunyai suatu komitmen dalam 

bekerja, maka tujuan dari perusahaan atau organisasi 

tersebut tidak akan tercapai. 

 

2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumusakan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh budaya 

organisasi smart solution terhadap kinerja 

karyawan bank BCA Cabang Utama Bogor 
? 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja  karyawan  

bank BCA Cabang Utama Bogor ? 

3. Apakah terdapat pengaruh budaya 

organisasi smart solution dan komitmen 

organisasi secara simultaan terhadap 

kinerja karyawan bank BCA Cabang 

Utama Bogor ? 

Dari rumusan masalah di atas, maka 

didapat tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh budaya organisasi  smart 

solution terhadap kinerja karyawan bank 

BCA Cabang Utama Bogor 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan bank BCA Cabang 

Utama Bogor. 

3. Untuk mengetahui Apakah terdapat 

pengaruh budaya organisasi  smart 

solution dan komitmen organisasi secara 

simultaan terhadap kinerja karyawan bank 

BCA Cabang Utama Bogor. 
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3. Landasan Teori 

3.1 Teori Budaya Organisasi 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

tehnologi, mengharuskan organisasi khususnya 

perusahaan bisnis harus melakukan perubahan dalam 

sisitem kerja. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan 

agar dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis. 

Perusahaan yang maju adalah perusahaan yang 

mampu berdaptasi terhadap segala perubahan yang 

terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa 

perubahan tehnologi, sosial maupun budaya. 

Perubahan dalam budaya harus dilakukan oleh 

organisasi. Budaya yang tidak baik dan tidak efisien 

harus segera dihilangkan oleh organisasi. Budaya 

organisasi baik secara nyata maupun tidak nyata 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Dubrin 

dalam Tubagus (2015:243) mengatakan budaya 

organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai dan 

keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku 

kerja. Semakin baik budaya organisasi di sebuah 

perusahaan, maka semakin baik pula kinerja para 

karyawannnya. 

Budaya organisasi Bank BCA dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah dikenal 

dengan sebutan smart BCA. Program smart BCA 

diluncurkan pertama kali pada tahun 2001, program 

ini telah diimplementasikan dan dikompetisikan di 

seluruh cabang bank BCA. Keberhasilan program 

smart BCA mendorong perusahaan memperluas 

cakupan smart BCA, sehingga pada tahun 2006 

program ini diimplementasikan pula di lingkungan 

kantor pusat. Latar belakang terbentuknya smart BCA 

untuk memperkuat prasarana pendukung internal 

dalam meningkatkan kualitas layanan.  Adapun 

standar layanan smart BCA terdiri dari: 

a. Sigap, yaitu siap membantu dengan 

menunjukan sikap dan keinginan untuk 

membantu nasabah dalam keadaan apapun. 

b. Menarik, yaitu mampu menampilkan diri 

dengan baik, serasi dan menggunakan 

bahasa tubuh yang baik serta berprilaku 

sopan. 

c. Antusias, yaitu memiliki semangat dan 

mengerahkan seluruh kemampuan dan 

pikiran dengan mencerminkan pandangan 

positif kepada nasabah yang datang. 

d. Ramah, yaitu senyum serta salam ramah 

dan sopan kepada nasabah. 

e. Teliti, yaitu memperhatikan pekerjaan 

secara akurat, cermat. 

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, 

peningkatan smart BCA beralih menjadi smart 

Solution. Budaya pelayanan smart BCA telah 

diperluas menjadi smart solution pada akhir tahun 

2010. Alasan utama perubahan tersebut  karena 

adanya tuntutan bisnis, kebutuhan nasabah akan 

pelayanan yang lebih baik lagi dan semua bank 

berlomba untuk dapat menarik hati nasabah. Smart 

solution berorientasi pada kepuasan jangka panjang 

nasabah yang dibangun terus menerus sehingga 

membangun kesetiaan nasabah. Adapun penambahan 

budaya solution sebagai standar layanan yang terdiri 

dari: 

a . Simak, yaitu mengajukan pertanyaan yang 

tepat dan menyimak dengan sungguh- 

sungguh untuk memahami kebutuhan 

nasabah. 

b. Open mind, yaitu memperluas wawasan 

dan knowledge tentang produk dan layanan 

BCA untuk dapat memberikan solusi 

sesuai kebutuhan nasabah. 

c. Lengkapi, yaitu memberikan value dalam 

bentuk solusi yang menjawab seluruh 

kebutuhan nasabah. 

d. Utamakan kebutuhan nasabah, yaitu 

mengutamakan kebutuhan nasabah dan 

bukan sekedar menjual produk. 

e. Telling solution, yaitu menceritakan 

bagaimana solusi yang ditawarkan dapat 

membantu nasabah. 

f. Inisiatif, yaitu proaktif membangun dan 

meningkatkan relasi dengan Nasabah 

secara berkesinambungan. 

g. On time follow up, yaitu menindaklanjuti 

dan menyelesaikan kebutuhan Nasabah 

tepat waktu. 

Smart solution pada prinsipnya adalah 

budaya BCA dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah dan menjadi pegangan seluruh 

karyawan BCA dalam berinteraksi dengan 

nasabah . Susanto Dalam Sudaryono (2014:36) 

mengartikan budaya organisasi atau perusahaan 

adalah nilai-nila yang menjadi pegangan sumber 

daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan 

perilakunya di dalam organisasi. Nilai-nilai 

tersebut akan memberikan jawaban apakah suatu 

tindakan benar atau salah dan apakah suatu 

perilaku dianjurkan atau tidak, sehingga berfungsi 

sebagai landasan untuk berperilaku bagi seluruh 

anggota organisasi. 

Budaya organisasi pada dasarnya 

merupakan sebuah sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggota organisasi yang 

membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi yang lain (Robbins dalam Sunyoto, 

2015:226). Selanjutnya Robbins mengatakan 

untuk mengukur budaya organisasi suatu 

perusahaan dapat dilihat dari dari tujuh 

karakteristik, yaitu : 

1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. 

Sejauh mana para karyawan didorong untuk 

inovasi dan pengambilan resiko. 
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2. Perhatian terhadap detail. 

Sejauh mana para karyawan diharapkan 

memperlihatkan posisi kecermatan, analisis, 

dan perhatian pada perincian 

3. Berorientasi kepada hasil 

Sejauh mana manajemen memfokuskan pada 

hasil, bukan pada teknis dan proses dalam 

mencapai hasil itu 
4. Berorientasi kepada manusia 

Sejauh mana keputusan manajemen 

memfokuskan pada hasil, bukan pada teknis 

dan proses dalam mencapai hasil itu 
5. Berorientasi tim 

Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

sekitar tim-tim bukan individu 

6. Keagresifan. 

Sejauh mana orang-orang itu agresif dan 

kompetitif, bukanya suatu santai-santai 
7. Stabilitas. 

Sejauh mana kegiatan organisasi, menekankan 

diterapkannya status quo sebagai kontras dari 

pertumbuhan. 

 
3.2 Teori Komitmen Organisasi 

Setiap karyawan yang bekerja dalam 

organisasi terutama perusahaan bisnis, haruslah 

mempunyai komitmen terhadap perusahaan. 

Komitmen seorang karyawan, akan membuat seorang 

karyawan rela berkorban dan bekerja optimal demi 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Mathis dan Jackson dalam Suparyadi 

(2015:451) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai derajat di mana karyawan percaya dan mau 

menerima tujuan-tujuan organisasi dan tidak akan 

meninggalkan organisasinya. Dalam perusahaan, jika 

semakin banyak karyawan yang memiliki komitmen 

organisasi terhadap perusahaan, maka semakin cepat 

tujuan perusahaan itu tercapai. 

Komitmen seorang karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan sangat diperlukan. 

Komitmen organisasi memiliki peranan yang penting 

terhadap kinerja seorang karyawan. Karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi akan bekerja lebih 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, 

dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

mempunyai komitmen organisasi. Karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi akan mencurahkan 

pikiran, tenaga dan waktunya demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Karyawan yang mempunyai komitmen 

organisasi, akan mencintai organisasi dan bersedia 

mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan 

kepentingan pribadi. Karyawan yang mempunyai 

tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan loyal 

terhadap organisasi. Karyawan yang loyal akan 

menjunjung tinggi nilai nilai yang ada dalam 

organisasi. Meyer dan Allen dalam Suparyadi (2015: 

452) mengemukakan tiga kompenen dalam komitmen 

organisasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Komitmen afektif 

Adalah tingkat keterikatan anggota secara 

psikologis pada organisasi berdasarkan seberapa baik 

perasaan mengenai organisasi. Komitmen jenis ini 

muncul dan berkembang oleh dorongan adanya 

kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang 

dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak 

diperolehnya dari tempat atau organisasi lain. Anggota 

yang memiliki komitmen afektif tinggi akan 

cenderung tetap bertahan berada di organisasinya 

sekarang sampai ia tidak diperlukan lagi oleh 

organisasi karena usia atau pensiun. 

b. Komitmen normatif 

Adalah tingkat keterikatan anggota secara 

psikologis pada organisasi karena adanya kewajiban 

moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. 

Dalam komitmen normatif ini, anggota tetap bertahan 

dan berkontribusi terhadap organisasi karena didorong 

oleh adanya kewajiban moral untuk memenuhi 

kontrak psikologis yang telah mereka sepakati dengan 

organisasi. Karyawan melaksanakan pekerjaan karena 

mereka telah menerima imbalan dari organisasi. 

Berbeda dengan komitmen afektif, komitmen normatif 

ditandai dengan perilaku kerja anggota yang bersifat 

terbatas pada apa yang menjadi tanggung jawabnya 

secara formal. Mereka tidak tertarik untuk 

mengorbankan waktu, tenaga, atau pikirannya 

terhadap masalah-masalah organisasi yang bukan 

menjadi tanggung jawabnya. . 
c. Komitmen berkelanjutan 

Adalah tingkat keterikatan anggota secara 

psikologis pada organisasi karena biaya yang mereka 

tanggung sebagai konsekuensi apabila keluar dari 

organisasi. Anggota akan mengalkulasi rasio antara 

manfaat yang mereka peroleh dengan pengorbanan 

atas keterlibatannya dalam organisasi. Apabila rasio 

yang diperoleh lebih tinggi daripada mereka keluar 

dari organisasi, maka anggota akan memiliki daya 

tahan atau berkomitmen pada organisasinya yang 

sekarang. Sebaliknya, apabila rasionya lebih rendah 

daripada keluar dari organisasinya yang sekarang 

maka komitmennya akan rendah dan sangat mungkin 

anggota ini akan keluar dari organisasinya yang 

sekarang. 

 
3.3 Teori Kinerja 

Tubagus (2015:105) mengatakan kinerja 

berasal dari terjemahan kata performance , secara 

etimologi performance berasal dari kata to perform 

yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Secara 

umum kinerja dapat pula dikatakan segala perbuatan 

yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam 

melaksanan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh 
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perusahaan. Kinerja pada dasarnya adalah suatu  

sarana untuk mendapatkan hasil lebih baik dari 

individual dan tim dalam kerangka melaksanakan 

kerja yang disepakati (Amstrong dalam Wibowo, 

2014:9). 

Pekerjaan yang ditetapkan perusahaan kepada 

karyawan, ada yang berhasil dan ada pula yang tidak 

berhasil. Aktivitas untuk menentukan berhasil 

tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan karyawan 

dalam perusahaan sering disebut dengan penilaian 

kerja. Penilaian kerja seorang pegawai adalah proses 

yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau 

menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya (Bangun, 2012:231). Penilaian kerja dapat 

dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang 

dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil 

kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar 

pekerjaan, maka dapat dikatakan kinerja seorang 

karyawan berhasil dan masuk pada kategori  

berkinerja baik. . 

Penilaian kinerja karyawan idealnya harus 

mampu merekam seluruh perilaku kerja karyawan, 

baik yang berbentuk aktivitas fisik maupun non fisik. 

Aktifitas fisik dalam melakukan pekerjaan merupakan 

serangkaian tindakan yang harus dilakukan sesuai 

dengan aturan yang di tetapkan perushaan, seperti 

penerapan prosedur pelaksanaan pekerjaan dan 

menggunakan peralatan kerja. Aktifitas non fisik 

adalah seluruh aktivitas mental yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaan seperti mengembangkan 

kreativitas dan rasa tanggung jawab. Aktifitas fisik 

maupun non fisik itu, pada akhirnya akan bermuara 

pada hasil pekerjaan karyawan, baik yang bersifat 

kuantitatif seperti banyaknya barang yang dihasilkan 

maupun kualitatif seperti tingkat keluhan  tentang 

hasil pekerjaan. 

Pada penilaian kerja karyawan, hendaknya 

perusahaan dapat membedakan antara karyawan 

bidang non manufaktur dan bidang manufaktur, 

karena tuntutan hasil pekerjaan keduanya itu sangat 

berbeda. Pada karyawan bidang non manufaktur, 

tuntutan hasil pekerjaannnya lebih cenderung bersifat 

kualitatif, sedangkan pada karyawan manufaktur, 

tuntutan hasil pekerjaannya lebih cenderung bersifat 

kuantitatif. 

Karyawan bidang non manufaktur contohnya 

adalah seperti karyawan bank, guru dan perawat. 

Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan non 

manufaktur cenderung lebih menggunakan 

pendekatan mental, yaitu kompetensi yang mereka 

miliki dalam melaksanakan pekerjaan. Kompetensi 

yang dimiliki karyawan bidang non manufaktur, 

sangat menentukan kinerja karyawan. Karyawan yang 

mempunyai kompetensi yang baik, umumnya akan 

berkinerja baik. Suparyadi (2015:312) mengatakan 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan terdiri dari 

tiga kompenen utama, yaitu : 
a. Kompetensi intelektual 

Kompetensi intelektual mencakup 

kemampuan karyawan dalam olah pikir, seperti 

kemampuan dalam memahami kompleksitas 

pekerjaan, memecahkan masalah, perencanaan, 

mengemukakan gagasan atau pendapat, serta terampil 

melaksanakan pekerjaannya yang ditandai dengan 

hasil pekerjaan yang tepat waktu, tidak menunda- 

nunda pekerjaan, dan tidak ada keluhan dari pihak 

lain, yaitu atasan, rekan kerja, bawahan, atau 

pelanggan 
b. Kompetensi emosional 

Kompetensi emosional mencakup 

kemampuan karyawan untuk mengelola diri, seperti 

pengendalian diri dan memahami perasaan orang lain, 

ramah, tanggap, komunikatif, sehingga berkeinginan 

untuk selalu membantu orang lain, seperti memberi 

saran, pendapat, memotivasi, membantu dengan 

melakukan aktifitas fisik. 

c. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial mencakup kemampuan 

karyawan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi, 

orang atau kelompok, dan lingkungan yang berbeda, 

serta mampu menjalin hubungan atau komunikasi dan 

bekerja sama secara baik dengan orang lain, seperti 

atasan, rekan kerja, bawahan, dan pihk-pihak lain di 

luar organisasi. 

 

4. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian metode survei 

yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari 

sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. 

Maksud penelitian survei untuk penjajagan 

(explorative), deskriptif, penjelasan (explanatory) dan 

prediksi atau peramalan. 

Penelitian dilakukan di bank BCA cabang utama 

Bogor yang beralamat di Jalan. Ir .H .Djuanda No 28, 

Bogor Tengah. Seluruh karyawan bank BCA cabang 

utama Bogor berjumlah 105 orang. Sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel yang dijadikan 

penelitian ini adalah seluruh karyawan BCA bagian 

frontliner yang terdiri dari teller dan customer service 

officer yang berjumlah 42 orang. Bagian fronliner 

diambi sebagai sampel dengan pertimbangan bagian 

ini yang langsung berhubungan dengan nasabah BCA 

Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
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normalitas, regresi linier berganda, korelasi berganda, 

koefisien determinasi berganda, uji T dan uji F. 

 
 

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

5.1 Karakteristik Responden 

Data yang dihimpun dari 42 responden 

menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

perempuan (76,2%), berusia < 25 tahun (71,4%), 

berpendidikan SLTA (47,6%), sudah bekerja < 3 

tahun (52,4%) dengan penghasilan 3 – 5 juta/bulan 

(81%). 

5.2 Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid  

atau tidaknya butir butir pernyataan pada kuesioner. 

Pernyataan dikatakan valid, apabila mampu 

mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur. 

Perhitungan r hitung menunjukan hasil skor validitas 

atau rhitung dari seluruh pernyataan variabel (budaya 

organisasi SMART SOLUTION, komitmen organisasi 

dan kinerja karyawan) lebih besar dari 0,3 yang berarti 

setiap pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur 

kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab 

hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk  

pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan 

koefisien alpha dengan r tabel (0,60). Berdasarkan 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien alpha 

dari semua variabel bernilai positif lebih besar dari 

0,60. Hal ini menunjukan bahwa setiap pernyataan 

dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk dianalisis 

lebih lanjut. 

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah 

data yang didapatkan memiliki distribusi normal 

sehingga dapat dipakai pada asumsi regresi 

selanjutnya. Adapun uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan diagram P-P plot dan histogram. 

Pada diagram P-P plott, data dikatakan terdistribusi 

normal, jika data atau titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari 

grafik P plot yang dibuat berdasarkan data yang 

terkumpul diperoleh plot-plot atau titik-titik data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi data tersebut normal. Pada histogram terlihat 

gambar histogram tidak miring ke kanan maupun ke 

kiri, artinya data berdistribusi normal sehingga model 

regresi layak digunakan untuk memprediksi kinerja 

karyawan 

 

5.3 Regresi Linier Berganda 

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel : Regresi Linier Berganda 

 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 10,708 7,421  1,443 0,157 

 
1 

Budaya_Organisasi_SM 

ART_SOLUTION 
0,323 0,126 0,362 2,565 0,014 

 Komitmen_Organisasi 0,439 0,218 0,285 2,016 0,051 

 

Dari tabel diatas didapat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = 10,708 + 0,323X1 + 0,439X2 

Persamaan diatas menunjukan bahwa : 

1 . Konstanta sebesar 10,708 artinya nilai kinerja 

karyawan yang diteliti minimal 10,708 poin. 

2. Koefisien regresi budaya organisasi smart solution 

sebesar 0,323 artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan budaya organisasi smart solution 

mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu (1) 

poin, maka kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan atau penurunan sebesar 0,323 poin. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh 

positif budaya organisasi smart solution terhadap 

kinerja karyawan, dimana semakin baik budaya 

organisasi smart solution maka semakin meningkat 

kinerja karyawan. 

3. Koefisien regresi komitmen organisasi (X2) sebesar 

0,439 artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan komitmen organisasi mengalami kenaikan 

atau penurunan sebesar satu (1) poin, maka kinerja 

karyawan (Y) akan mengalami peningkatan atau 

penurunan sebesar 0,439 poin. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan,  dimana 

semakin baik komitmen organisasi maka semakin 

meningkat kinerja karyawan. 

 
5.4 Koefisien Determinasi Berganda 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

(budaya organisasi smart solution dan komitmen 

organisasi) terhadap variabel terikat (kinerja). Nilai 

koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted 

R square pada tabel di bawah ini. 

Tabel : Koefisien Determinasi Berganda 
 

Model Summaryb 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,474a 0,224 0,185 2,50558 

a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, 

Budaya_Organisasi_SMART_SOLUTION 
 

 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 
 

Dari tabel diatas terlihat nilai adjusted R square 

sebesar 0,185 artinya bahwa kontribusi variabel X1, dan 

X2 (budaya organisasi smart solution dan komitmen 

organisasi) secara simultan terhadap variasi variabel Y 

(kinerja karyawan) sebesar 18,5 %, sedangkan sisanya 
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81,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

5.5 Uji t 

Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada 

pengaruh yang signifikan atau tidak dari variable X1 

(budaya organisasi smart solution) dan X2 (komitmen 

organisasi) secara parsial terhadap Y (kinerja). 

Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel : Uji t 

VARIABEL 
T Sig. 

KESIMPULAN 
thitung ttabel HASIL α = 5% 

Budaya Organisasi 

SMART SOLUTION 

 

2,565 

 

> 2,021 

 

0,014 

 

< 0,05 
Berpengaruh 

signifikan 

 
Komitmen Organisasi 

 
2,016 

 
< 2,021 

 
0,051 

 
> 0,05 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

 

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa nilai t 

hitung variabel budaya organisasi smart solution 

sebesar 2,565 lebih besar dari t tabel (2,021) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. 

Keadaan ini menunjukan bahwa budaya organisasi 

smart solution berpengaruh signifikan  terhadap 

kinerja karyawan bank BCA cabang utama Bogor. 

Pada variabel komitmen organisasi, terlihat 

bahwa nilai t hitung variabel komitmen organisasi 

sebesar 2,016 lebih kecil dari t tabel (2,021) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,051 lebih brsar dari 0,05. 

Keadaan ini menunjukan bahwa komitmen organisasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bank BCA cabang utama Bogor 

 

5.6 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah ada 

pengaruh signifikan atau tidak dari variabel bebas 

(budaya organisasi smart solution dan komitmen 

organisasi) secara simultan terhadap variabel terikat 

(kinerja). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini 

Tabel : Uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 

1 

Regressi 

on 

Residual 

70,803 

244,84 

2 

39 

35,402 

6,278 

5,639 ,007b 

 Total 315,643 41    

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, 

Budaya_Organisasi_SMART_SOLUTION 
        

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung sebesar 5,639  lebih besar dari F  

tabel sebesar 2,830 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukan terdapat pengaruh signifikan 

variabel budaya organisasi smart solution dan 

komitmen organisasi secara simultan terhadap 

kinerja karyawan bank BCA cabang utama 

Bogor 
 

5.7 Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat 

diketahui bahwa secara parsial hanya budaya 

organisasi smart solution berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap kinerja karyawan bank BCA cabang 

utama Bogor. Secara simultan budaya organisasi 

smart solution dan komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bank BCA 

cabang utama Bogor. Besarnya pengaruh budaya 

organisasi smart solution dan komitmen organisasi 

secara simultan terhadap variasi variabel kinerja 

karyawan sebesar 18,5 %, sedangkan sisanya 81,5 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Tidak berpengaruh signifikan komitmen 

organisasi kemungkinan besar karena sebagian besar 

karyawan Bank BCA cabang utama Bogor, bersedia 

pindah kerja ke tempat yang lebih baik dari Bank 

BCA, walaupun dengan berat hati. Keaadaan ini dapat 

dimaklumi, karena pada dasarnya manusia selalu ingin 

hidup lebih bak dari keadaaan sekarang. Seluruh 

karyawan pada dasarnya akan bersedia pindah kerja  

ke tempat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan 

sekarang. 

 
6 Simpulan dan Saran 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta 

hasil analisis dan interpretasi data, maka dapat 

diambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Secara parsial budaya organisasi smart 

solution berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bank BCA cabang utama 

Bogor. 

2. Secara parsial komitmen organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bank BCA cabang utama Bogor. 

3. Secara simultan budaya organisasi  smart 

solution dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bank BCA cabang utama Bogor. 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat 

diajukan saran saran sebagai berikut : 

1. Pimpinan bank BCA cabang utama Bogor 

sebaiknya selalu memelihara dan 

meningkatkan budaya organisasi smart 

solution, karena budaya ini merupakan ciri 

khas dari bank BCA 

2. Sebaiknya perusahaan membuat program 

yang membiasakan karyawan dapat 

menerapkan budaya smart solution dalam 

keseharian pekerjaan, misalnya dengan 
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membuat program simulasi melayani 

nasabah secara smart solution. 

3. Pimpinan bank BCA haruslah menanamkan 

dan meningkatkan komitmen organisasi 

para karyawan sejak dini, hal ini dapat 

dilakukan antara lain dengan menempatkan 

karyawan sesuai dengan kemampuan dan 

pendidikan yang dimiliki serta dengan 

selalu memberikan informasi yang benar 

dan transparan kepada seluruh karyawan. 
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Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Hijab Di Zoya Fashion Industry Cabang Grand  

Metropolitan Mall Bekasi 

 

Rizal Bakti1  dan Dani Eko Prasetiyo 2 

 
1Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici 
2Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici 

 

ABSTRAK 

Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk hijab di 

Zoya Fashion Industry cabang Grand Metropolitan Mall Bekasi, penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, jumlah responden yang diambil 

dalam penelitian ini adalah 75 responden yang merupakan pelanggan Zoya cabang Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. 

Hasil uji regresi menunjukan 23.4%, faktor-faktor keputusan pembelian dijelaskan oleh kualitas produk, 

kualitas pelayanan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk hijab di Zoya Fashion Industry 

cabang Grand Mteropolitan Mall Bekasi dan sisanya 76.6% faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

sedangkan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan citra 

merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan hasil analisis yaitu nilai F 

hitung (8.540) > Ftabel (2.734).Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel citra merek dengan hasil t hitung 

(3.866) > t tabel (1.994) maka, secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Adapun variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Zoya Fashion Insutry cabang Grand Metropolitan Mall Bekasi 

dengan hasil analisis t hitung 0.424 dan 1.230. Variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah Citra Merek. 

Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Citra Merek, Keputusan Pembelian 
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1. Latar Belakang 

Banyak munculnya produk-produk hijab 

dipasaran dengan merek-merek yang sudah cukup 

memiliki banyak Customer seperti: Zoya, Rabbani, 

Elzatta, Al-Mia, Vanilla, dan masih banyak lagi yang 

lainnya membuat para Customer yang akan melakukan 

pembelian produk hijab memperhatikan aspek-aspek 

seperti halnya kualitas produk, kualitas pelayanan, dan 

citra merek sebagai pertimbangannya untuk 

memutuskan pembelian produk hijab yang sedang 

dibutuhkan. 

Seluruh strategi marketing yang dilakukan Zoya 

cukup membuahkan hasil, tahun demi tahun penjualan 

produk Zoya terus meningkat. Dengan demikian 

penulis sangat tertarik untuk meneliti apakah benar 

adanya hubungan atau pengaruh antara kualitas 

produk, kualitas pelayanan, dan citra merekterhadap 

keputusan pembelian. 

2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, 

maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: 

(1).Apakah secara parsial kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian oleh Customer? 

(2).Apakah secara parsial kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh 

Customer ? (3) Apakah secara parsial citra merek 

dapat mempengaruhi keputusan Pelanggan untuk 

memutuskan pembelian dan melakukan pembelian 

kembali ? (4). Apakah secara simultan kualitas 

produk, kualitas pelayanan, dan citra merekada 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian oleh 

Customer? 

Tujuan Penelitian  (1 ) Untuk mengetahui apakah 

secara parsial kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian di Zoya Fashion 

Industry cabang Grand Metropolitan Mall Bekasi. 

(2).Untuk mengetahui apakah secara parsial kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembeliandi Zoya Fashion Industry cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi.(3).Untuk mengetahui 

apakah secara parsial citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Zoya 

Fashion Industry cabang Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. (4). Untuk mengetahui apakah secara simultan 

kualitas produk, kualitas pelayanan, dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk hijab di Zoya Fashion Industry cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. 

 

 

 

1. Kerangkah Teori  

Manajemen Adalah 

Istilah manajemen pemasaran (marketing 

management) menurut Kotler dan Amstrong dalam 

Alma (2013:130), dirumuskan sebagai kegiatan 

menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan 

mengawasi segala kegiatan program guna memperoleh 

tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Sedangkan menurut Suhtz dalam Alma 

(2013:130) memberikan definisi, manajemen 

marketing ialah merencanakan, pengarahan, dan 

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan 

ataupun bagian dari perusahaan. 

Kualitas merupakan konsep terpenting dalam 

menciptakan suatu produk. Produkyang berkualitas 

adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Kualitas Produk 

  Kualitas merupakan konsep terpenting dalam 

menciptakan suatu produk. Produkyang berkualitas 

adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut 

Kotler (2016:54) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. Oleh 

karena itu perusahaan harus mengerti apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2013:258): 

“Product quality stands the ability of aproduct to 

perform its function. It is includes the product’s 

overall durability, reliability, precision, ease of 

operation and repair, and other value attributes. 

Some of these attributes can be measured 

objectively. From a marketing point of view, 

however, quality should be measured in term of 

buyer’s perception.” Menurut Kotler (2016:54) 

produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. Oleh 

karena itu perusahaan harus mengerti apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Kualitas Pelayanan  

Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada 

dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu (Kotler, 2015). 
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Modernitas dengan kemajuan teknologi akan 

mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk 

memperoleh dan mempertahankan pelanggan. 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang 

harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan 

dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola 

konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut 

perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

ditentukan dengan pendekatan service quality yang 

telah dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan 

Zenthaml (dalam Ika, 2013).Selanjutnya menurut 

Kotler, Bowen, Makens (dalam Samuel dkk, 2013) 

terdapat 4 karakteristik pelayanan yaitu: (1) Tidak 

berwujud (intangibility) Tidak seperti barang yang 

dijual, layanan tidak bisa dilihat, dicicipi, 

dirasakan,didengar, atau dicium sebelum dibeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh 

service intangibility, pelanggan berusaha untuk 

mencari bukti yang dapat dilihat atau tangible yang 

dapat memberikan informasi dan keyakinan mengenai 

pelayanan tersebut. (2) 

Tidak dapat dipisahkan (inseparability) Service 

Inseparability mengandung arti bahwa pelanggan 

merupakan bagian dari produk Di sebagian besar 

bisnis layanan, penjual maupun pembeli harus hadir 

sehingga transaksi dapat terjadi. Pelanggan 

menghubungi karyawan merupakan bagian dari 

produk yang dijual.(3) Berubah-ubah (variability) 

Layanan sifatnya berubah-ubah, artinya layanan 

tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan 

dimana serta bagaimana layanan tersebut disediakan. 

(4) Tidak tahan lama (perishability) Layanan tidak 

dapat disimpan dan tidak bertahan lama, dalam 

pengertian layanan dirasakan pada saat konsumen 

membeli. 

Citra Merek 

Menurut Kotler (2015:272) citra merek adalah 

serangkaian keyakinan atau kepercayaan yang 

dipegang konsumen terhadap produk tertentu. Citra 

merek yang kuat membuat pesan merek tertentu 

unggul atas merek pesaing. Hal ini membuat perilaku 

pelanggan akan terpengaruh dan ditentukan oleh citra 

merek. 

Citra merek yang positif merupakan penghargaan yang 

didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-

keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing, sehingga 

perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya 

untuk terus dapat menciptakan hal-hal yang baru lagi 

bagi pemenuhan kebutuhan konsumen (Ismani dalam 

Rizan, 2012). Hal tersebut menunjukan bahwa citra 

merek produk merupakan asset perusahaan dalam 

melanjutkan pemasaran suatu produk yang akan 

memberikan pengaruh terhadap loyalitas konsumen 

terhadap produk. Menurut Sutrisna (2012:66), 

indikator yang mempengaruhi citra merek adalah 

sebagai berikut: (1) Persepsi konsumen mengenai 

pengenalan produk Misalnya pada saat pertama kali 

Zoya diperkenalkan ke masyarakat adalah melalui 

pameran busana muslim (fashion show) yang 

diselenggarakan di sebuah mall mewah di Jakarta 

dengan dihadiri banyak public figure atau artis muslim 

yang sudah terkenal. 2. Persepsi konsumen terhadap 

kualitas Contoh setelah menggunakan hijab Zoya, 

persepsi yang terbentuk adalah hijab Zoya dibuat 

dengan kualitas bahanyang terbaik dan sangatnyaman 

digunakan tidak membuat gerah atau budeg di telinga.  

3. Persepsi konsumen terhadap ukuran.  Contohnya 

Zoya yang menyediakan ukuran untuk produknya, 

misalnya Jilbab atau Kerudung yang tersedia dalam 

berbagai ukuran, ada yang ukuran standar hingga 

ukuran besar yang menutup seluruh tangan (syar’i). 4. 

Persepsi konsumen terhadap daya tahan Contohnya 

produk-produk Zoya yang mempunyai daya tahan kain 

dan jahitan yang rapi dan tidak mudah lepas atau 

robek karena tertarik tidak sengaja. 5. Persepsi 

konsumen terhadap desain atau model 

kemasan.Contohnya desain Zoya yang selalu 

mengikuti tren mode fashion terbaru yang sedang 

digemari oleh masyarakat dan setiap pembelian 

produk Zoya selalu mendapatkan kantong plastik atau 

kertas yang. 6. Persepsi konsumen terhadap warna 

produk Contohnya Zoya yang memiliki produk 

dengan warna yang bervariasi dan tidak mudah luntur 

walaupun telah dicuci berulang kali. 7. Persepsi 

konsumen terhadap harga 

Zoya adalah merek premium yang dibuat dengan 

bahan berkualitas terbaik, sehingga harga yang 

ditawarkan berada pada kisaran harga kelas 

menengah, dan membuat kesan produk yang istimewa 

ketika dipakai oleh Customer karena harga-harganya 

yang cukup mahal. 8. Persepsi konsumen terhadap 

lokasi Seluruh toko fisik Zoya baik yang ada di 

Jakarta maupun diluar kota Jakarta memiliki standar 

tersendiri, mulai dari ukuran toko, desain, penataan 

display produk, pencahayaan, termasuk lokasi toko. 

Umumnya toko fisik Zoya berada di mall kelas atas 

ataupun ruko di kawasan yang mewah dan elit, yang 

dapat menggambarkan citra merek Zoya yang 

istimewa, elegan, dan berkelas. Menurut Kotler 

(2015:272) citra merek adalah serangkaian keyakinan 
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atau kepercayaan yang dipegang konsumen terhadap 

produk tertentu. Citra merek yang kuat membuat 

pesan merek tertentu unggul atas merek pesaing. Hal 

ini membuat perilaku pelanggan akan terpengaruh dan 

ditentukan oleh citra merek. 

Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian adalah suatu pemilihan 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternative produk 

atau jasa yang tersedia (Sudaryono, 2016:99). Masalah 

itu timbul dari kebutuhan yang dirasakan dan 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu dengan 

konsumsi produk atau jasa yang sesuai. Sikap puas 

atau tidak puas hanya terjadi setelah produk yang 

dibeli dikonsumsi. Perasaan tidak pasti tentang 

konsumsi setelah pembelian dapat dianalisis dengan 

bantuan teori tentang disonansi kognitif (Winardi, 

1991). Disonansi kognitif merupakan sebuah perasaan 

setelah pembelian yang timbul dalam diri seorang 

pembeli setelah keputusan pembelian dibuat olehnya. 

Tindakan evaluasi setelah pembelian tentang 

alternatif-alternatif yang ada, guna mendukung pilihan 

kita, merupakan sebuah proses psilogikal guna 

mengurangi perasaan disonansi. 

Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

Ho : β1 = 0, berarti secara simultan kualitas 

produk, kualitas pelayanan, 

citra merek, dan brand 

ambassador tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelianhijab di Zoya 

Fashion Industry cabang 

Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara simultan kualitas 

produk, kualitas pelayanan, 

citra merek, dan brand 

ambassador berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian hijab di Zoya 

Fashion Industry cabang 

Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. 

2. Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial kualitas 

produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian hijabdi Zoya 

Fashion Industry cabang 

Grand Meropolitan Mall 

Bekasi. 

H2 :β1 ≠ 0,  ini berarti secara parsial kualitas 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

hijab di Zoya Fashion Industry 

cabang Grand Metropolitan 

Mall Bekasi. 

3. Hipotesis 3 

Ho : β1 = 0,   hal ini berarti secara parsial 

kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

hijab di Zoya Fashion Industry 

cabang Grand Metropolitan 

Mall Bekasi. 

H3 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial kualitas 

pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian hijab di Zoya 

Fashion Industry cabang 

Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. 

4. Hipotesis 4 

Ho : β1 = 0,   ini berarti secara parsial citra 

merek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian hijab di Zoya 

Fashion Industry cabang 

Grand Metropolitan Mall 

Bekasi. 

H4 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial citra merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

hijab di Zoya Fashion Industry 

cabang Grand Metropolitan 

Mall Bekasi 
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4. Analisis dan Hasil Penelitian  

4. 1. Data Sampel 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian 

yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi 

untuk mewakili seluruh populasi. Maksud penelitian 

survei untuk penjajagan (explorative), deskriptif, 

penjelasan (explanatory atau confirmatory), evaluasi, 

prediksi atau peramalan, penelitian operasional, dan 

pengembangan indikator-indikator sosial. Metode 

survei digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, 

wawancara terstruktur, dan sebagainya (Sugiyono, 

2014:6).  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Hal ini berarti bahwa sampelmewakili 

populasi. Guna menentukan jumlah sampel dalam 

penelitian ini, penulismenggunakan rumus 

pengambilan sampel menurut Taro Yamane atau 

yang lebihdikenal dengan istilah Rumus Slovin, 

sebagai berikut: 

Dengan demikian maka jumlah sampel yang diambil 

sebanyak: 

n = 
300

1+300 .(0.1)2 

   = 
300

1+300 .(0.01)
 

   = 
300

1+3
 

   = 
300

4
 

   = 75 orang 

Guna mendapatkan sampel yang representative, yaitu 

dapat mewakili populasi penelitian di atas, maka 

penulis akan menggunakan teknik pengambilan 

sampel berupa purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono 2014:85). Oleh sebab itu peneliti tidak 

menentukan siapa yang akan dijadikan responden, 

melainkan sampel diambil secara acak yang dipandang 

sesuai untuk digunakan sebagai sumber data serta 

memenuhi 4 dari 7 kriteria sebagai berikut: (1) 

Pelanggan terlihat antusias pada saat memilih atau 

memperhatikan produk yang akan dibelinya.(2)Saat 

seorang SPG (Sales Promotion Girl) menawarkan 

produk lain, Pelanggan tetap tertarik dengan produk 

yang sudah akan dipilih. (3)  Pelanggan tidak terlihat 

bingung saat memilih produk.(4) Pelanggan terlihat 

melakukan aktifitas pembelian seorang diri walaupun 

sebenarnya Pelanggan datang dengan beberapa orang 

lain. (4) Pelanggan yang melakukan pembelian khusus 

produk yang istimewa, maksudnya disini adalah 

produk exclusive dengan harga paling mahal dan 

diproduksi terbatas saja. (5) Pelanggan yang membeli 

produk memang untuk digunakan oleh dirinya sendiri 

bukan untuk digunakan oleh orang lain. (5) Minimal 

pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

untuk satu kali transaksi di kasir. 

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah 

mengetahui berbagai tanggapan atas responden adalah 

melakukan uji kualitas data. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah berbagai item pernyataan atau 

indikator yang digunakan tersebut valid atau tidak 

serta reliabel atau tidak. Hal ini penting karena salah 

satu syarat bahwa sebuah data dapat dilakukan uji 

hipotes adalah harus valid dan reliabel. Dibawah ini 

disajikan hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan 

uji reliabilitas. 
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Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh 

mana suatu alat pengukur itu bisa mengukur apa yang 

ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah 

data maka kolom yang dilihat adalah kolom 

Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan 

valid jika rhitung> rtabel.  Untuk melihat tingkat 

validitas semua item pernyataan kuesioner yang 

penulis susun, dapat dilihat pada tabel-tabel di 

bawah ini. 
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas 

Produk 

NO INDIKATOR rhitung SIMPULAN 

1  Kesesuaian 1 0,692 Valid 

2  Kesesuaian 2 0,706 Valid 

3  Kesesuaian 3 0,569 Valid 

4  Daya Tahan 1 0,418 Valid 

5  Daya Tahan 2 0,506 Valid 

6  Daya Tahan 3 0,329 Valid 

7  Daya Tahan 4 0,457 Valid 

8  Estetika 1 0,351 Valid 

9  Estetika 2 0,551 Valid 

10  Estetika 3 0,692 Valid 

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan tentang variabel kualitas produk tersebut 

valid dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas 

Pelayanan 

NO INDIKATOR rhitung SIMPULAN 

1  Keramahan 1 0,593 Valid 

2  Keramahan 2 0,410 Valid 

3  Ketepatan 1 0,624 Valid 

4  Ketepatan 2 0,326 Valid 

5  Komunikasi 1 0,469 Valid 

6  Komunikasi 2 0,337 Valid 

7  Kerapihan 1 0,337 Valid 

8  Kerapihan 2 0,469 Valid 

9  Kebersihan 1 0,557 Valid 

10  Kebersihan 2 0,696 Valid 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan tentang variabel kualitas pelayanan 

tersebut valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya. 

 

   Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas 

Pelayanan 

N

O INDIKATOR rhitung 

SIMPULA

N 

1 Pers pengen produk 1  0,449 Valid 

2 Pers pengen produk 2  0,448 Valid 

3 Kesan profesional 1  0,431 Valid 

4 Kesan profesional 2  0,561 Valid 

5 Kesan moderen  0,528 Valid 

6 

Melayani semua 

segmen  0,577 Valid 

7 Kesan lokasi toko 1  0,577 Valid 

8 Kesan lokasi toko 2  0,377 Valid 

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan tentang variabel citra merek tersebut valid 

dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Citra 

Merek 

N0 INDIKATOR R 

Hitung 

Simpulan 

1 KP  Kualitas produk 1 0,454 Valid 

2 KP  Kualitas produk 2 0,546 Valid 

3 KP  Kualitas produk 3 0,541 Valid 

4 KP  Kualitas Pelayanan 1 0,553 Valid 

5 KP Kualitas Pelayanan 2 0,574 Valid 

6 KP Kualitas Citra Merek 1 0,361 Valid 

7 KP Kualitas Citra Merek 2 0,511 Valid 

8 KP Kualitas Citra Merek 2 0,519 Valid 
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Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan tentang variabel keputusan pembelian 

tersebut valid dan dapat digunakan untuk uji-uji 

selanjutnya.   

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

diandalkan bila alat pengukur tersebut digunakan 

berkali-kali untuk mengukur gejala yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang atas pertanyaan yang disampaikan konsisten 

dari waktu ke waktu. Dikatakan handal (reliabel) jika 

memiliki koefisien keandalan atau cronbach’s alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. Di bawah ini penulis sajikan 

daftar Cronbach Alpha untuk semua variabel 

penelitian yang ada baik variabel bebas maupun 

variabel terikatnya atas dasar perhitungan dengan 

menggunakan SPSS. 

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

Cronbach Alpha yang tertera dalam Tabel Reability 

Statistics (terlampir) hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS untuk masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua instrumen penelitian ini handal (reliabel) dan 

dapat digunakan untuk uji selanjutnya. 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Setelah melakukan uji kualitas data dan semua 

data yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam uji 

selanjutnya maka yang perlu dilakukan adalah uji 

asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan sebelum 

seseorang melakukan analisis regresi linier berganda. 

Adapun uji klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 

uji heteroskedastisitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan 

bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.Uji ini 

dapat dilakukan dengan pendekatan histogram, 

pendekatan grafik maupun pendekatan Kolmogorv-

Smirnov. Dengan menggunakan analisis Kolmogorov 

Smirnov, data residual dikatakan berdistribusi normal 

bila nilai Asymp Sig (2-tailed) > taraf nyata (α = 5%). 

Adapun uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan histogram, hasilnya 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data diolah) 

 

Pada grafik histogram di atas terlihat bahwa 

variabel berdistribusi normal.  Hal ini ditunjukkan 

oleh gambar histogram tidak miring ke kanan maupun 

ke kiri sehingga model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi keputusan pembelian. 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat 

apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau 

tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai 

tolerance > 0,1 atau VIF < 5. Di bawah ini 
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disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) nya. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas 

(Tolerance dan VIF) 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

tolerance variabel independen yang ada diatas 0,1 

serta nilai VIF variabel independennya semua dibawah 

5 yang berarti bawah tidak terjadi multikolinieritas.  

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan pendekatan grafik. Di bawah ini 

penulis sampaikan hasil uji heteroskedastisitas 

menggunakan pendekatan grafik. 

 
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan 

Pendekatan Grafik 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data diolah) 

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan 

bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y.Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak digunakan untuk memprediksi 

keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel 

independennya. 

4.4. Analisis Regresi Berganda  

Setelah semua data dinyatakan layak untuk 

dilakukan uji selanjutnya, maka langkah terakhir yang 

dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini 

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus 

dugaan sementara atas jawaban rumusan masalah 

tersebut yang tertuang dalam hipotesis. Beberapa hal 

yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini antara lain 

persamaan regresi, uji F (uji simultan), koefisien 

determinasi (R2) dan uji t (uji parsial). 

▪ Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 

dengan menggunakan Statistical Program for 

Social Science (SPSS), didapatkan tabel 

Coefficients seperti terlihat pada tabel di bawah 

ini. Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa 

kesimpulan, salah satunya adalah persamaan 

regresi linier berganda. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

 
Melihat nilai Unstandardizet Coefficients 

Beta di atas, maka dapat ditentukan persamaan 

regresi linier berganda yang dihasilkan dari 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Y  =   12,775+ 0,035X1 + 0,116X2 + 0,339X3 

Yang berarti bahwa: 
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a. Konstanta sebesar 12,775 artinya nilai 

keputusan pembelian yang diteliti 

minimal 12,775 poin. 

b. Koefisien regresi kualitas produk (X1) 

sebesar 0,035 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan 

kualitas produk (X1) mengalami kenaikan 

sebesar satu poin, maka keputusan 

pembelian (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,035. 

c. Koefisien regresi kualitas pelayanan (X2) 

sebesar 0,116 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan 

kualitas pelayanan (X2) mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, maka 

keputusan pembelian (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,116. 

d. Koefisien regresi citra merek (X3) sebesar 

0,339 artinya jika variabel independen 

lain nilainya tetap dan citra merek (X3) 

mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

maka keputusan pembelian (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,339. 

 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan 

bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

semua variabel bebas (independent) dalam hal ini 

kualitas produk, kualitas pelayanan, dan citra 

merek secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya (dependent). Adapun hasil Uji F dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel Anova di 

bawah ini. 

Tabel 4.9. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig 

1 

Regressi

on 

Residual 

Total 

186.402 

515.585 

702.987 

3 

71 

74 

62.134 

7.276 

8.540 .000b 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung yang diolah dengan menggunakan SPSS 

adalah sebesar 8,540. Sementara itu nilai Ftabel 

yang dilihat pada Tabel Nilai-nilai Untuk 

Distribusi F adalah 2,734. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 

8,540 > dari Ftabel = 2,734. Ini berarti bahwa 

variabel independen yang terdiri dari kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian hijab di Zoya Fashion Industry Cabang 

Grand Metropolitan Mall Bekasi. 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah 

melakukan Uji t atau yang lebih dikenal dengan nama 

Uji Parsial. Jika Uji F bertujuan untuk melihat 

pengaruh secara bersama-sama, maka Uji t ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependennya secara parsial atau 

sendiri-sendiri. Jadi dalam penelitian ini akan dilihat 

bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian, pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian serta pengaruh citra 

merek terhadap keputusan pembelian produk hijab di 

Zoya Fashion Industry cabang Grand Metropolitan 

Mall Bekasi. 

Tabel 4.1. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 
Guna menentukan H0 maupun H1 yang ditolak 

atau diterima maka nilai thitung di atas dapat 

dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat signifikasi 

5% ( = 0,05). Nilai ttabel  pada tingkat signifikansi 5% 

( = 0,05) adalah 1,994. Dengan membandingkan 

thitung dan  ttabel  maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Secara parsial kualitas produk tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk hijab di 

Zoya Fashion Industry Cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. karena thitung  

(0,424)  < ttabel  (1,994) serta nilai 

signifikansinya di atas 0,05.  

b. Secara parsial kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk hijab di 

Zoya Fashion Industry Cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi karena thitung  
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(1,230) < ttabel  (1,994) serta nilai 

signifikansinya di atas 0,05.  

c. Secara parsial citra merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

hijab di Zoya Fashion Industry cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi karena thitung  

(3,866) >ttabel  (1,994) serta nilai 

signifikansinya di bawah 0,05.  

Hasil Koefisien Determinasi 

Setelah variabel independen dinyatakan berpengaruh 

terhadap kutusan pembelian hijab di Zoya Fashion 

Industri, maka untuk melihat seberapa besar 

pengaruhnya dapat dilihat pada Tabel Model 

Summary hasil perhitungan dengan menggunakan 

Statistical Program for Social Science (SPSS), seperti 

terlihat di bawah ini. 

 

Tabel 4.10. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah 0,234 atau 23,4%. Ini berarti bahwa 

variabel independen berupa kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan citra merek secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen keputusan 

pembelian sebesar 23,4% sedangkan sisanya sebesar 

76,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini (misal: diskon harga, 

brand ambassador, dll). 

 
Pengaruh Dominan 

Guna mengetahui variabel independen 

yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel dependennya adalah dengan cara melihat 

besarnya nilai Standaridized Coefficient Beta. 

Bahwa variabel independen yang mempunyai 

nilai Standaridized Coefficient Beta paling besar 

adalah variabel citra merek yaitu sebesar 0,399 

yang berarti bahwa variabel citra 

merekmerupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelianhijab 

pada Zoya Fashion Industri cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Secara simultankualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

hijab di Zoya Fashion Industry Cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. 

2. Secara parsialkualitas produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

hijab di Zoya Fashion Industry Cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. 

3. Secara parsial kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk hijab di Zoya Fashion Industry 

Cabang Grand Metropolitan Mall Bekasi. 

4. Secara parsial citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk hijab di 

Zoya Fashion Industry Cabang Grand 

Metropolitan Mall Bekasi. 

Saran 

1. Berdasarkan nilai tafsir pada tanggapan responden 

atas variabel kualitas produk yang mana 

pernyaataan mengenai produk Zoya yang 

mencerminkan kepribadian sang pemakai dengan 

nilainya paling kecil. Maka, dapat diambil sebuah 

saran yaitu bahwa produk Zoya kedepan harus 

lebih memproduksi hijab yang unik dan bermutu 

tinggi agar dapat mencerminkan kepribadian yang 

memakai hijab.  

2. Berdasarkan nilai tafsir pada tanggapan responden 

atas variabel kualitas pelayanan yang mana 

pernyaataan mengenai kebersihan lingkungan toko 

Zoya yang nilainya paling kecil. Maka, dapat 

diambil sebuah saran yaitu bahwa kebersihan 

lingkungan toko Zoya harus lebih ditingkatkan lagi 

mulai dari kebersihan atau kerapihan pada área 

meja kasir, kebersihan atau kerapihan pada área 

meja rias, kebersihan kaca ruang ganti, masih 

adanya benang gantungan bekas menggantung 

benda promosi atau event tertentu. 

3. Berdasarkan nilai tafsir pada tanggapan responden 

atas variabel citrs merek yang mana pernyaataan 

mengenai persepsi pengenalan produk Zoya yang 

nilainya paling kecil. Maka, dapat diambil sebuah 

saran yaitu bahwa dalam memperkenalkan atau 

mempromosikan produk Zoya haruslah melalui 

media yang tepat sasaran sesuai dengan segmen 

pasarnya, target pasarnya, dan posisi pasarnya 

produk Zoya. 

4. Berdasarkan nilai tafsir pada tanggapan responden 

atas variabel keputusan pembelian yang mana 

pernyaataan mengenai keputusan pembelian 
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produk Zoya yang mempertimbangkan citra merek 

dengan nilainya paling kecil. Maka, dapat diambil 

sebuah saran yaitu bahwa menjaga citra merek 

produk Zoya sangatlah penting untuk pertimbangan 

Customer dalam memilih produk hijab Zoya, salah 

satunya yaitu bisa dengan memilih sosok figur 

Brand ambassador ataupun figur desainer produk 

Zoya yang mana kepribadian figur tersebut musti 

baik dan santun. 
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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS DAN BIAYA
PASANG BARU TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN

DI PT. PLN (PERSERO) RAYON CILEUNGSI

Iman Hernawan1 dan Okky Rizki Widaya2

1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
2Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK

Pada  prinsipnya  setiap  perusahaan  menjual  produk-produknya  (barang  atau  jasa)  akan
dihadapkan dengan teknik penjualan yang bagus, sehingga jasa yang ditawarkan dapat terjual dengan
baik.  Adapun  beberapa  teknik  penjualan  yang  dimaksud  adalah  terkait  dengan  bagaimana  dan
seberapa tinggi  jasa  yang pelanggan rasakan.  Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui  dan
menganalisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Fasilitas dan  Biaya  Pasang  Baru Terhadap  Kepuasan
Pelanggan di PT. PLN (Persero) Rayon Cileungsi.

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  penjelasan  (explanatory)  dengan
mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Model  analisis  data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 19,9% faktor-faktor kepuasan pelanggan
dapat dijelaskan oleh  kualitas pelayanan, fasilitas dan biaya pasang baru sedangkan sisanya 80,1%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : kualitas pelayanan, fasilitas, biaya pasang baru, kepuasan pelanggan.

1
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1. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini, menuntut
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk
meningkatkan  pelayanan  secara  profesional
sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.
Perubahan teknologi dan arus informasi yang
sangat  cepat  telah  mendorong  perusahaan
untuk menghasilkan produk atau layanan yang
dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan
konsumen,  sehingga  konsumen  merasa  puas
dengan apa yang telah mereka dapatkan dari
perusahaan. PT.  PLN  (Persero)  merupakan
salah  satu  Perusahaan  Milik  Negara  yang
memberikan  pelayanan  kepada  calon
pelanggan dan masyarakat  dalam penyediaan
jasa  yang  berhubungan  dengan  penjualan
tenaga  listrik  satu-satunya  di  Indonesia.
Peningkatan  kebutuhan  listrik  melonjak
dengan tinggi dan cepat, khususnya kebutuhan
bagi industri dan diiringi pula dengan standar
tingkat  kepuasan  masyarakat  menjadi  lebih
tinggi  lagi  sebagai  akibat  dari  meningkatnya
pendapatan  masyarakat  yang  maju  dan
modern.  Dalam  melakukan  kegiatannya,  PT.
PLN (Persero) menyediakan bagian pelayanan
pelanggan  yang  tugasnya  memberikan
pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  setiap
pelanggan.

Memberikan  pelayanan  yang
memuaskan bagi konsumen adalah salah satu
tugas  dan  tujuan  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi. Salah satunya pemberian pelayanan
itu  adalah  pelayanan  penyambungan  baru
aliran  listrik  untuk  konsumen.  Melalui
prosedur  yang  telah  ada,  PT. PLN  (Persero)
Rayon  Cileungsi  melaksanakan  tugasnya
dengan semaksimal mungkin demi tercapainya
semua  tujuan  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi  dan  konsumen  bisa  mendapatkan
kenyamanan dan kepuasan terhadap kebutuhan
akan guna aliran listrik untuk kesejahteraan.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan
pelanggan, maka PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi perlu  menuji apakah faktor  kualitas
pelayanan,  fasilitas dan  biaya  pasang  baru
berpengaruh dalam kepuasan pelanggan.

2. Rumusan  Masalah  dan  Tujuan
Penelitian

Berdasarkan  uraian  serta  penjelasan
yang telah  dikemukakan pada  latar  belakang

maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini
adalah sebagai berikut :
1) Apakah  secara  simultan  kualitas

pelayanan, fasilitas dan biaya pasang baru
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi?

2) Apakah secara parsial kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi?

3) Apakah  secara  parsial  fasilitas
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi?

4) Apakah secara parsial biaya pasang baru
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi?

Dengan  rumusan  masalah  tersebut,
maka  tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan  pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)
Rayon Cileungsi (Obyek Penelitian).

3. Kerangka Teoritis

Kualitas Pelayanan
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

sebuah  perusahaan  pada  akhirnya  akan
bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh
pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan,
kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana
seseorang menyatakan hasil perbandingan atas
kinerja  produk  yang  diterima  dan  yang
diharapkan (Kotler dan Philips dalam Danang,
2014:193). Perusahaan akan selalu menyadari
pentingnya faktor  pelanggan,  oleh karena itu
mengukur kepuasan para pelanggan sangatlah
perlu.

Perusahaan  akan  meningkatkan
interaksi  antar  organisasinya  dan  para
pelanggan sedemikian rupa sehingga layanan
yang diberikan dapat lebih disesuaikan dengan
kebutuhan  dan  keinginan  individual  setiap
pelanggan. Menurut Lupiyoadi dalam Hadiyati
(2010:83)  Kualitas  pelayanan  adalah
keseluruhan  ciri-ciri  dan  karakteristik-
karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam
hal  kemampuannya  untuk  memenuhi
kebutuhan-kebutuhan  yang  telah  ditentukan
atau bersifat  laten,  dengan menekankan pada
orientasi pemenuhan harapan pelanggan untuk

2
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memperoleh  kecocokan  untuk  pemakaian
(fitness for use). Maka secara umum pelayanan
dapat  diartikan  dengan  melakukan  perbuatan
yang  hasilnya  ditujukan  untuk  kepentingan
orang  lain,  baik  perorangan,  maupun
kelompok atau masyarakat.

Fasilitas
Definisi Fasilitas menurut Tjiptono (2007:184)
Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus
ada  sebelum  suatu  jasa  dapat  ditawarkan
kepada  konsumen.  Menurut  Kotler  & Keller
dalam  Haryanto  (2013:752)  mendefinisikan
fasilitas  yaitu  segala  sesuatu  yang  bersifat
peralatan  fisik  dan  disediakan  oleh  pihak
penjual  jasa  untuk  mendukung  kenyamanan
konsumen fasilitas  dapat  pula  berupa  segala
sesuatu  yang  memudahkan  konsumen  dalam
memperoleh  kepuasan. Menurut  Tjiptono
(2007:46-48)  indikator  fasilitas  diantaranya,
yaitu :
1) Perencanaan Ruang

Unsur ini mencakup perencanaan interior
dan  arsitektur,  seperti  penempatan
peralatan  dan  perlengkapan  dalam
ruangan, desain aliran sirkulasi, dan lain-
lain.  Seperti  penempatan  ruang  tunggu
yang  perlu  diperhatikan  selain  daya
tampungnya,  juga  perlu  diperhatikan
penempatan peralatan lainnya.

2) Perlengkapan
Perlengkapan  berfungsi  sebagai  sarana
yang  memberikan  kenyaman,  sebagai
pajangan  atau  sebagai  infrastruktur
pendukung bagi penggunaan barang para
pelanggan.  Yang  dimaksud  dengan
perlengkapan dalam penelitian ini seperti:
ketersediaan  listrik,  meja  atau  kursi,
internet  hot  spot  area,  lukisan  atau
bacaan, peralatan tulis dan lain-lain

3) Unsur Pendukung
Keberadaan  fasilitas  utama  tidak  akan
lengkap tanpa adanya fasilitas pendukung
lainnya,  seperti:  tempat  ibadah,  toilet,
tempat  parkir,  tempat  lokasi  makan  dan
minum,  internet  area  yang  luas  yang
selalu diperhatikan tingkat keamanannya.

Biaya Pasang Baru
Menurut Purwanti dan Prawironerogo

(2013:19)  “Biaya  adalah  kas  dan  setara  kas
yang  dikorbankan  untuk  memproduksi  atau
memperoleh barang atau jasa yang di harapkan
akan  memperoleh  manfaat  atau  keuntungan
dimasa  mendatang”.  Berdasarkan  pengertian

diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa
biaya adalah pengorbanan untuk memperoleh
sebuah  hasil.  Penggolongan  Biaya  menurut
perilaku  dalam  hubungannya  dengan
Perubahan  Volume  Kegiatan.  Dalam
hubungannya dengan volume kegiatan,  biaya
dapat di golongkan menjadi:
1) Biaya Tetap (fixed cost)
2) Biaya Variabel (variable cost)
3) Biaya Semi Variabel
4) Biaya Semi Fixed

Kepuasan Pelanggan
Kepuasan  pelanggan  telah  menjadi

konsep  sentral  dalam  wacana  bisnis  dan
manajemen.  Pelanggan  merupakan  fokus
utama dalam pembahasan mengenai kepuasan
dan  kualitas  jasa. Kotler  dalam  Manoppo
(2013:1343),  kepuasan  pelanggan  adalah
tingkat  perasaan  seseorang  setelah
membandingkan  kinerja  (atau  hasil)  yang  ia
rasakan  di  bandingkan  dengan  harapannya.
Oleh karena itu, pelanggan memegang peranan
cukup  penting  dalam  mengukur  kepuasan
terhadap  produk  maupun  pelayanan  yang
diberikan perusahaan.

Untuk  menghadapi  persaingan  dan
perubahan  perilaku  konsumen  tersebut  maka
banyak  perusahaan  yang  berpusat  pada
pelangganlah  yang  dapat  memberikan  nilai
Superior  kepada  mereka,  dan  memenangkan
persaingan.  Perusahaan  akan  terus  berusaha
dengan sekuat  tenaga untuk mempertahankan
pelanggannya karena biaya  yang dikeluarkan
untuk  menarik  pelanggan  baru  akan  lebih
tinggi  dibandingkan  biaya  untuk
mempertahankan pelanggan yang ada.

4. Kerangka Konseptual
Kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori hubungan
dengan  berbagai  faktor  yang  telah
diidenfitikasi  sebagai  masalah  yang  penting
(Sugiyono,  2010:60).  Di  bawah  ini  adalah
gambaran  kerangka  konseptual  yang
digunakan dalam penelitian ini.
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Hipotesis

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka
pemikiran  yang  telah  penulis  sampaikan  di
atas,  maka  hipotesis  penelitian  ini  dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1

H0 : βi= 0, artinya  kualitas
pelayanan,  fasilitas  dan
biaya  pasang  baru  tidak
berpengaruh  secara
simultan  terhadap
kepuasan  pelanggan  di
PT. PLN (Persero) Rayon
Cileungsi

Ha : βi≠ 0, artinya  kualitas
pelayanan,  fasilitas  dan
biaya  pasang  baru
berpengaruh  secara
simultan  terhadap
kepuasan  pelanggan  di
PT. PLN (Persero) Rayon
Cileungsi

2. Hipotesis 2
H0 : β1= 0, artinya kualitas pelayanan

tidak  berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

H1 : β1≠ 0, artinya kualitas pelayanan
berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

3. Hipotesis 3

H0 : β2= 0, artinya  fasilitas  tidak
berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

H2 : β2≠ 0, artinya  fasilitas
berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

4. Hipotesi 4
H0 : β3= 0, artinya biaya pasang baru

tidak  berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

H3 : β3≠ 0, artinya biaya pasang baru
berpengaruh  secara
parsial terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT.  PLN
(Persero)  Rayon
Cileungsi

5. Analisis dan Hasil Penelitian
5.1. Data Sample

Metode  penelitian  yang  digunakan
dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan
metode penelitian survei yaitu penelitian yang
datanya  dikumpulkan  dari  sampel  atas
populasi  untuk  mewakili  seluruh  populasi.
Adapun populasi  dalam penelitian  ini  adalah
para pelanggan baru PT. PLN (Persero) Rayon
Cileungsi di bulan Februari 2017 – April 2017
dengan  jumlah  populasi  adalah  1.747
pelanggan.

Guna  menentukan  jumlah  sampel
dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan
rumus  pengambilan  sampel  menurut  Taro
Yamane atau yang lebih dikenal dengan istilah
Rumus Slovin, sebagai berikut:

Keterangan:
n = banyaknya sampel
N = Populasi
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d2 =  Presisi  yang  ditetapkan  (dalam
penelitian ini ditetapkan 10%)
Sumber:  Rakhmad  dalam Unaradjan  (2013  :
124)
Dengan demikian maka jumlah sampel yang 
diambil sebanyak :

         1.747
n =     =  94,58 
(dibulatkan menjadi 95 responden)

1.747 x (0.1)2 +1
     Guna  mendapatkan  sampel  yang
respresentatif  yaitu  dapat  mewakili  populasi
penelitian  di  atas,  maka  penulis  akan
menggunakan  teknik  pengambilan  sampel
berupa  purposive  sampling  yaitu  teknik
penentuan  sampel  dengan  pertimbangan
tertentu (Sugiyono 2014: 85), dengan kata lain
peneliti  memilih  pelanggan  yang  datang  ke
kantor  PLN  dan  bersedia  untuk  menjadi
responden untuk memberikan informasi  yang
dibutuhkan.

Jumlah  responden  untuk  mewakili
populasi  pelanggan  adalah  95  orang  yang
didominasi oleh laki-laki (68.42%), usia antara
21 – 30  tahun (45.26%), dengan pendidikan
terakhir SLTA (47.37%) dan pekerjaan sebagai
karyawan  swasta  (50,53%).  Penelitian  ini
menggunakan  variabel/indikator  kualitas
pelayanan, fasilitas, biaya pasang baru sebagai
variable  independen dan kepuasan pelanggan
sebagai  veriabel  dependen.  Variabel  dan
indikator  pernyataan  dinilai  dengan
menggunakan kategori pengukuran lima skala
likert.  Jawaban diberi skor untuk mengetahui
bagaimana  pengaruh  antara  variabel
independen  dengan  variabel  dependen  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan
menggunakan  uji  regresi  berganda,  uji
simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

5.2. Uji Validitas Uji Reliabiltas
Uji validitas dan reliabilitas dilakukan

kepada  semua  sampel  yang  berjumlah  95
responden.  Uji  validitas  dilakukan  untuk
menguji  apakah  kuesioner  layak  atau  tidak
untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.
Tinggi rendahnya validitas menunjukkan data
yang  dikumpulkan  tidak  menyimpang  dari
gambaran tentang peubah yang diteliti. Untuk
mengetahui  valid  tidaknya  pertanyaan  dalam
kuesioner,  maka  hasil  SPSS  harus
menghasilkan rhitung > 0,3.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas
Pelayanan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Fasilitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Biaya 
Pasang Baru

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan 
Pelanggan

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat
sejauh  mana  suatu  alat  pengukur  dapat
dipercaya atau diandalkan bila  alat  pengukur
tersebut  digunakan  berkali-kali  untuk
mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner
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dikatakan  reliabel  atau  handal  jika jawaban
seseorang  atas  pertanyaan  yang  disampaikan
konsisten  dari  waktu  ke  waktu. Dikatakan
handal  (reliabel)  jika  memiliki  koefisien
keandalan  atau  cronbach’s alpha sebesar  0,6
atau lebih. Di bawah ini penulis sajikan daftar
Cronbach  Alpha untuk  semua  variabel
penelitian  yang  ada  baik  variabel  bebas
maupun  variabel  terikatnya  atas  dasar
perhitungan dengan menggunakan SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas
NO VARIABEL

Cronbach
α

SIMPULAN KETERANGAN

1
Kualitas

Pelayanan
0,849

Reliabel Karena Cronbach
α > 0,6

2 Fasilitas 0,859
Reliabel Karena Cronbach

α > 0,6

3
Biaya Pasang

Baru
0,869

Reliabel Karena Cronbach
α > 0,6

4
Kepuasan
Pelanggan

0,707 Reliabel
Karena Cronbach

α > 0,6

Dari  tabel  hasil  uji  validitas  dan
reliabilitas diatas dapat dinyatakan bahwa data
variabel yang terkumpul valid dan reliabel.

5.3. Uji Asumsi Klasik
Setelah  melakukan  uji  kualitas  data

dan semua data  yang dihasilkan layak untuk
digunakan  dalam  uji  selanjutnya  maka  yang
perlu dilakukan adalah uji  asumsi klasik.  Uji
ini  wajib  dilakukan  sebelum  seseorang
melakukan  analisis  regresi  linier  berganda.
Adapun  uji  klasik  yang  dilakukan  dalam
penelitian ini meliputi:  (1) uji  normalitas, (2)
uji  multikolinieritas  dan  (3)  uji
heteroskedastisitas.

Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk

menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual  memiliki  distribusi
normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji
F  dan  uji  t  mengasumsikan  bahwa  nilai
residual harus mengikuti distribusi normal. Uji
ini  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan
histogram,  pendekatan  grafik  maupun
pendekatan Kolmogorv-Smirnov.

Adapun  uji  normalitas  dalam
penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
histogram,  hasilnya  seperti  terlihat  pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Pada grafik histogram di  atas terlihat

bahwa variabel berdistribusi normal.  Hal ini
ditunjukkan  oleh  gambar  histogram  tidak
miring  ke  kanan  maupun  ke  kiri  sehingga
model  regresi  layak  digunakan  untuk
memprediksi kepuasan pelangan.

Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk

melihat  apakah  terdapat  korelasi  antara
variabel  bebas  atau  tidak.  Multikolinieritas
dilakukan  dengan melihat nilai  Tolerance dan
Variance  Inflation  Factor (VIF).  Dikatakan
tidak  terjadi  multikolinieritas  jika  nilai
tolerance > 0,1  atau VIF < 5.  Di  bawah ini
disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan
melihat  Tolerance dan  Variance  Inflation
Factor (VIF) nya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance
dan VIF)

VARIABEL
COLLINEARITY STATISTICS

TOLERANCE VIF
HASIL SIMPULAN HASIL SIMPULAN

Kualitas 
Pelayanan

0,637 > 0,1 1,570 < 5

Fasilitas 0.924 > 0,1 1,083 < 5
Biaya Pasang
Baru

0.679 > 0,1 1,474 < 5

Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan

menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi
ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu
pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika
varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke
pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut
homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut
heteroskedastisitas.
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Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
dengan pendekatan grafik

5.4. Uji Hipotesis
Uji  regresi  berganda  Hasil

menggunakan  Statistical  Program for  Social
Science (SPSS),  dan  didapatkan  tabel
Coefficients  seperti  terlihat  pada  Tabel  7  di
bawah  ini.  Dari  tabel  tersebut  dapat  diambil
beberapa  kesimpulan,  salah  satunya  adalah
persamaan regresi linier berganda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Melihat nilai Unstandardizet Coefficients Beta
di  atas,  maka  dapat  ditentukan  persamaan
regresi  linier  berganda  yang  dihasilkan  dari
penelitian ini, sebagai berikut:

Y  =   14,270 + 0,160X1 + 0,082X2 - 0,056X3

Yang berarti bahwa:
a. Konstanta  sebesar  14,270 yang  berarti

jika variabel  kualitas pelayanan,  fasilitas
dan biaya pasang baru dianggap nol maka
variabel  kepuasan  pelanggan sebesar
14,270.

b. Koefisien  regresi  variabel  kualitas
pelayanan diperoleh  nilai  sebesar  0,160
yang  berarti  jika  variabel  kualitas
pelayanan mengalami kenaikan sementara
variabel  fasilitas dan  biaya  pasang  baru
diasumsikan  tetap  maka  kepuasan
pelanggan juga  akan  mengalami
penurunan sebesar 0,160.

c. Koefisien  regresi  variabel  fasilitas
diperoleh nilai sebesar 0,082 yang berarti
jika  variabel  biaya  pasang  baru
mengalami  kenaikan sementara  variabel
kualitas pelayanan dan biaya pasang baru

diasumsikan  tetap  maka  kepuasan
pelanggan juga  akan  mengalami
penurunan sebesar 0,082.

d. Koefisien  regresi  variabel  biaya  pasang
baru diperoleh nilai  sebesar  -0,056 yang
berarti  bahwa jika variabel  biaya pasang
baru mengalami  penurunan sementara
variabel  kualitas  pelayanan dan  fasilitas
diasumsikan  tetap  maka  kepuasan
pelanggan juga  akan  mengalami
penurunan sebesar -0,056.

5.6. Uji F
Uji  F  atau  dikenal  dengan  Uji

Simultan  bertujuan  untuk  melihat  seberapa
besar  pengaruh  semua  variabel  bebas
(independent)  dalam  hal  ini  kualitas
pelayanan,  fasilitas dan  biaya  pasang  baru
secara  bersama-sama  terhadap  variabel
terikatnya  (dependent).  Adapun  hasil  Uji  F
dalam penelitian ini  dapat  dilihat  pada Tabel
Anova di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji F

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung yang diolah dengan menggunakan SPSS
adalah sebesar  8,790. Sementara itu nilai Ftabel

yang  dilihat  pada  Tabel  Nilai-nilai  Untuk
Distribusi  F  adalah  2,704.  Dengan  demikian
maka  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  Fhitung =
8,790 > dari  Ftabel = 2,704.  Ini  berarti  bahwa
variabel independen yang terdiri dari  kualitas
pelayanan, fasilitas  dan  biaya  pasang  baru
berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan
pelanggan di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi.
5.6. Uji t

Uji  t  ini  bertujuan  untuk  melihat
pengaruh  variabel  independen  terhadap
variabel  dependennya  secara  parsial  atau
sendiri-sendiri. Jadi dalam penelitian ini akan
dilihat  bagaimana  pengaruh  kompensasi,
komunikasi  dan  lingkungan  kerja terhadap
kualitas  kerja guru  yang  ada  di  Obyek
Penelitian.
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Tabel 8. Hasil Uji t (Uji Parsial)

VARIABEL
T Sig.

KESIMPULAN
thitung ttabel HASIL

α =
5%

Kualitas 
Pelayanan

3,867
>

1,986
0,000

<
0,05

Berpengaruh 
Signifikan

Fasilitas 1,549
<

1,986
0,125

>
0,05

Tidak 
berpengaruh 
signifikan

Biaya 
Pasang Baru

-
0,642

<
1,986

0,523
>

0,05

Tidak 
berpengaruh 
signifikan

Guna menentukan H0 maupun H1 yang ditolak
atau  diterima maka  nilai  thitung  di  atas  dapat
dibandingkan  dengan  nilai  ttabel  pada  tingkat
signifikasi  5%  ( =  0,05).  Nilai  ttabel   pada
tingkat  signifikansi  5%  ( =  0,05)  adalah
1,986. Dengan membandingkan thitung  dan  ttabel

maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai
berikut:
1) Secara  parsial  kualitas  pelayanan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT. PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi  karena thitung  (3,847)  > ttabel

(1,986)  serta  nilai  signifikansinya  di
bawah 0,05. Artinya  H0 ditolak  dan  H1

diterima.
2) Secara parsial  fasilitas tidak berpengaruh

signifikan  terhadap  kepuasan  pelanggan
di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon  Cileungsi
karena thitung (1,549)  < ttabel   (1,986) serta
nilai signifikansinya di  atas 0,05. Artinya
H0 terima dan H2 ditolak.

3) Secara  parsial  biaya  pasang  baru  tidak
berpengaruh signifikan tehadap  kepuasan
pelanggan  di  PT. PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi karena thitung  (-0.642)  <  ttabel

(1,986) serta nilai signifikansinya di  atas
0,05. Artinya H0 terima dan H3 ditolak.

6. Pengaruh Dominan
Variabel  independen  yang

berpengaruh paling dominan terhadap variabel
dependennya  dilihat  dengan  cara  melihat
besarnya nilai  Standaridized Coefficient  Beta
seperti  terlihat  pada  Tabel  7  di  atas.  Tabel
tersebut  memperlihatkan  bahwa  variabel
independen  yang  mempunyai  nilai
Standaridized  Coefficient  Beta paling  besar
adalah  variabel  kualitas  pelayanan yaitu
sebesar  0,160 sebagai  variabel  yang  paling
dominan  berpengaruh  terhadap  terhadap
kepuasan  pelanggan  di  PT.  PLN  (Persero)
rayon Cileungsi

.

7. Simpulan dan Saran
Sesuai  dengan  uraian-uraian  di  atas

serta hasil  analisis  dan interpretasi  data yang
telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat
diambil kesimpulan, sebagai berikut:
1. Secara  serempak kualitas  pelayanan,

fasilitas,  dan  biaya  pasang  baru
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi.

2. Secara  parsial  kualitas  pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi.

3. Secara  parsial  fasilitas tidak terlalu
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi.

4. Secara  parsial  biaya  pasang  baru  tidak
terlalu berpengaruh  signifikan  terhadap
terhadap  kepuasan pelanggan di PT PLN
(Persero) Rayon Cileungsi.

Agar  PT  PLN  (Persero)  Rayon
Cileungsi  bisa  lebih  meningkatkan  kepuasan
pelanggan  maka  perlu  melakukan  beberapa
langkah sebagai berikut :
1) Untuk fasilitas :

1. Untuk  meningkatkan  pelayanan
kepada konsumen dalam hal ini ruang
tunggu  bagi  konsumen  harus
diperhatikan  agar  konsumen  merasa
nyaman  karena  waktu  tunggu  yang
relatih  lama maka  layout  pada  ruang
tunggu  harus  diperhatikan  agar
konsumen  merasa  nyaman,  karena
waktu tunggu yang relatif lama maka
harus  disediakan  kursi  tunggu  yang
nyaman  dan  suasana  ruangan  yang
wangi juga fasilitas pendukung lainnya
seperti  adanya  Koran,  AC  (Air
Conditioner),  televisi  dengan  acara
yang disesuaikan, sehingga konsumen
tidak  merasa  jenuh  atau  bosan  pada
saat menunggu antrian.

2. Adanya pengaturan antrian yang jelas
dan  pasti  dengan  menambahkan  alat
atau  aplikasi  untuk  pengambilan
nomor  antri,  sehingga  proses
pelayanan  berlangsung  dengan  cepat
tanpa  harus  menunggu  lebih  bayak
antrian.

2) Untuk Biaya Pasang Baru
1. Mahalnya  biaya  pemasangan  baru

listrik  yang  sering  dipermasalahkan
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masyarakat  terjadi  karena masyarakat
tidak  mau  langsung  melakukan  atau
memperoses  sendiri  penyambungan
baru  secara  langsung.  Atau  dengan
kata  lain  calon  pelanggan  lebih
memilih  menggunakan  jasa  pihak
ketiga  (Calo)  daripada  mengurusnya
sendiri.

2. PT.PLN perlu mengadakan sosialisasi
langsung kepada pelanggan mengenai
tarif dasar listrik dan cara perhitungan
tagihan listrik mereka.

3) Untuk Kualitas Pelayanan
1. Assurance mempunyai  pengaruh

terbesar terhadap kepuasan pelanggan.
Indikator  jaminan  yang  dominan
adalah  karyawan  trampil  dan
mempunyai  pengetahuan  yang
memadai.  Untuk  itu  sebaiknya,
karyawan trampil dan senantiasa tetap
meningkatkan  pengetahuannya  yang
salah satunya dapat diperoleh melalui
berbagai pelatihan yang diadakan oleh
perusahaan.

2. Responsiveness mempunyai  pengaruh
terbesar  kedua  terhadap  kepuasan
pelanggan.  Indikator  daya  tanggap
yang  dominan  adalah  kecepatan
karyawan dalam melayani kepentingan
pelanggan  serta  kemampuan  dan
kemauan  karyawan  menjalin
komunikasi.  Untuk  itu,  perlu  ada
bagian customer service yang bertugas
mengatasi  keluhan atau permasalahan
yang  dihadapi  pelanggan  serta
bertugas  memberikan  informasi
kepada pelanggan dan karyawan yang
bertugas  di  bagian  customer  service
harus  mempunyai  kemampuan
komunikasi  yang  baik  sehingga  bisa
lancar  dalam  berkomunikasi  dengan
pelanggan.

3. Tangible mempunyai  pengaruh
terbesar  ketiga  terhadap  kepuasan
pelanggan.  Indikator  bukti  fisik  yang
dominan  adalah  ruang  interior  dan
eksterior  dan  kebersihan  ruang
pelayanan. Untuk itu sebaiknya dalam
melakukan  penataan  interior  dan
eksterior  tetapi  rapi.  Menggunakan
teknologi  yang  lebih  canggih  dalam
memberikan  pelayanan  seperti
penggunaan  nomor  antrian  secara
elektronik.
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ABSTRAK 

Penelitian ini betujuan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia pada periode 2012-2016 

dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas.  

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data sekunder, dengan melihat 

laporan keuangan (annual report) bank selama periode tahun 2012-2016 yang diambil dari 

BEI dan website masing-masing bank. Jumlah sampel yang diperoleh dari kriteria yaitu 7 

bank dengan total 35 sampel. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional adalah metode 

Independent sample t-test.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

keuangan bank konvensional dan bank syariah. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya 

dari segi rasio Solvabilitas, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari 

segi rasio Likuiditas dan Profitabilitas.  

Kata kunci : Kinerja keuangan, bank umum konvensional, bank umum syariah, likuiditas, 

profitabilitas, dan solvabilitas. 
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1. Latar Belakang 

Sektor perbankan merupakan salah 

satu entitas ekonomi yang sangat 

berpengaruh dalam perekonomian 

masyarakat. Sebagian masyarakat tidak 

terlepas dari pelayanan dan fasilitas yang 

diberikan oleh lembaga keuangan tersebut 

pada saat ini. Pelayanan tersebut dapat 

berupa pinjaman dana, penyimpanan dana, 

bahkan menjadi sarana pembayaran dan 

transfer antar pribadi maupun antar bisnis 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Industri perbankan di Indonesia 

hanya berupa bank sentral dan bank 

konvensional, namun seiring berjalannya 

waktu mulailah terbentuk bank syariah yang 

berlandaskan prinsip syariah, yaitu 

menggunakan ketentuan dan hukum islam. 

Pertumbuhan bank syariah terus meningkat 

terbukti dengan mulai bertambahnya jumlah 

bank konvensional di Indonesia maupun 

negara lain yang membuka cabang syariah. 

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di 

Indonesia masih relatif baru yaitu baru 

diawal tahun 1990-an. Abdullah, & Francis 

(2014: 214) mengemukakan Bank Syariah 

pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia yang didirikan pada tanggal 01 

November 1991. Bank ini ternyata 

berkembang cukup pesat sehingga saat ini 

BMI sudah mempunyai puluhan cabang di 

kota besar Indonesia. Saat ini sudah banyak 

Bank umum konvensional yang membuka 

cabang syariah di Indonesia. 

Bank konvensional dan bank syariah 

terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan 

yang paling mendasar yakni akad yang 

dilakukan, dimana Bank Syariah mempunyai 

konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai 

dengan hukum Islam sedangkan bank 

konvensional hanya mempunyai 

konsekuensi duniawi saja. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada pengembalian dan 

pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau 

yang diberikan oleh lembaga keuangan 

kepada nasabah. Bank konvensional 

beroperasi dengan sistem bunga, dimana 

dalam agama Islam disebut dengan sebutan 

riba. Dalam Islam, bunga merupakan riba 

yang diharamkan karena dapat merugikan 

salah satu pihak dan menguntungkan pihak 

lainnya. Bank syariah tidak menggunakan 

bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga 

atas penggunaan dana dan pinjaman. Tidak 

diberlakukannya bunga pada bank syariah 

maka disimpulkan bahwa bank syariah tidak 

mengalami negative spread seperti yang 

dialami oleh bank konvensional. Bank 

syariah tidak mengalami negative spread 

karena perbankan syariah tidak memiliki 

kewajiban membayar bunga karena 

menggunakan prinsip bagi hasil. Perbankan 

syariah membagi keuntungan dan kerugian 

dengan nasabahnya sesuai dengan nisbah 

yang telah disepakati diawal oleh kedua 

belah pihak. Sedangkan yang dimaksud 

dengan perbankan konvensional mengalami 

negative spread yaitu perbankan 

konvensional memiliki kewajiban untuk 

membayar bunga kepada nasabahnya dalam 

segala kondisi sehingga merupakan beban 

yang selalu melekat bagi bank tersebut. 

Perbedaan-perbedaan tersebut maka akan 

berdampak pada kinerja keuangan dari 

masing-masing bank tersebut. 

Dasar kegiatan perbankan yakni 

kepercayaan. Pihak perbankan harus 

memberikan berbagai rangsangan dan 

kepercayaan sehingga masyarakat berminat 

untuk menanamkan dananya. Kegiatan 

perbankan tidak akan dapat berjalan dengan 

baik tanpa adanya kepercayaan dari 

masyarakat terhadap perbankan dan juga 

sebaliknya, tanpa adanya kepercayaan 

perbankan terhadap masyarakat (Susilo dkk 

dalam Marbelanty, 2015 : 2). Sistem 

perbankan yang sehat dinilai dari kinerja 

keuangan bank yang baik. Kinerja keuangan 

bank yang sehat dapat menimbulkan 

kepercayaan masyarakat sebaliknya, 

penurunan kinerja keuangan bank dapat 

menurunkan kepercayaan masyarakat. Bank 

semakin baik apabila bank tersebut 

dipercaya oleh masyarakat. Diperlukan 

kinerja bank yang baik untuk dapat 

memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank 

perlu menjaga kinerjanya agar dapat 

beroperasi secara optimal karena salah satu 

faktor agar bank dapat bertahan hidup 

adalah kinerja keuangan bank tersebut. 

Laporan keuangan pada perbankan 

menunjukkan kinerja keuangan yang telah 

dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja 

keuangan bank tercermin pada berbagai 

macam rasio, beberapa di antaranya yaitu 

rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio 

solvabilitas. Rasio likuiditas dapat diketahui 
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dengan menghitung loan to deposit ratio, 

rasio profitabilitas dapat dihitung 

menggunakan return on assets, sedangkan 

rasio solvabilitas dapat dihitung dengan debt 

to equity ratio. Rasio-rasio ini diukur untuk 

dapat menentukan apakah suatu bank 

memiliki kinerja yang baik atau kurang baik 

serta dapat dapat melihat perbedaan kinerja 

keuangan yang terjadi pada kedua jenis bank 

tersebut. 

 

2. Peumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. (1) Apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan Bank Umum 

Konvensional dengan Bank Umum Syariah 

yang diproksikan dengan rasio likuiditas? 

(2) Apakah terdapat perbedaan kinerja 

keuangan Bank Umum Konvensional 

dengan Bank Umum Syariah yang 

diproksikan dengan rasio profitabilitas? (3) 

Apakah terdapat perbedaan kinerja 

keuangan Bank Umum Konvensional 

dengan Bank Umum Syariah yang 

diproksikan dengan rasio solvabilitas?  

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah dengan Bank Umum Konvensional 

yang diproksikan dengan rasio likuiditas, 

profitabilitasn dan solvabilitas. 

 

3. Kerangka Teoritis 

Perbedaan Bank Konvensional Dengan 

Bank Syariah 

Terdapat beberapa perbedaan 

mendasar diantara bank syariah dan bank 

konvensional. Perbedaan itu menyangkut 

aspek legalitas, struktur organisasi, usaha 

yang dibiayai dan lingkungan kerja (Gemala 

dalam Ningsih, 2012:23-26).  

Akad dan Aspek Legalitas  

Akad yang dilakukan dalam bank 

syariah memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. Nasabah 

seringkali berani melanggar 

kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan 

bila hukum itu hanya berdasarkan hukum 

positif belaka, tapi tidak demikian bila 

perjanjian tersebut memiliki pertanggung 

jawaban hingga yaumil qiyamah nanti. 

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik 

dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun 

ketentuan lainnya harus memenuhi 

ketentuan akad.  

 

Lembaga Penyelesai Sengketa  

Penyelesaian perbedaan atau 

perselisihan antara bank dan nasabah pada 

perbankan syariah berbeda dengan 

perbankan konvensional. Kedua belah pihak 

pada perbankan syariah tidak 

menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi 

menyelesaikannya sesuai tata cara dan 

hukum materi syariah. Lembaga yang 

mengatur hukum materi dan atau 

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia 

dikenal dengan nama Badan Arbitrase 

Muamalah Indonesia atau BAMUI yang 

didirikan secara bersama oleh Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia dan Majelis 

Ulama Indonesia. 

 

Struktur Organisasi  

Bank syariah dapat memiliki 

struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris 

dan direksi, tetapi unsur yang amat 

membedakan antara bank syariah dan bank 

konvensional adalah keharusan adanya 

Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi 

mengawasi operasional bank dan produk-

produknya agar sesuai dengan garis-garis 

syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya 

diletakkan pada posisi setingkat Dewan 

Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk 

menjamin efektivitas dari setiap opini yang 

diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. 

Karena itu biasanya penetapan anggota 

Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para 

anggota Dewan Pengawas Syariah itu 

mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah 

Nasional.  

Bisnis dan Usaha yang Dibiayai  

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan 

bank syariah, tidak terlepas dari kriteria 

syariah. Hal tersebut menyebabkan bank 

syariah tidak akan mungkin membiayai 

usaha yang mengandung unsur-unsur yang 

diharamkan. Terdapat sejumlah batasan 

dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek 

atau objek pembiayaan dapat didanai 

melalui dana bank syariah, namun harus 

sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.  
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Lingkungan dan Budaya Kerja  

Bank syariah selayaknya memiliki 

lingkungan kerja yang sesuai dengan 

syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat 

amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap 

karyawan sehingga tercermin integritas 

eksekutif muslim yang baik, selain itu 

karyawan bank syariah harus profesional 

(fathanah), dan mampu melakukan tugas 

secara team-work di mana informasi merata 

di seluruh fungsional organisasi (tabligh). 

Dalam hal reward dan punishment, 

diperlukan prinsip keadilan yang sesuai 

dengan syariah. 

 

Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya adalah 

suatu anggapan yang kemungkinan benar 

dan sering digunakan sebagai dasar 

pembuatan keputusan, pemecahan persoalan, 

maupun dasar penelitian lebih lanjut. Sesuai 

dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di 

atas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

bank umum konvensional dengan 

bank umum syariah yang diproksikan 

dengan rasio likuiditas. 

H2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

bank umum konvensional dengan 

bank umum syariah yang diproksikan 

dengan rasio profitabilitas. 

H3 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

bank umum konvensional dengan 

bank umum syariah yang diproksikan 

dengan rasio solvabilitas. 

 

 
 

 4. Analisis dan Hasil Penelitian 

 4.1 Data Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh bank konvensional dan bank syariah 

yang ada di Indonesia. Penentuan sampel 

dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan 

dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu 

untuk menentukan sampel yang diambil dari 

suatu populasi. Kriteria sampel dalam 

penelitian ini antara lain: 
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1. Bank Umum Konvensional yang 

memiliki cabang syariah yang sudah 

berdiri selama lebih dari 5 tahun dan 

mempunyai jumlah jaringan kantor 

individual 4 terbanyak serta 

memiliki laporan keuangan selama 

lima tahun berturut-turut yaitu 2012 

sampai 2016.  

2. Bank Umum Syariah yang 

mempunyai jumlah jaringan kantor 

individual 4 terbanyak dan telah 

berdiri lebih dari 5 tahun serta 

memiliki laporan keuangan selama 

lima tahun berturut-turut yaitu dari 

2012 sampai 2016.  

Tabel 1 

Penentuan Jumlah Sampel 

 

Keterangan 

 

Jumlah 

Jumlah Bank Umum 

Konvensional di 

Indonesia yang terdaftar 

di BEI 

42 

Jumlah Bank Umum 

Syariah yang terdapat di 

Indonesia 

13 

Bank umum 

konvensional yang tidak 

mempunyai laporan 

keuangan lengkap selama 

5tahun dari 2012-2016 

11 

Bank umum syariah yang 

tidak mempunyai laporan 

keuangan lengkap selama 

5tahun dari 2012-2016 

0 

Bank umum 

konvensional yang tidak 

mempunyai cabang 

syariah dengan 4 jaringan 

kantor individual 

terbanyak di Indonesia  

28 

Bank Umum Syariah 

yang tidak termasuk 

dalam jaringan kantor 

individual 4 terbanyak di 

Inonesia 

9 

Total Sampel Bank 

umum konvensional 

sesuai kriteria 

3 

Total sampel Bank 

umum syariah sesuai 

kriteria 

4 

Sumber : Penulis (2017) 

 

Tabel 2 Perincian Sampel 

Sumber : Penulis (2017) 

4.2 Alat Analisis 

1. Rasio Likuiditas (X1) 

Rumus yang digunakan dalam rasio 

likuiditas yaitu loan to deposit ratio (LDR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) mencerminkan 

kemampuan bank dalam menyalurkan dana 

pihak ketiga pada kredit atau sejenis kredit, 

dan jika tidak tersalur, akan timbul idle 

money yang akan mengakibatkan 

opportunity cost dan perubahan laba menjadi 

rendah. Loan to deposit ratio (LDR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan. Besarnya LDR menurut 

peraturan pemerintah maksimum adalah 

110% (Kasmir, 2016 : 225-226).  

Berikut rumus LDR yang dipakai 

dalam penelitian ini : 

KRITERIA 
JUM

LAH 

Bank Umum Konvensional yang 

memiliki cabang syariah yang 

sudah berdiri selama lebih dari 5 

tahun dan mempunyai jumlah 

jaringan kantor individual 4 

terbanyak serta memiliki laporan 

keuangan selama lima tahun 

berturut-turut yaitu dari 2012 

sampai 2016. 

 

3 

Bank Umum Syariah yang 

mempunyai jumlah jaringan 

kantor individual 4 terbanyak dan 

telah berdiri lebih dari 5 tahun 

serta memiliki laporan keuangan 

selama lima tahun berturut-turut 

yaitu dari 2012 sampai 2016. 

 

4 

 

Total sampel perbankan 

 

 

7 

 

 

Lama tahun penelitian 

 

 

5 

 

Total sampel akhir 

 

 

35 
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Loan to deposit ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛

Total Deposit+𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 x 

100% 

2. Rasio Profitabilitas (X2) 

Rumus yang digunakan yaitu return 

on asset ratio (ROA). Return on asset rastio 

digunakan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas 

aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset. 

Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pengembalian atas aset berarti semakin 

rendah pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset (Hery, 2017 : 193). 

Adapun rumus dari ROA adalah 

sebagai berikut : 

Return on Assets = 
Laba Bersih

Total Aset
 x 100% 

3. Rasio Solvabilitas (X3) 

Rumus yang digunakan dalam rasio 

ini yaitu debt to equity ratio (DER). Debt to 

equity ratio digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. DER dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana yang disediakan peminjam 

dengan pemilik perusahaan. Bagi bank, 

semakin besar rasio ini, akan semakin tidak 

menguntungkan karena akan semakin besar 

risiko yang ditanggung atas kegagalan yang 

mungkin terjadi di perusahaan (Kasmir, 

2016 : 157). 

Adapun rumus DER yang diapakai 

dalam penelitian ini adalah:  

Debt to equity ratio = 
Total Utang (𝑑𝑒𝑏𝑡)

Ekuitas (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
     x 

100% 

 

4.3 Uji Normalitas  

Uji normalitas yakni pengujian yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu 

set data sudah sesuai dimodelkan oleh 

distribusi normal atau tidak atau untuk 

menghitung seberapa besar kemungkinan 

variabel acak sudah tedistribusi secara 

normal (Riadi, 2014:93). Pengujian 

normalitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji normalitas Shapiro 

wilk. Dasar dalam pengambilan keputusan 

uji ini adalah apabila nilai signifikansi lebih 

dari 0.05 maka data penelitian berdistribusi 

normal sedangkan jika hasil signifikansi 

kurang dari 0.05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. Normalitas data 

merupakan syarat dari uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

4.4 Uji Beda Dua Rata-Rata (Independent 

Sample T-Test)  

Uji beda dua rata-rata (independent 

sample t-test) digunakan karena dalam 

penelitian ini terdapat variabel independen 

dengan dua kategori. Kategori yang pertama 

yaitu bank konvensional dan kategori yang 

kedua yaitu bank syariah. Serta terdapat satu 

variabel dependen yaitu kinerja keuangan 

yang diukur dengan berbagai rasio. Jadi 

tujuan uji beda dua rata-rata ini adalah 

membandingkan rata-rata dua grup yang 

tidak berhubungan satu dengan yang lain. 

Apakah kedua grup tersebut mempunyai 

nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama 

secara signifikan. Uji ini digunakan untuk 

menentukan menerima atau menolak 

hipotesis yang telah dibuat. Uji independent 

sample t-test merupakan bagian dari statistik 

innferensial parametrik sehingga untuk 

melakukan uji ini ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Syarat yang diperlukan 

dalam menggunakan uji ini adalah data yang 

diolah harus berdistribusi normal.  

Dasar pengambilan keputusan dalam 

penelitian ini adalah jika equal variance 

assumed (diasumsikan kedua varians sama) 

memiliki nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05, 

maka dapat diambil keputusan bahwa 

kinerja keuangan bank konvensional dengan 

bank syariah terdapat perbedaan yang 

signifikan. Sebaliknya, jika equal variance 

assumed (diasumsikan kedua varian sama) 
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memiliki nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05, 

maka dapat dinyatakan bahwa pada kinerja 

keuangan bank konvensional dengan bank 

syariah tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

4.5 PEMBAHASAN  

 

Tabel 3 

Rata-Rata Perbandingan LDR Bank 

Konvensional dan Bank Syariah 

Sumber : Data diolah dengan SPSS22.00   

for windows 

 

Dari tabel 3 didapatkan hasil rata-

rata LDR bank Konvensional sebesar 70,5% 

sedangkan untuk LDR bank Syariah sebesar 

319,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

LDR bank konvensional lebih baik jika 

dibandingkan dengan LDR pada bank 

syariah. LDR Bank konvensional dapat 

dikatakan lebih baik karena semakin rendah 

nilai LDR pada suatu bank, maka semakin 

baik keadaan LDR pada bank tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Rata-Rata Perbandingan ROA Bank 

Konvensional dan Bank Syariah 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

 Dari tabel 4 didapatkan hasil rata-

rata ROA bank Konvensional sebesar 2,5% 

sedangkan untuk ROA bank Syariah sebesar 

0,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ROA bank konvensional lebih baik jika 

dibandingkan dengan ROA pada bank 

syariah. Dari nilai rata-rata tersebut jelas 

bahwa ROA pada Bank konvensional lebih 

baik karena dilihat dari nilai rata-rata sangat 

jauh lebih tinggi dari ROA pada bank 

syariah. 

 

Tabel 5 

Rata-Rata Perbandingan DER Bank 

Konvensional dan Bank Syariah 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

 Dari tabel 5 didapatkan hasil rata-

rata DER bank Konvensional sebesar 6,4% 

sedangkan untuk DER bank Syariah sebesar 

2,5% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DER bank syariah lebih baik jika 

dibandingkan dengan DER pada bank 

konvensional. DER Bank syariah dapat 

dikatakan lebih baik karna semakin tinggi 

nilai DER pada suatu bank, maka semakin 

tidak menguntungkan bagi bank tersebut. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan 

telah terdistribusi secara normal atau tidak. 

Sebab, dalam statistik parametrik distribusi 

data yang normal adalah suatu keharusan 

dan merupakan syarat mutlak yang harus 

terpenuhi. Uji ini dilakukan sebagai syarat 

dalam uji independent sample t-test. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Shapiro wilk dimana jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal sedangkan jika hasil 

signifikansi kurang dari 0,05 maka data 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

LDR_KNV 15 70.4852 

LDR_SY 20 319.8772 

Valid N (listwise) 15  

Descriptive Statistics 

 N Mean 

ROA_KNV 15 2.4878 

ROA_SY 20 .5993 

Valid N 

(listwise) 
15  

    Shapiro-Wilk 

  

JENI

S 

Statis

tic df Sig. 

LOAN TO 

DEPOSIT 

RATIO 

KNV .918 15 .179 

SYR 
.904 20 

    

.05 

 

RETURN 

ON ASSETS 

KNV .972 15 .889 

SYR 
.959 20 .519 

 

DEBT TO 

EQUITY 

RATIO 

KNV .913 15 .151 

SYR 
.935 20 .190 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

DER_KNV 15 6.3919 

DER_SY 20 2.5051 

Valid N 

(listwise) 
15  
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tersebut tidak berdistribusi normal. Tabel uji 

normalitas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

 Berdasarkan hasil perhitungan Test 

of Normality Shapiro Wilk menunjukkan 

nilai signifikansi untuk LDR loan to deposit 

ratio Bank Konvensional 0.179 lebih dari 

signifikansi 0.05 sehingga data tersebut 

berdistribusi normal. Nilai signifikansi LDR 

loan to deposit ratio Bank Syariah 0.05 

sama dengan nilai signifikansi minimal 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tetap berdistribusi normal. Nilai signifikansi 

ROA return on assets Bank Konvensional 

0.889 yakni lebih dari signifikansi 0.05 

sehingga data tersebut disimpulkan 

berdistribusi normal. Nilai signifikansi ROA 

return on assets Bank Syariah 0.519 lebih 

dari nilai signifikansi 0.05 yang berarti 

berdistribusi secara normal. Hasil nilai 

signifikansi DER debt to equity ratio Bank 

Konvensional 0.151 lebih besar dari 

signifikansi 0.05 sehingga data tersebut 

berdistribusi secara normal. Nilai 

signifikansi DER debt to equity ratio Bank 

Syariah 0.190 lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal.  

2. Uji Independent Sample T-Test 

Dasar dalam pengambilan keputusan 

adalah apabila equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varians sama) memiliki 

nilai Assymp. Sig. (2-tailed) <0.05, maka 

hipotesis diterima yaitu benar terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rasio 

likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas 

pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. 

sedangkan apabila equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varians sama) memiliki 

nilai Assymp. Sig. (2-tailed) >0.05, maka 

hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rasio 

likuiditas, profitabilitas, maupun solvabilitas  

pada Bank Konvensional dan Bank Syariah.  

Variabel yang digunakan dalam 

pengujian ini yaitu rasio likuiditas, 

profitabilitas, dan solvabilitas pada Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. Setelah 

dilakukan pengujian dengan menggunakan 

program komputer SPSS for windows versi 

22.00 maka berikut hasil dari uji 

independent sample t-test : 

Tabel 7 

Uji Independent Sample T-Test LDR 

 

 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

Output “Test Statistics” diketahui 

bahwa equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varians sama) memiliki 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) LDR sebesar 

0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan dilihat dari rasio likuiditas antara 

Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

yang diproksikan dengan loan to deposit 

ratio. 

Tabel 8 

Uji Independent Sample T-Test 

ROA 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

Output “Test Statistics” diketahui 

bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) ROA 

sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan dilihat dari  

rasio profitabilitas antara Bank 
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Konvensional dengan Bank Syariah yang 

diproksikan dengan return on assets. 

 

 

Tabel 9 

 Uji Independent Sample T-Test DER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.00 

for windows 

Output “Test Statistics” diketahui 

bahwa equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varians sama) memiliki 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) DER sebesar 

0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan dilihat dari  rasio solvabilitas 

antara Bank Konvensional dengan Bank 

Syariah yang diproksikan dengan debt to 

equity ratio. 

SIMPULAN  

1. Berdasarkan hasil uji independent sample 

t-test diperoleh bahwa Rasio Likuiditas 

yang diproksikan dengan LDR (loan to 

deposit ratio) terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keuangan bank 

konvensional dengan bank syariah. Hasil 

equal variance assumed LDR memiliki 

nilai signifikansi (2-tailed) 0.000 yakni 

kurang dari 0.05 sehingga hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya diterima. Jika 

dilihat dari nilai rata-rata dari kedua jenis 

bank tersebut, rasio likuiditas yang 

diproksikan dengan LDR pada bank 

konvensional 70,5% lebih baik dari bank 

syariah yang mempunyai rata-rata 320%. 

LDR Bank konvensional disimpulkan 

lebih baik karena semakin tinggi nilai 

LDR pada suatu bank maka semakin 

tidak baik untuk keadaan bank tersebut. 

Besarnya LDR menurut peraturan 

pemerintah maksimum adalah 110% 

sedangkan LDR Bank Syariah diatas 

batas maksimum yang telah ditetapkan 

pemerintah. 

2. Berdasarkan hasil uji independent sample 

t-test diperoleh bahwa Rasio 

Profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA (return on asset) terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan bank konvensional dengan 

bank syariah. Hasil equal variance 

assumed ROA memiliki nilai signifikansi 

(2-tailed) 0.000 yakni kurang dari 0.05 

sehingga hipotesis yang telah diajukan 

sebelumnya diterima. Rata-rata ROA 

bank konvensional 2,5% yakni lebih baik 

dari bank syariah yang hanya mempunyai 

rata-rata 0,6%. ROA bank konvensional 

disimpulkan lebih baik dari bank syariah 

karena semakin tinggi ROA pada suatu 

bank maka akan semakin baik keadaan 

dari bank tersebut.  

3. Berdasarkan hasil uji independent sample 

t-test diperoleh bahwa Rasio Solvabilitas 

yang diproksikan dengan DER (debt to 

equity ratio) terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keuangan bank 

konvensional dengan bank syariah. Hasil 

equal variance assumed DER memiliki 

nilai signifikansi (2-tailed) 0.000 yakni 

kurang dari 0.05 sehingga hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya diterima. 

Rasio solvabilitas yang diproksikan 

dengan DER pada bank konvensional 

mempunyai rata-rata 6,4% lebih besar 

dari bank syariah yang mempunyai rata-

rata 2,5% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa DER pada bank syariah lebih baik 

dari pada bank konvensional karena 

semakin kecil DER pada suatu bank 

maka akan semakin baik terhadap bank 

tersebut. 

SARAN  

1. Nilai LDR Bank Syariah jauh lebih tinggi 

diatas Bank Konvensional sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Rasio Likuiditas 
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Bank Konvensional lebih baik dari Bank 

Syariah. Besarnya LDR menurut 

peraturan pemerintah maksimum adalah 

110% sedangkan LDR Bank Syariah 

diatas batas maksimum yang telah 

ditetapkan pemerintah. LDR Bank 

Syariah dapat diperbaiki dengan 

menambah total deposit dari bank 

tersebut karena total kredit yang 

dipinjamkan jauh lebih besar dari total 

deposit yang dimiliki dari bank syariah 

tersebut.  

2. Nilai ROA Bank syariah jauh lebih 

rendah dari bank konvensional sehinggga 

dapat disimpulkan bahwa rasio 

profitabilitas bank konvensional lebih 

baik dari bank syariah. ROA dapat 

ditingkatkan dengan menambah laba 

bersih dari bank tersebut. 

3. Nilai DER Bank Syariah lebih rendah 

dari bank konvensional sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasio solvabilitas 

bank syariah lebih baik dari bank 

konvensional. Seperti yang disampaikan 

oleh Kasmir (2016 : 157), bagi bank 

semakin besar rasio ini, akan semakin 

tidak menguntungkan karena akan 

semakin besar risiko yang ditanggung 

atas kegagalan yang mungkin terjadi di 

perusahaan. cara memperbaiki DER 

Bank konvensional yatiu dengan 

meningkatkan equity yang dimiliki dari 

bak tersebut.  
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Pengaruh Motivasi, Insentif dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Operator Pada PT 

XYZ-Bogor 

Sandi Noorzaman1 dan Putri Pertiwi2 

 
1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 
2Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRAK 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan perusahaan khususnya bidang manufaktur dalam 

meningkatkan mutu perusahaan, maka perusahaan juga perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Motivasi, Insentif dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT XYZ-Bogor. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif assosiatif dengan metode survei menggunakan 

kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 51 karyawan sebagai 

responden. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa motivasi, insentif dan budaya organisasi dapat 

menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel motivasi, insentif dan budaya organisasi secara serempak 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT XYZ-Bogor dengan hasil Fhitung = 34,765 > Ftabel = 2,800. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel motivasi dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan thitung (2,224) > ttabel (2,012) dan thitung (5,010) > ttabel (2,012), sedangkan variabel insentif tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan thitung (1,066) < ttabel (2,012). Budaya organisasi merupakan 

variabel yang memberi pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

Kata Kunci : Motivasi, Insentif, Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan 
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1. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya 

manusia adalah penggerak utama di dalam sebuah 

perusahaan. Karena itu, pengelolaan sumber daya 

manusia sudah tentu menjadi hal yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. Ketersediaan sumber daya 

manusia saat ini dapat dikatakan ada pada angka 

yang besar. Tetapi masalah yang dihadapi adalah 

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, 

sedangkan perusahaan memerlukan sumber daya 

manusia yang handal dan kompeten. Karyawan 

yang berkualitas akan secara optimal memberikan 

kontribusinya pada perusahaan dalam bentuk kinerja 

maksimal. 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya secara keseluruhan dan 

sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. 

Diantara faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

karyawan adalah pemberian motivasi, insentif dan 

menciptakan budaya organisasi yang baik. Motivasi 

karyawan dapat muncul dari dalam diri sendiri 

sebagai akibat dari adanya keinginan memenuhi 

kebutuhan atau dapat didukung pula oleh kondisi 

eksternal seperti adanya dukungan spiritual dari 

orang lain. Hal lain yang mendorong kinerja 

karyawan menjadi lebih tinggi adalah pemberian 

insentif sebagai bentuk penghargaan perusahaan 

pada hasil kerja karyawan. Melalui pemberian 

insentif, karyawan akan merasa bahwa perusahaan 

memperhatikan kinerjanya. Perusahaan juga perlu 

membentuk budaya organisasi yang tepat untuk 

menyeragamkan persepsi karyawan melalui norma-

norma, kebiasaan-kebiasaan dan batasan-batasan 

perusahaan sebagai maksud untuk menjaga stabilitas 

perusahaan, sehingga aktivitas perusahaan akan 

berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang 

ada. 

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur rubber. Bidang 

usahanya adalah suku cadang otomotif, fungsional, 

suku cadang industri listrik dan 

bagian industri migas. Hasil produksinya berupa 

komponen karet yang dibentuk dan diekstrusi, 

termasuk karet terikat produk logam, baik untuk 

industri otomotif dan non otomotif. Semua produk 

diproduksi berdasarkan Standard System 

International ISO TS: 16949:2009 dan produk telah 

diuji melalui laboratorium yang berkualitas. 

Produksi utamanya antara lain, engine mounting, 

bushing, bush torque dan damper. 

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil 

produksi PT XYZ Tahun 2017 mengalami fluktuasi 

yang bergantung pada jumlah permintaan customer. 

Karyawan dituntut untuk mencapai 100% target 

produksi di setiap bulannya, tetapi produksi yang 

memenuhi bahkan melebihi target hingga 101% 

dengan angka produk NG (Not Good) 0,2% hanya 

terjadi di bulan Desember yang justru memiliki 

target paling rendah dari bulan-bulan sebelumnya. 

Bulan Januari – November karyawan hanya 

menghasilkan 94% - 99% dari target produksi 

dengan produk NG 0,3% – 0,4%. Rata-rata produksi 

tahun 2017 hanya tercapai 97% dengan rata-rata 

produk NG 0,3%. Hal ini berarti kinerja karyawan  

dapat dikatakan cukup stabil namun karyawan harus 

lebih efektif dalam memenuhi target serta 

diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan 

efisiensi biaya dengan mengurangi jumlah produk 

NG setiap bulannya. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

karyawan PT XYZ maka dilakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Motivasi, Insentif dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Operator pada PT XYZ-Bogor. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah motivasi, 

insentif dan budaya organisasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ 

(2) Apakah motivasi berpengaruh secara parsial 

VOL. 11, NO 2 TAHUN 2018 - ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI 42

Firman
Textbox
10



terhadap  kinerja  karyawan  operator  PT XYZ? 

(3) Apakah insentif berpengaruh secara parsial 

terhadap  kinerja  karyawan  operator  PT XYZ? 

(4) Apakah budaya organisasi berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ? 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui pengaruh motivasi, insentif dan 

budaya organisasi secara simultan terhadap kinerja 

karyawan operator PT XYZ. 

(2) Mengetahui pengaruh motivasi secara parsial 

terhadap kinerja karyawan operator PT XYZ. (3) 

Mengetahui pengaruh insentif secara parsial 

terhadap kinerja karyawan operator PT XYZ. (4) 

Mengetahui pengaruh budaya organisasi secara 

parsial terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

 

3. Kerangka Teoritis 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) seringkali 

dikaitkan dengan kepegawaian, karyawan atau 

tenaga kerja yang menjadi penggerak suatu 

organisasi. Zainal et.al. (2015:3) berpendapat bahwa 

SDM adalah seseorang yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian 

tujuan organisasi. 

Berbeda dengan Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) yang biasanya dikaitkan dengan 

rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan hingga 

pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi 

penggerak suatu organisasi. Istilah “manajemen” 

mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan 

tentang bagaimana seharusnya memanage 

(mengelola) sumber daya manusia (Zainal et.al., 

2015:4). 

 

Motivasi 

Motivasi (motivation) mengacu pada proses 

dimana usaha seseorang diberi energi, diarahkan 

dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan 

(Robbins & Mary, 2016:96). Teori Maslow yang 

menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat 

sebuah hierarki dari lima kebutuhan, yaitu: (1) 

Kebutuhan fisiologis (physiological needs): 

kebutuhan akan makanan, minuman, tempat 

berteduh, seks dan kebutuhan fisik lainnya. (2) 

Kebutuhan keamanan (safety needs): kebutuhan 

akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan 

fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan 

fisik akan terus terpenuhi. (3) Kebutuhan sosial 

(social needs): kebutuhan akan kasih sayang, rasa 

memiliki, penerimaan dan persahabatan. (4) 

Kebutuhan penghargaan (esteem needs): kebutuhan 

akan faktor-faktor penghargaan internal, seperti 

harga diri, otonomi dan prestasi, serta faktor-faktor 

penghargaan eksternal, seperti status, pengakuan 

dan perhatian. (5) Kebutuhan aktualisasi-diri (self-

actualization needs): kebutuhan akan pertumbuhan, 

pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri, 

dorongan untuk mampu menjadi apa yang 

diinginkan. 

 

Insentif 

Zainal et. al. (2015:560) berpendapat bahwa 

insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran yang 

dikaitkan dengan kinerja dan gainsharing, sebagai 

pembagian keuntungan bagi karyawan akibat 

peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. 

Ranupandojo dan Husnan (2012:164) dalam 

Badriyah (2017:167) menjelaskan agar insentif bisa 

berhasil, perlu diperhatikan hal-hal berikut: (1) 

Pembayaran hendaknya sederhana agar dapat 

dimengerti dan dihitung oleh pegawai sendiri. (2) 

Penghasilan yang diterima buruh hendaknya 

langsung menaikkan output dan efisiensi.  (3) 

Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin. 

(4) Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-

hati, standar kerja yang tinggi ataupun terlalu 

rendah sama tidak baiknya. (5) Besarnya upah 

normal dengan standar kerja per-jam hendaknya 

cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat. 

 

Budaya Organisasi 

Robbins & Mary (2016:84) menyatakan budaya 

organisasi sebagai sehimpunan nilai, prinsip, tradisi 

dan cara bekerja yang dianut 
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bersama oleh para anggota organisasi dan 

memengaruhi cara mereka bertindak serta 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi 

lainnya. Terdapat tujuh dimensi yang menjabarkan 

budaya suatu organisasi, yaitu: (1) Inovasi dan 

pengambilan risiko, yaitu seberapa besar organisasi 

mendorong karyawan bersikap inovatif dan berani 

mengambil risiko. (2) Perhatian pada detail, yaitu 

seberapa dalam ketelitian, analisis dan perhatian 

pada detail yang dituntut oleh organisasi dari para 

karyawannya. (3) Orientasi hasil, yaitu seberapa 

besar organisasi menekankan pada pencapaian 

sasaran (hasil), ketimbang pada cara mencapai 

sasaran (proses). (4) Orientasi manusia, yaitu 

seberapa jauh organisasi bersedia 

mempertimbangkan faktor manusia dalam 

pengambilan keputusan manajemen. (5) Orientasi 

tim, yaitu seberapa besar organisasi menekankan 

pada kerja kelompok ketimbang kerja individu. (6) 

Agresivitas, yaitu seberapa besar organisasi 

mendorong para karyawannya untuk saling bersaing 

ketimbang saling bekerjasama. (7) Stabilitas, yaitu 

seberapa besar organisasi menekankan pada 

pemeliharaan status quo. 

 

Kinerja Karyawan 

Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan 

yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan (job requirement). Suatu 

pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk 

dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang 

disebut juga sebagai standar pekerjaan (job 

standard) (Bangun, 2012:231). Suatu pekerjaan 

dapat diukur melalui: (1) Jumlah pekerjaan, dimensi 

ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok. (2) Kualitas pekerjaan, 

suatu pekerjaan tertentu dikatakan baik bila dapat 

menghasilkan pekerjaan sesuai dengan persyaratan 

kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. (3) 

Ketepatan waktu, setiap pekerjaan memiliki 

karakteristik yang berbeda, pada dimensi ini 

karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu. (4) 

Kehadiran, suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut 

kehadiran karyawan dalam mengerjakannya sesuai 

waktu yang ditentukan, kinerja karyawan ditentukan 

oleh tingkat kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya. (5) Kemampuan kerja sama, tidak 

semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu 

karyawan saja sehingga membutuhkan kerja sama 

antarkaryawan dan kinerjanya dapat dinilai dari 

kemampuannya bekerjasama dengan karyawan 

lainnya. 

 

Hipotesis 

Hipotesis 1 

H0 : βi = 0, i = 1,2,3, berarti secara simultan 

motivasi, insentif dan budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

H1 : βi ≠ 0, i = 1,2,3, berarti secara simultan 

motivasi, insentif dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

Hipotesis 2 

H0 : β1 = 0, berarti secara parsial  motivasi  tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

Hipotesis 3 

H0 : β2 = 0,  berarti  secara  parsial  insentif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial insentif 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 

Hipotesis 4 

H0 : β3 = 0, berarti secara parsial budaya organisasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

operator PT XYZ. 

H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan operator PT 

XYZ. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

Indikator yang digunakan yaitu: 

1) Motivasi 

a) Kebutuhan fisiologis 

b) Kebutuhan keamanan 

c) Kebutuhan sosial 

d) Kebutuhan penghargaan 

e) Kebutuhan aktualisasi-diri 

2) Insentif 

a) Pembayaran hendaknya sederhana; 

b) Dapat menaikkan output dan efisiensi; 

c) Pembayarannya secepat mungkin; 

d) Standar kerja mudah diikuti; 

e) Mampu menstimulasi semangat kerja. 

3) Budaya Organisasi 

a) Inovasi dan pengambilan risiko 

b) Perhatian pada detail 

c) Orientasi hasil 

d) Orientasi manusia 

e) Orientasi tim 

f) Agresivitas 

g) Stabilitas 

4) Kinerja karyawan: 

a) Jumlah pekerjaan 

b) Kualitas pekerjaan 

1. Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1. Data Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan operator produksi pada divisi Plant 1 dan 

2 di departemen Production 2 dan Quality 

Assurance PT XYZ-Bogor yang berjumlah 167 

karyawan. Sampel yang diperoleh secara purpossive 

sebanyak 51 karyawan dengan pertimbangan dan 

ketentuan hanya karyawan: 

1) Hanya karyawan operator produksi bagian 

finishing, laboratorium atau checking; 

2) Hanya karyawan operator produksi yang 

bekerja di shift pagi atau nonshift; 

3) Hanya karyawan yang ada dalam waktu longgar 

(tidak sedang melakukan pekerjaan). 
 

Responden dalam penelitian ini didominasi oleh 

laki-laki sebanyak 76,5%, karyawan dengan usia 

<31 tahun sebanyak 43,10%, karyawan dengan 

pendidikan terakhir SMA/K sebanyak 86,3%, 

karyawan dengan masa kerja <11 tahun sebanyak 

49% dan karyawan yang sudah menikah sebanyak 

86,3%. Data yang digunakan adalah data primer 

yaitu hasil dari penyebaran kuesioner kepada 

responden. Data sekunder diperoleh melalui data 

perusahaan, buku dan literatur lainnya. 

 

4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap 

butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung 

dibandingkan dengan r tabel dimana df=n-2 dengan 

sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka valid 

(Sujarweni, 2015:192). 

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas X1 Motivasi 

No. rhitung rtabel Ket 

X1.1 0,374 0,2759 Valid 

X1.2 0,621 0,2759 Valid 

X1.3 0,619 0,2759 Valid 

X1.4 0,644 0,2759 Valid 

X1.5 0,626 0,2759 Valid 

X1.6 0,589 0,2759 Valid 

X1.7 0,577 0,2759 Valid 

X1.8 0,748 0,2759 Valid 

X1.9 0,493 0,2759 Valid 

X1.10 0,662 0,2759 Valid 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas X2 Insentif 
No rhitung rtabel Ket 

X2.1 0,654 0,2759 Valid 

X2.2 0,482 0,2759 Valid 

X2.3 0,723 0,2759 Valid 

X2.4 0,664 0,2759 Valid 

X2.5 0,692 0,2759 Valid 

X2.6 0,732 0,2759 Valid 

X2.7 0,423 0,2759 Valid 

X2.8 0,757 0,2759 Valid 

X2.9 0,342 0,2759 Valid 

 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas X3 Budaya 

Organisasi 

No. rhitung Rtabel Ket 

X3.1 0,375 0,2759 Valid 

X3.2 0,485 0,2759 Valid 

X3.3 0,425 0,2759 Valid 

X3.4 0,557 0,2759 Valid 

X3.5 0,618 0,2759 Valid 

X3.6 0,738 0,2759 Valid 

X3.7 0,542 0,2759 Valid 

X3.8 0,386 0,2759 Valid 

X3.9 0,651 0,2759 Valid 

X3.10 0,679 0,2759 Valid 

X3.11 0,562 0,2759 Valid 

X3.12 0,635 0,2759 Valid 

X3.13 0,549 0,2759 Valid 

X3.14 0,768 0,2759 Valid 

 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Y Kinerja 

Karyawan 
No. rhitung rtabel Ket 

Y.1 0,420 0,2759 Valid 

Y.2 0,514 0,2759 Valid 

Y.3 0,376 0,2759 Valid 

Y.4 0,675 0,2759 Valid 

Y.5 0,407 0,2759 Valid 

Y.6 0,534 0,2759 Valid 

. 

Uji Reliabilitas (keandalan) yaitu ukuran 

suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-

kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu 

variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner 

(Sujarweni, 2015:192). Keandalan (reliability) 

menunjukkan sejauh 

mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas 

kesalahan – error free) dan karena itu menjamin 

pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas 

beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2014:40). 

Jika Alpha > 0,60 maka variabel dianggap reliabel. 

Hasil penghitungan dapat disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach α r tabel Ket 

X1 0,863 0,60 Reliabel 

X2 0,857 0,60 Reliabel 

X3 0,881 0,60 Reliabel 

Y 0,730 0,60 Reliabel 

 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

setiap instrumen dan variabel yang digunakan valid 

dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini diakukan 

dengan menggunakan uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

 

Uji Normalitas 

Data yang berdistribusi normal artinya data 

yang mempunyai sebaran yang normal, dengan 

profil yang dapat dikatakan bisa mewakili populasi 

(Sujarweni, 2015:120). 
 

 

Gambar 2. Histogram Uji Normalitas 
 

Gambar 2. menunjukkan histogram yang 

membentuk lonceng dengan garis yang tidak 
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condong ke kiri ataupun ke kanan. Hal ini berarti 

variabel berdistribusi normal dan layak digunakan 

untuk memprediksi kinerja karyawan. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen yang 

memberi kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang 

sangat kuat. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa

 
 

 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

Motivasi_X1 

 

,459 

 

2,180 

Insentif_X2 

Budaya_Organisasi_X3 

,486 

,560 

2,059 

1,785 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan_Y 

 
Tabel 6. menunjukkan hasil tolerance bernilai 

>0,1 dan VIF bernilai <5, berarti tidak terjadi 

multikolinieritas dan model regresi layak digunakan 

untuk memprediksi kinerja karyawan. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya 

perbedaan variance residual suatu periode 

pengamatan yang lain. 
 

 

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Grafik Scatterplot pada Gambar 3. menyajikan 

hasil uji heteroskedastisitas dengan titik-titik yang 

menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 

0, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah 

saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk 

pola bergelombang, melebar kemudian menyempit 

dan melebar kembali dan titik-titik data tidak 

berpola. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak 

digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan. 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 7. 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa

 
 

 
 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
B 

Std. 

Error 
 

Beta 

1 (Constant) 

 
Motivasi_X1 

-,457 2,472 

,073 

 
 

,267 ,162 

Insentif_X2 

Budaya_Organisas 

i_X3 

,072 ,067 
 

,052 

,124 
 

,544 

 

,260 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan_Y 

 

Berdasarkan Tabel 4.9. diperoleh persamaan 

regresi linier berganda: 

Y = -0,457 + 0,162X1 + 0,072X2 + 0,260X3 

 

yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar -0,457, artinya jika variabel 

motivasi, insentif dan budaya organisasi 

dianggap nol (0) maka variabel kinerja 

karyawan hanya sebesar -0,457. 

b. Koefisien regresi variabel motivasi diperoleh 

nilai sebesar 0,162, artinya jika variabel

motivasi mengalami 

peningkatan/penurunan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi nilai variabel insentif dan 

budaya organisasi adalah tetap (konstan) maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami 

peningkatan/penurunan sebesar 0,162. 
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c. Koefisien regresi variabel insentif diperoleh 

nilai sebesar 0,072, artinya jika variabel

insentif mengalami 

peningkatan/penurunan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi nilai variabel motivasi dan 

budaya organisasi adalah tetap (konstan) maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami 

peningkatan/penurunan sebesar 0,072. 

d. Koefisien regresi variabel budaya organisasi 

diperoleh nilai sebesar 0,260, artinya jika 

variabel budaya organisasi mengalami 

peningkatan/penurunan sebesar 

1 satuan dengan asumsi nilai variabel motivasi 

dan insentif adalah tetap (konstan) maka 

kinerja karyawan juga akan mengalami 

peningkatan/ penurunan sebesar 0,260. 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa
 

 

 

Model 
Sum of 

Squares 

 

df 
Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regressi 

on 
210,480 3 70,160 34,765 ,000b

 

 Residua l 
94,853 47 2,018 

  

 Total 305,333 50   

 

Tabel 8. menunjukkan nilai Fhitung yang dapat 

dilihat pada kolom F yaitu sebesar 34,765, 

sementara Ftabel adalah 2,800. Maka dapat dikatakan 

bahwa Fhitung = 34,765 > Ftabel = 2,800 dengan angka 

signifikansi 0,000 < α = 0,05 yang mengartikan 

bahwa variabel bebas yaitu motivasi, insentif dan 

budaya organisasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja 

karyawan operator produksi PT XYZ. 

 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menentukan H0 ataupun H1 yang ditolak 

atau diterima dapat dilakukan dengan 

membandingkan thitung setiap variabel dengan ttabel 

pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) yaitu 2,012. 

Tabel 9. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 
Coefficientsa

 
 

 
 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

 
 

 
T 

 
 

 
Sig. 

 
B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 

 
Motivasi_X1 

-,457 

,162 

2,472 

,073 

-,185 ,854 

,031  2,224 

Insentif_X2 

Budaya_Org 

anisasi_X3 

,072 
 

,260 

,067 
 

,052 

 1,066 ,292 
 

,000 

 

 5,010 
 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan_Y 

 
Hasil membandingkan thitung dengan ttabel dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Secara parsial motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan operator PT XYZ 

karena thitung (2,224) > ttabel (2,012) dan nilai 

signifikansinya 0,031 

< α = 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

H0 ditolak. 

b. Secara parsial insentif tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan operator 

PT XYZ karena thitung (1,066) < ttabel (2,012) 

dan nilai signifikansinya 0,292 

> α = 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

H0 diterima. 

c. Secara parsial budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan operator 

PT XYZ karena thitung (5,010) > ttabel (2,012) dan 

nilai signifikansinya 0,000 < α = 0,05, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak. 

 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) Tabel 

10. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb
 

 

 

Mode 

l 

 

R 

 

R 

Square 

 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,830a
 ,689 ,670 1,421 

 

Tabel  10.  menunjukkan  hasil perhitungan 

Adjusted R Square  sebesar 0,670  yang   berarti 
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variabel bebas yaitu motivasi, insentif dan budaya 

organisasi dapat menjelaskan variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan sebesar 67% sedangkan sisanya 

sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diuji dalam penelitian ini, misalnya faktor 

kemampuan, sikap mental, pengalaman kerja, 

kepemiminan dan lain-lain. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian 

ini, masih ditemukan kendala terkait total produksi 

yang rata-rata di tahun 2017 kurang dari target. 

Hasil yang penelitian menunjukkan bahwa variabel 

motivasi dan budaya organisasi memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan operator PT XYZ-Bogor, sedangkan 

variabel insentif tidak memberi pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan operator PT XYZ-Bogor. 

Kemungkinan penyebab variabel insentif tidak 

memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan 

operator PT XYZ, karena karyawan merasa sudah 

cukup terpenuhi kebutuhan baik material maupun 

nonmaterialnya meskipun tidak diberikan insentif 

tambahan dari perusahaan. Hal yang ditemukan saat 

dilakukannya penelitian justru karyawan khususnya 

bagian operator produksi lebih membutuhkan 

perhatian dari pihak perusahaan dalam bentuk 

komunikasi dua arah yang baik, adanya kontrol 

yang berkesinambungan dari setiap penerapan 

kebijakan, hubungan antara atasan dan bawahan 

yang lebih hangat dan pemberian motivasi kepada 

karyawan secara personal. 

Selain itu melihat dominannya pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, maka 

perusahaan juga perlu menciptakan kebijakan yang 

dapat mewakili harapan karyawan tanpa 

mengurangi identitas dan citra baik perusahaan serta 

bersifat fleksibel dan transparan agar suasana yang 

tercipta menjadi lebih harmonis sehingga karyawan 

tidak merasa adanya aturan yang merugikan dan 

terkesan memaksakan kehendak perusahaan semata. 

Hasil persamaan regresi pada variabel insentif 

menunjukkan angka positif (+) sehingga ketika 

insentif meningkat maka akan terjadi peningkatan 

pada kinerja karyawan. Hal ini berarti meskipun 

insentif tidak memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan dalam kondisi tertentu, 

namun perhatian perusahaan terhadap karyawan 

melalui pemberian insentif tetap dapat membantu 

meningkatkan kinerja karyawan. Diperkuat pula 

oleh tingginya nilai signifikansi pada uji simultan, 

berarti ketika motivasi, insentif dan budaya 

organisasi secara bersamaan ditingkatkan oleh 

perusahaan maka kinerja karyawan akan meningkat 

secara signifikan. 

Berdasarkan uraian pembahasan ini, dapat 

dikatakan bahwa insentif yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan operator produksi tidak selalu 

menstimulasi kinerja karyawan. Ada kondisi 

tertentu ketika karyawan lebih memerlukan 

pemberian motivasi yang tinggi serta budaya 

organisasi yang hangat dan berorientasi pada 

karyawan untuk menstimulasi kinerja karyawan. 

Oleh karena itu perusahaan di bidang usaha 

manufaktur, khususnya PT XYZ-Bogor perlu 

memperhatikan dan menganalisis hal ini dengan 

baik. 

 

Simpulan 

1. Secara simultan motivasi, insentif dan budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan operator PT XYZ; 

2. Secara parsial motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan operator PT XYZ; 

3. Secara parsial insentif tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan operator 

PT XYZ; 

4. Secara parsial budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan operator 

PT XYZ. 
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Saran 

1. Perusahaan sebaiknya memperhatikan berbagai 

hal yang dapat memotivasi karyawan untuk 

bekerja maksimal dan menciptakan budaya 

organisasi yang berorientasi pada karyawan, 

seperti membuka forum diskusi secara berkala 

untuk mendengar saran, ide-ide ataupun keluh 

kesah yang dirasakan karyawan selama 

menjalankan tugasnya. Hal  ini sangat penting 

karena kedua variabel ini secara parsial memberi 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan; 

2. Budaya organisasi menjadi pengaruh yang 

dominan, sehingga perusahaan sebaiknya 

mempertahankan program-program serta 

kebijakan yang sudah menjadi citra dan identitas 

baik untuk perusahaan dengan tetap 

memperhatikan fleksibilitas dan transparansi 

elemen-elemen budaya organisasi dengan 

maksimal agar tercipta budaya organisasi yang 

kuat, seperti melalui pengawasan yang 

berkesinambungan atas kebijakan yang diberikan 

untuk mengetahui sudah sesuai/belumnya 

harapan karyawan dengan perusahaan. Hal ini 

dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 

kebijakan mana yang harus dipertahankan 

maupun diperbaiki; 

3. Berkaitan dengan insentif, meskipun secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan tetapi 

perusahaan harus tetap mempertahankan 

program-program insentif yang sudah diberikan 

kepada karyawan, seperti insentif kehadiran, 

bonus tahunan, penghargaan masa kerja dan 

sebagainya. Hal ini menjadi tetap penting karena 

insentif dapat memberi pengaruh terhadap 

kinerja karyawan ketika ditingkatkan bersamaan 

dengan pemberian motivasi dan budaya 

organisasi yang kuat. 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah tercipta peluang-peluang bisnis dan kegiatan 

perdagangan yang dapat diakses dengan sarana elektronik, yaitu E-commerce. E-commerce pada dasarnya 

merupakan pasar online, tempat bertemunya pedagang dan pembeli secara online, tanpa harus bertatap 

muka. adapun masalah yang dihadapi adalah kesadaran merek dagang oleh konsumen, kegiatan promosi 

penjualan yang dirasa tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan perusahaan pesaing, dan penggunaan 

media iklan yang dirasa kurang dapat menjaga kesetiaan konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa pengaruh kesadaran merek, promosi penjualan dan 

penggunaan media iklan terhadap kesetiaan konsumen, dan variabel bebas mana yang lebih berpengaruh 

terharap variabel terikat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode pengumpulan 

data yang menggunakan kuesioner. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Adapun sampel tersebut berjumlah 100 responden. 

Hasil uji regresi menunjukan bahwa 75,20% faktor-faktor kesetiaan konsumen dapat dijelaskan 

oleh kesadaran merek, promosi penjualan, dan penggunaan media iklan sedangkan sisa 24,80% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukan bahwa secara 

simultan variabel brand awareness, promosi penjualan dan media iklan secara serempak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan hasil analisis yaitu 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (101,224) lebih besar 

dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,700). Hasil uji t menunjukan bahwa variabel brand awareness menunjukan hasil analisis 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3,097) dan variabel promosi penjualan menunjukan analisis 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (5,510) dimana 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,980) 

maka secara parsial kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Adapun variabel penggunaan media iklan tidak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,048). Maka variabel yang paling mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen pada PT.Bukalapak adalah promosi penjualan. 

 

Kata Kunci : Brand Awareness, Promosi Penjualan, Media Iklan, Loyalitas Konsumen 
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1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat 

ini, telah menciptatakan peluang-peluang bisnis 

dan kegiatan perdagangan yang dapat diakses 

dengan sarana elektronik, yaitu e-commerce. e-

commerce pada dasarnya merupakan pasar 

online, tempat bertemunya pedagang dan pembeli 

secara online, tanpa harus bertatap muka. Dalam 

pasar online terdapat berbagai jenis barang hasil 

produksi perusahaan sampai pribadi, pedagang 

tingkat pertama sampai dropshipper, dapat 

bertemu dan melaksanakan transaksi dengan 

akses yang sangat mudah. Keberadaan e-

commerce merupakan alternatif bisnis yang 

cukup menjanjikan untuk diterapkan pada era ini, 

tak lepas karena e-commerce memberikan 

banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baiik 

penjual maupun dari pihak pembeli di dalam 

melakukan transaksi perdagangan. 

Dengan perkembangnya zaman, fitur-

fitur dan kelemahan e-commerce pun telah 

diperbaiki dan diperbaharui oleh pihak ketiga, 

yang tugasnya mengawasi kegiatan jual beli 

tersebut supaya berjalan lancar, adil dan aman. 

Pihak ketiga tersebut mempunyai keunggulan 

masing-masing dengan fitur yang berbeda dari 

satu dan lainnya. Namun seperti yang telah 

disebutkan, pihak ketiga hanya bertugas sebagai 

pengawas transaksi tanpa ada sangkut pautnya 

dengan produk dan penjualan dari pihak penjual 

dan pembeli. 

Pihak ketiga yang dipercaya oleh para 

pengguna e-commerce saat ini sangat beragam 

salah satunya adalah perusahaan Bukalapak. 

Bukalapak menyediakan etalase online dimana 

para pedagang dapat mengiklanlan produk-

produk yang akan mereka jual, lengkap dengan 

harga, spesifikasi, serta berat produk biaya kirim, 

yang dimana Bukalapak juga bekerja sama 

dengan berbagai macam pihak logistik sehingga 

para pembeli dapat dengan mudah mengakses 

dan memilih produk. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini  dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Brand Awareness terhadap 

Bukalapak sebagai penyedia layanan E-

commerce berpengaruh pada loyalitas 

konsumen? 

2. Apakah promosi penjualan yang dilakukan 

Bukalapak berpengaruh pada loyalitas 

konsumen? 

3. Apakah penggunaan Media iklan yang 

dilakukan Bukalapak berpengaruh pada 

loyalitas konsumen. 

 

3. Kerangka Teoritis 

Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:29), “ Marketing as the process by 

which companies create value for customers 

and build strong customer relationships in 

order to capture value from customers in 

return”, artinya menyatakan bahwa 

pemasaran sebagai proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan 

pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai imbalan. 

Proses dalam pemahaman 

kebutuhan dan keinginan konsumen inilah 

yang menjadi konsep pemasaran. Seseorang 

yang bekerja dibidang pemasaran disebut 

pemasar. Pemasar ini sebaiknya terampil 

dalam merangsang permintaan akan produk-

produk perusahaan agar kegiatan pemasaran 

dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan manusia terutama pihak 

konsumen yang dituju. 

 

Brand Awareness 

  Merek sebagai nama memberikan nilai 

terhadap perusahaan, masyarakat akan 

memberikan penilaian yang baik terhadap sebuah 

merek dikarenakan kinerja yang dimiliki 

perusahaan. Berikut ini akan dipaparkan 

beberapa pengertian merek menurut para ahli. 

Adalah cerminan kemampuan konsumen untuk 

mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek 

merupakan anggota dari kategori produk tertentu 

(Tjiptono dan Diana 2016:134). 

 

Promosi Penjualan 

Promosi dalam dunia e-commerce 

merupakan hal yang sangat penting bagi 

keputusan pembelian konsumen dan loyalitas 

pengguna e-commerce. Promosi yang dilakukan 

Bukalapak adalah pemberian potongan harga dan 

potongan biaya pengiriman. 
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Definisi dari promosi penjualan adalah 

kegiatan pemasaran dan promosi selain penjualan 

pribadi, iklan dan publikasi yang menstimulasi 

pembelian konsumen serta efektivitas penyalur, 

seperti pameran, kupon, dan usaha penjualan 

tidak rutin lainnya (Setiyaningrum dan Udaya 

2015:233)..  

 

Penggunaan Media Iklan 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi 

(promotion mix) dan bauran promosi adalah 

bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). 

Secara sederhana iklan berperan sebagai media 

komunikasi, penyampaian pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media.  

Menurut Tjiptono dalam Rahman 

(2012:20) Perikalanan adalah bentuk komunikasi 

tidak langsung, yang didasari pada informasi 

tentang keunggulan, atau keunggulan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. 

 

Loyalitas Konsumen 

Konsumen yang dapat dikategorikan sebagai 

konsumen yang setia adalah konsumen yang puas 

dengan produk tertentu sehingga mereka 

mempunyai antusiasme untuk 

memperkenalkannya pada siapapun yang mereka 

kenal. Selanjutnya konsumen yang loyal juga 

akan menunjukkan kesetiaan mereka dengan 

membeli produk-produk lainnya dari perusahaan 

yang sama. Dari pengertian diatas kita dapat 

menyimpulkan bahwa loyalitas terbentuk dari 

dua komponen, loyalitas sebagai perilaku yaitu 

pembelian ulang yang konsisten dan loyalitas 

sebagai sikap yaitu sikap positif terhadap suatu 

produk atau produsen (penyedia jasa) ditambah 

dengan pola pembelian yang konsisten. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa loyalitas konsumen terhadap suatu produk 

berhubungan dengan sikap positif yang dimiliki 

konsumen tersebut terhadap produk dengan 

melakukan pembelian ulang secara konsisten.  

 

Hipotesis 

 Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis  

sampaikan di atas maka hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Hipotesis 

Ho : β1 = 0, berarti secara simultan brand 

awareness, promosi 

penjualan dan penggunaan 

media iklan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 

Bukalapak. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara simultan brand 

awareness, promosi penjualan 

dan Penggunaan media iklan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 

di Bukalapak. 

Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial brand 

awareness tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen di Bukalapak. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial brand 

awareness berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen di Bukalapak. 

Hipotesis 3 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial promosi 

penjualan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen di Bukalapak. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial promosi 

penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen di Bukalapak. 

Hipotesis 4 

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial 

Penggunaan media iklan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 

di Bukalapak. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

Penggunaan media iklan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 

di Bukalapak.  

4. Analisis dan Hasil Penelitian. 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Guna menentukan 
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jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan rumus pengambilan sampel 

menurut Taro Yamane atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Rumus Slovin, 

sebagai berikut:  

         150.000  

n =          =  99,93 (dibulatkan 

menjadi 100 responden)  

150.000 x (0.1)2 +1 

Responden dalam penelitian ini di 

dominasi oleh jenis kelamin, perempuan yaitu 

sebesar 56% dibandingkan pria yang hanya 

sebesar 44%. Hal ini menunjukan bahwa 

perempuan mempunyai gaya hidup salah satunya 

tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada pria. 

 Ditinjau dari aspek usia, pelanggan 

Bukalapak didominasi oleh usia dewasa-muda 

yaitu 21-30 tahun sebanyak 49%, lalu diikuti oleh 

kelompok remaja di usia 20 tahun kebawah 

sebanyak 27%. Hal ini menunjukan 

kecenderungan  perilaku konsumtif pada 

kelompok masyarakat muda dan dewasa-muda. 

Hal ini dikarenakan pengguna Bukalapak yang 

mempunyai akun dan bertransaksi di Bukalapak 

harus mengoperasikan smartphone, dan 

diasumsikan kelompok usia dewasa yang kurang 

dapat mengoperasikannya. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas digunakan untuk melihat 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Guna 

melihat Valid atau tidaknya sebuah data, maka 

kolom yang dilihat adalah kolom Corrected item-

Total Correlation. Dikatakan valid jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0,300. Untuk melihat tingkat validitas semua item 

nyataan kuesioner yang penulis susun, dapat 

dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Brand 

Awareness. 

No. Indikator rhitung Simpulan Keterangan 

1 X1.1 .634 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

2 X1.2 .622 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

3 X1.3 .416 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

4 X1.4 .480 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Promosi 

Penjualan. 

No. Indikator rhitung Simpulan Keterangan 

1 X1.1 .634 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

2 X1.2 .612 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

3 X1.3 .663 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Media Iklan. 

No. Indikator rhitung Simpulan Keterangan 

1 X1.1 .650 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

2 X1.2 .650 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas 

Konsumen. 

No. Indikator rhitung Simpulan Keterangan 

1 X1.1 .635 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

2 X1.2 .632 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

3 X1.3 .638 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 
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4 X1.4 .610 Valid Karena 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

0.3 

 

 Uji Reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui tingkat konsistensi butir pertanyaan 

yang dikatakan reliabel atau handal. Jika jawaban 

responden terhadap pernyataan yang diajukan 

selalu konsisten. Untuk uji reliabilitas digunakan 

teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument 

dapat dikatakan handal atau reliabel bila memiliki 

koefisien keandalan atau alpha sebesar 0.60 atau 

lebih. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

No Pernyataan Cronbach Simpulan 

1 X1 .743 Reliabel 

2 X2 .793 Reliabel 

3 X3 .787 Reliabel 

4 Y1 .810 Reliabel 

 

Hasil Uji Hipotesis 

 Setelah semua data dinyatakan 

layak untuk dilakukan uji selanjutnya, maka 

langkah terakhir yang dilakukan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah sekaligus dugaan 

sementara atas jawaban rumusan masalah 

tersebut yang tertuang dalam hipotesis. Beberapa 

hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini 

antara lain persamaan regresi, uji F (uji simultan), 

koefisien determinasi (𝑅2) dan uji t (uji parsial).  

1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 

dengan menggunakan Statistical Program for 

Social Science (SPSS), didapatkan tabel 

Coefficients seperti terlihat pada Tabel 4.12. di 

bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diambil 

beberapa kesimpulan, salah satunya adalah 

persamaan regresi linier berganda.  

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstanda

rdized 

Coefficie

nts 

Standardi

zed 

Coefficie

nts t Sig. 

B 

Std. 

Erro

r Beta 

1 (Constant

) 

1.5

99 

.805 
 

1.986 .050 

Brand_A

wareness 

.30

1 

.097 .290 3.097 .003 

Promosi_

Penjualan 

.69

4 

.126 .557 5.510 .000 

Media_Ik

lan 

.11

9 

.140 .071 .848 .398 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data diolah) 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data diolah) 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat ditentukan 

persamaan regresi linier berganda yang 

dihasilkan darienelitian ini, sebagai berikut:  

Y = 1,599 + 0,301X1 + 0,694X2 + 0,119X3  

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar 1,599 yang berarti jika 

variabel brand awareness, promosi penjualan 

dan media iklan dianggap nol maka variabel 

loyalitas konsumen sebesar 1,599  

1. Koefisien regresi variabel brand awareness 

diperoleh nilai sebesar 0,031 yang berarti jika 

variabel brand awareness mengalami 

penurunan sementara variabel promosi 

penjualan dan media iklan diasumsikan tetap 

maka loyalitas konsumen juga akan 

mengalami penurunan sebesar 0,301.  

2. Koefisien regresi variabel promosi penjualan 

diperoleh nilai sebesar 0,557 yang berarti jika 

variabel promosi penjualan mengalami 

kenaikan sementara variabel brand awareness 

dan media iklan diasumsikan tetap maka 

loyalitas konsumen juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,694. 

3. Koefisien regresi variabel media iklan 

diperoleh nilai sebesar 0,119 yang berarti 

bahwa jika variabel media iklan mengalami 

kenaikan sementara variabel brand awareness 

dan promosi penjualan diasumsikan tetap 

maka loyalitas konsumen juga akan 

mengalami penurunan sebesar 0,119 
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2. Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan bertujuan 

untuk melihat seberapa besar pengaruh semua 

variabel bebas (independent) dalam hal ini brand 

awareness, promosi penjualan dan media iklan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

(dependent). Adapun hasil Uji F dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel Anova  

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 

sebesar 101.224 Sementara itu nilai Ftabel yang 

dilihat pada Tabel Nilai- nilai Untuk Distribusi F 

adalah 2.700 Dengan demikian maka dapat 

dikatakan bahwa nilai Fhitung = 101,224 > dari 

Ftabel = 2,700 Ini berarti bahwa variabel 

independen yang terdiri dari brand awareness, 

promosi penjualan dan media iklan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen di 

Bukalapak.  

5. Simpulan Dan Saran 

5.1. Simpulan 

 Sesuai dengan uraian-uraian diatas serta 

hasil analisis dan interpretasi data yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Secara serempak brand awareness, 

promosi penjualan dan media iklan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen pada PT.Bukalapak. 

2. Secara parsial brand awareness 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen pada PT.Bukalapak. 

3. Secara parsial promosi penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen pada PT.Bukalapak. 

4. Secara parsial media iklan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen pada PT.Bukalapak. 

 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bukalapak sebaiknya memperhatikan 

bagaimana kesadaran merek dagang 

mereka di kalangan masyarakat yang 

tengah menggandrungi situs belanja 

online, terlebih lagi banyak situs belanja 

online atau perusahaan pesaing yang 

lebih dulu berdiri dari Bukalapak. 

Bagaimana Bukalapak menggencarkan 

kegiatan pengiklinan yang bersangkutan 

dengan merk dagang dan promosi 

penjualan yang tengah mereka lakukan di 

segala media elektronik dirasa dapat 

menambah loyalitas konsumen. 

2. Melakukan promosi penjualan yang 

berkenaan langsung dengan harga beli 

oleh konsumen tingkat akhir 

memungkinkan Bukalapak berada di 

dalam top of mind para konsumen. 

Perusahaan pesaing kerap menggunakan 

cashback, dimana konsumen dipaksa 

menggunakan cashback tersebut untuk 

melakukan pembelian ulang di etalase 

online mereka. Mungkin Bukalapak 

dapat memberikan potongan harga secara 

langsung tanpa memberikan paksaan 

untuk melakukan pembelian ulang pada 

etalase online mereka. 

3. Media dan konten pengiklanan yang 

kerap dilakukan oleh Bukalapak yang 

dirasa tidak biasa oleh sebagian orang 

memang dapat mengenai top of mind 

para calon konsumen, 

namun alangkah 

baiknya konten iklan 

juga lebih berisi soal 

kemudahan dan keuntungan dalam 

berbelanja pada etalase online Bukalapak 

secara struktural dengan penjelasan yang 

lebih jelas, bukan hanya soal mengenai 

sasaran dengan tujuan meningkatkan 

brand awareness. 

ANOVAa 

Model 

Sum 

of 

Square

s df 

Mean 

Squa

re F Sig. 

1 Regr

essio

n 

1118.2

72 

3 372.7

57 

101.

224 

.000b 

Resi

dual 

353.51

8 

96 3.682 
  

Total 1471.7

90 

99 
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4. Perlu dilakukannya inovasi soal promosi 

penjualan tentang bagaimana 

mempertahankan konsumen lama, 

seperti tambahan potongan harga dalam 

biaya pengiriman atau voucher jangka 

panjang yang dapat diakumulasikan 

dengan melakukan pembelian dirasa 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 
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ABSTRAK 

 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jasa perhotelan di Kota Bogor, membuat para pengusaha 

perhotelan bersaing untuk mendapatkan kesetiaan para pelangganya. Baik jasa perhotelan yang berskala besar 

maupun kecil semuanya tak luput dari permasalahan yang kerap terjadi yaitu tidak tercapainya target penjualan 

dan banyaknya keluhan pelanggan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan harga. 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menganalisis Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan 

dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan di Hotel Royal Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode yang disebut accidental sampling. Jumlah sampel 

yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis PLS (Partial Least Square) melalui softwere SmartPLS. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 65,2% variasi perubahan yang terjadi pada variabel kepuasan 

pelanggan dapat di jelaskan oleh variabel reliability, assurance, tangibles, emphaty, responsiveness, dan harga 

. Hasil uji path koefisien menunjukan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel dependen. Dari hasil penelitian ini didapatkan  variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan yaitu tangibles dan harga karena dua variabel tersebut memiliki muatan fakto yang  besar 

diantara variabel independen lainnya. 

 

Kata Kunci: Hotel, Reliability, Assurance, Tangibles, Emphaty, Responsiveness, Harga, Kepuasan Pelanggan 
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I. Pendahuluan 

Hotel merupakan suatu tempat yang 

menyediakan fasilitas akomodasi, pelayanan 

makananan minuman dan fasilitas jasa lainnya yang 

dikelola secara komersil. Hotel mulai dikenal oleh 

masyarakat umum sejak akhir abad ke-17. Saat ini 

hotel berkembang sangat pesat, terutama di 

Indonesia. Seiring dengan bertambahnya mobilitas 

penduduk dan berkembangnya sektor pariwisata dan 

perekonomian menciptakan begitu banyak 

pertumbuhan hotel dengan jenis dan klasifikasi 

tertentu. 

Hotel Royal Bogor yang terletak di pusat 

Kota Bogor memiliki klasifikasi hotel bintang empat 

(****), lokasinya yang sangat strategis yaitu terletak 

paling dekat dengan pintu masuk utama jantung Kota 

Bogor yaitu Kebun Raya Bogor menjadikan Hotel 

Royal Bogor sebagai hotel yang paling dicari oleh 

para wisatawan baik dalam kota maupun luar kota 

terutama apabila terdapat acara besar di pusat Kota 

Bogor. 

Kepuasan tamu beranjak dari bagaimana 

seorang tamu membandingkan apa yang telah 

dipersepsikan dengan kenyataan yang ia dapat saat 

menginap di Hotel Royal Bogor. Tentunya Hotel 

Royal Bogor mengedepankan pelayanan yang baik 

agar membuat tamu merasa nyaman dan tertarik 

untuk kembali menginap di Hotel Royal Bogor 

namun demikian untuk memberikan pelayanan yang 

baik tetap harus ada evaluasi terhadap sistem 

pelayanan hotel yang sudah ada apakah tamu sudah 

merasa puas dengan sistem pelayanan yang ada atau 

bahkan tamu tidak merasa puas dengan sistem 

pelayanan yang digunakan selama ini. 

Kepuasan konsumen jasa ditentukan oleh 

tingkat kepentingan konsumen sebelum 

menggunakan jasa dan hasil persepsi konsumen 

terhadap jasa tersebut setelah konsumen merasakan 

kinerja jasa tersebut. Salah satu faktor yang 

menentukan kepuasan konsumen adalah kualitas 

layanan yang terdiri atas lima dimensi pelayanan 

kesenjangan, yang merupakan ketidaksesuaian antara 

persepsi pelayanan (perceived service) dan pelayanan 

yang diharapkan (expected service). Sebuah alat ukur 

untuk mengukur kualitas layanan yang terdiri dari 

lima dimensi tersebut disebut Servqual (Service 

Quality) (Tjiptono, 2010:273), yaitu : 1) Keandalan 

(Reliability), 2) Jaminan (Assurance), 3) Bukti fisiki 

(Tangibles), 4) Empati (Emphaty), 5) Ketanggapan 

(Responsiveness). 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Reliability 

(Reliabilitas) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

2. Untuk mengetahui apakah Assurance (Jaminan) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

3. Untuk mengetahui apakah Tangibles (Bukti fisik) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

4. Untuk mengetahui apakah Emphaty (Empati) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

5. Untuk mengetahui apakah Responsiveness 

(Ketanggapan) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

6. Untuk mengetahui apakah Harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel 

Royal Bogor. 

7. Untuk mengetahui variable apa yang paling besar 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan di 

Hotel Royal Bogor. 

 

II. Landasan Teori 

Kata kualitas banyak mengandung banyak definisi 

dan makna karena orang yang berbeda akan 

mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian 

dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk 

pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari 

kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan 

pelanggan, melakukan segala sesuatu yang 

membahagiakan. kualitas pelayanan dikembangkan 

suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut 

Servqual (Service Quality). Servqual ini merupakan 

skala multi item yang dapat digunakan untuk 

mengukur persepsi pelanggan atas kualitas layanan 

yang meliputi lima dimensi (Tjiptono, 2010:273) 

antara lain; 1) Keandalan (Reliability), 2) Jaminan 

(Assurance), 3) Bukti fisiki (Tangibles), 4) Empati 

(Emphaty), 5) Ketanggapan (Responsiveness). 

Keandalan (Reliability) 

Kepuasan pelanggan terhadap sebuah pelayanan jasa 

ditentukan oleh dimensi keandalan (reliability). 

Dimensi ini merupakan dimensi pengukuran 

keandalan dari perusahaan dalam memberikan 

pelayanan sampai informasi penting dan bermanfaat 

bagi pelanggan. Para petugas pelayanan merupakan 

ujung tombak perusahaan jasa pelayanan yang akan 

berhadapan langsung dengan pihak 
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konsumen/pelanggan. Para petugas pelayanan 

merupakan ujung tombak perusahaan jasa pelayanan 

yang akan berhadapan langsung dengan pihak 

konsumen/pelanggan. Petugas pelayanan ini tidak 

hanya harus mampu bertindak sebagai komunikator 

atau mediator, tetapi sekaligus harus mampu 

menanamkan citra yang positif bagi perusahaan dan 

juga harus memiliki kemampuan membantu 

perusahaan dalam memahami bahwa pelanggan 

adalah aset penting yang harus dipelihara dan 

dipertahankan keberadaannya (Limakrisna & Purba 

2017:153). 

 

Jaminan (Assurance) 

Yaitu perilaku para karyawan yang harus mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan dan perusahaan, meliputi kemampuan 

karyawan atas : pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan 

kesopanan member pelayanan, ketrampilan dalam 

memberikan informasi, kemampuan dalam 

memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. (Zeithmal, 1990 : 118 - 125) 

 

Bukti fisik (Tangibles) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Tangibles dapat mencakup fasilitas atau elemen-

elemen fisik seperti logo, peralatan, personel, dan 

materi-materi komunikasi. Tujuan nya adalah untuk 

memperkuat kesan tentang kualitas, kenyamanan, dan 

keamanan dari produk yang ditawarkan kepada 

pelanggan 

 

Empati (Emphaty) 

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan terhadap konsumen seperti kemudahan 

untuk berkomunikasi, perhatian yang tinggi dari 

petugas, kemudahan dalam mencapai lokasi, 

kemudahan dalam membayar, dan mengurus 

administrasi. Komunikasi untuk menyampaikan 

informasi kepada pelanggan atau memperoleh 

masukan dari pelanggan. Pemahaman pada 

pelanggan (understanding the customer), meliputi 

upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui 

dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan 

(Herlambang, 2016:82) 

 

Ketanggapan (Responsiveness) 

Responsiveness yaitu kemampuan perusahaan untuk 

membantu dan memberikan layanan yang cepat dan 

tepat kepada pelanggan. Membiarkan penerima jasa 

menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas, akan 

menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya 

terjadi. Kecuali jika kesalahan ini ditanggapi dengan 

cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan 

menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

 

Harga 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan 

dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang 

diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang 

atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan 

nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. 

Dalam definisi lain harga juga merupakan suatu nilai 

yang harus dibayar oleh pembeli. Penetapan harga 

merupakan salah satu keputusan terpenting dalam 

pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur 

bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan. Di samping itu, 

harga merupakan unsur bauran pemasaran yang 

bersifat fleksibel. Artinya dapat diubah dengan cepat 

(Tjiptono, 2015:290). 

 

Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan adalah siapa saja yang terkena dampak 

dari suatu produk atau proses pelayanan, yang 

menuntut perusahaan untuk dapat memenuhi standar 

kualitas yang diinginkan mereka. Dalam organisasi 

jasa, produk jasa pada dasarnya akan memuaskan 

pihak pelanggan apabila hasil karya, 

penyelenggaraan, penyajian atau pelaksanaannya 

sesuai dengan spesifikasi; keterangan janji atau 

kesanggupan tertulis dari pihak pemberi layanan, 

penyelenggara atau pelaksana seperti yang biasanya 

disediakan. Secara umum, kepuasan (Satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi 

mereka. Penilaian pelanggan atas kinerja produk 

tergantung pada banyak faktor, terutama jenis 

hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan 

sebuah merek (Kotler & Keller 2016:139). 

VOL. 11, NO 2 TAHUN 2018 - ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI 61

Firman
Textbox
10



Kerangka Konseptual 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2010:60). Di 

bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual 

yang digunakan dalam penelitian ini 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Hipotesis 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka 

model struktural kepuasan pelanggan dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 2. Model Struktural Kepuasan Pelanggan 

 

Hipotesis 1  :  Reliability berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

Hipotesis 2  :  Assurance berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

Hipotesis 3  :  Tangibles berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

Hipotesis 4  :  Emphaty berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

Hipotesis 5 : Responsiveness berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

Hipotesis 6  :  Harga berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

 

III. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-

data secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

kemudian menginterprestasikan hasil analisis 

tersebut untuk memperoleh kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah responden yang 

menggunakan jasa Hotel Royal Bogor dengan jumlah 

populasi yang tidak diketahui.  

Dalam penelitian ini jumlah sampel 

ditentukan dengan metode bootstraping atau 

penggandaan secara acak, hal tersebut berarti dalam 

penelitian ini tidak ada jumlah minimun sampel yang 

disyaratkan namun tetap memiliki standar sampel 

yang digunakan berkisar antara 30-100 sampel. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berjumlah 100 responden. Teknik sampling yang 

digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik accidental sampling yaitu 

sampel diambil secara spontanitas, artinya siapa saja 

yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti 

dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang 

tersebut dapat dijadikan sampel, dengan kata lain 

sampel diambil terpilih karena ada ditempat dan 

waktu yang tepat 

Pada penelitian ini data dikumpulkan dari 

sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer 

tersebut peneliti dapatkan dari penyebaran 

angket/kuesioner kepada pengunjung Hotel Royal 

Bogor. Guna memahami lebih dalam tentang 

variabel, definisi variabel, indikator dan pengukuran 

atas indikator di atas maka dapat dilihat pada 

rangkuman tabel di bawah ini : 
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Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

 
Dalam penelitian ini analisis data 

menggunakan pendekatan Partial Least Square 

(PLS). PLS adalah model persamaan Structural 

Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen 

atau varian. Menurut Ghozali dalam Yuteva (2010), 

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser 

dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi 

berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian 

umumnya menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS 

lebih bersifat predictive model. PLS merupakan 

metode analisis yang kuat (Ghozali dalam Yuteva, 

2010), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. 

 

IV. Hasil Penelitian 

Karakteristik Responden 

Berikut ini karakteristik responden dari hasil survei:  

 

 

 

 

 

 

 

     Tabel 2. Karakteristik Responden 

 
 

Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan 

metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS) 

memerlukan dua tahap untuk menilai Fit Model dari 

sebuah model penelitian (Ghozali dalam Yuteva, 

2010). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Menilai Outer Model atau Measurement Model 

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik 

analisa data dengan SmartPLS untuk menilai outer 

model yaitu Convergent Validity, Discriminant 

Validity dan Composite Reliability. Convergent 

Validity dari model pengukuran dengan refleksif 

indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score yang diestimasi dengan 

software PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan 

konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1995 

(dalam Abdillah dan Jogiyanto, 2015) untuk 

penelitian tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap 

cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan 

batas loading factor sebesar 0,6. 

 

 

 

 

 

Variabel Definisi Indikator Ukuran 

Reliability 

(X1) 

kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya 

(Tjiptono, 2012 : 174). 

a. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan 

b. Dapat diandalkan dalam menangani 

masalah jasa pelanggan 

c. Menyampaikan jasa secara benar sejak 

pertama kali 

d. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan 

e. Menyimpan catatan atau dokumen tanpa 

kesalahan 

Skala 

Likert 

Assurance 

(X2) 

berkenaan dengan 

pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan 

mereka dalam menumbuhkan 

rasa percaya dan keyakinan 

pelanggan (Tjiptono, 2012 : 

175). 

a. Karyawan yang menumbukan rasa 

percaya para pelanggan 

b. Membuat pelanggan merasa aman 

sewaktu melakukan transaksi 

c. Karyawan yang secara konsisten bersikap 

sopan 
d. Karyawan yang mampu menjawab 

pertanyaan pelanggan 

Skala 

Likert 

Tangibles 

(X3) 

berkenaan dengan penampilan 

fisik fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, 

sumber daya manusia, dan 

materi komunikasi perusahaan 
(Tjiptono, 2012 : 175). 

a. Peralatan Modern 

b. Fasilitas yang berdaya tarik visual 

c. Karyawan yang berpenampilan rapi dan 

profesional 

d. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang 

berdaya tarik visual 

Skala 

Likert 

Emphaty 

(X4) 

bagaimana cara perusahaan 

memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak 

demi kepentingan pelanggan, 

serta memberikan personal 

kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang 

nyaman (Tjiptono, 2012 : 

175). 

a. Memberikan perhatian individual kepada 

para pelanggan 

b. Karyawan yang memperlakukan 

pelanggan secara penuh perhatian 

c. Sungguh-sungguh mengutamakan 

kepentingan pelanggan 

d. Karyawan yang memahami kebutuhan 

pelanggan 
e. Waktu operasi (jam kantor) yang nyaman 

Skala 

Likert 

Responsiv 

eness (X5) 

berkenaan dengan kesediaan 

dan kemampuan penyedia 

layanan untuk membantu para 

pelanggan dan merespon 

permintaan mereka dengan 

segera (Tjiptono, 2012 : 175). 

a. Menginformasikan kepada pelanggan 

tentang kepastian waktu penyampaian jasa 

b. Layanan yang segera atau cepat bagi 

pelanggan 
c. Kesediaan untuk membantu pelanggan 

d. Kesiapan untuk merespon permintaan 

pelanggan 

Skala 

Likert 

Harga 

(X6) 

jumlah semua nilai yang 

diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan 

keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk 
atau jasa (Kotler, 2008 : 345). 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

c. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Skala 

Likert 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

persepsi dan perasaan yang 

dimiliki oleh pelanggan 

setelah mengkomsumsi suatu 

produk atau jasa (Tannady, 
2015:16) 

a. Kesesuaian harapan 

b. Minat berkunjung kembali 

c. Kesediaan merekomendasikan 

Skala 

Likert 

 

KARAKTERISTIK KATEGORI JUMLAH PRESENTASE 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 59 59% 

Perempuan 41 41% 

Jumlah 100 100% 

 
 

Usia 

17-25 tahun 20 20% 

26-35 tahun 45 45% 

36-45 tahun 28 28% 

> 45 tahun 7 7% 

Jumlah 100 100% 

 
 

Pendidikan 

SLTP 1 1% 

SLTA 8 8% 

Diploma 3 12 12% 

Sarjana 79 79% 

Jumlah 100 100% 

 

 
Pekerjaan 

Kary. Swasta 44 44% 

PNS/BUMN 32 32% 

Wiraswasta 10 10% 

Pelajar/Mahasiswa 4 4% 

Lain-lain 10 10% 

Jumlah 100 100% 

 

 

 
Pengeluaran 

< 1,5 juta 4 4% 

1,5 - 3,0 juta 26 26% 

3,1 - 4,5 juta 23 23% 

4,6 - 5,5 juta 17 17% 

5,6 - 6,5 juta 13 13% 

> 6,5 juta 17 17% 

Jumlah 100 100% 
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Gambar 3. Konstruksi Diagram Jalur Hasil 

Permodelan PLS 

 

Nilai outer model atau korelasi antara 

konstruk dengan variabel seluruhnya memiliki nilai 

loading factor di atas 0,6 hal ini berarti model diatas 

telah memenuhi convergent validity sehingga 

konstruk dari semua variabel tidak ada yang perlu 

dieliminasi dari model. 

Kriteria validity dan reliabilitas juga dapat 

dilihat dari nilai Composite Reliability suatu konstruk 

dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari 

masing-masing konstruk. Suatu konstruk dikatakan 

memiliki reliabilitas tinggi apabila nilai Composite 

Reliability di atas 0,7 dan nilai AVE berada di atas 

0,5. 

 

Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural 

dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, 

nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen uji t serta 

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

 

 
Gambar 4. Konstruksi Diagram Jalur Uji T 

 

Hasil pengolahan data diperoleh nilai R-square untuk 

variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,652. Hasil ini 

menunjukan bahwa 65,2 % kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh assurance, emphaty, tangibles, 

reliability, responsiveness dan harga. Sedangkan 34,8 

% kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti yang 

tampak pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.  Nilai R-square 

 
Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan 

informasi yang sangat berguna mengenai hubungan 

antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang 

terdapat pada outfit result for inner weight, seperti 

yang tampak pada tabel berikut  

 

Tabel 4.  Result For Inner Weight 

 
 

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap 

hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan 

menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan 

metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan 

bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan 

masalah ketidaknormalan data penelitian. 

 

Pengujian Hipotesis 1 (Reliability terhadap 

Kepuasan Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan 

bahwa hubungan variabel reliability dengan kepuasan 

pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 

0,690 dengan nilai t sebesar 13,091. Nilai tersebut 

lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa reliability memiliki hubungan 
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yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan yang berarti sesuai dengan hipotesis 

pertama dimana reliability berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis 1 

diterima. 

 

Pengujian Hipotesis 2 (Assurance terhadap 

Kepuasan Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis ke-dua menunjukkan 

bahwa hubungan variabel assurance dengan kepuasan 

pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 

0,727 dengan nilai t sebesar 15,335. Nilai tersebut 

lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa assurance memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan yang berarti sesuai dengan hipotesis ke-

dua dimana assurance berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis 2 

diterima. 

 

Pengujian Hipotesis 3 (Tangibles terhadap 

Kepuasan Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis ke-tiga menunjukkan 

bahwa hubungan variabel tangibles dengan kepuasan 

pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 

0,839 dengan nilai t sebesar 25,485. Nilai tersebut 

lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa tangibles memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan yang berarti sesuai dengan hipotesis ke-

tiga dimana tangibles berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. 

 

Pengujian Hipotesis 4 (Emphaty terhadap 

Kepuasan Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis ke-empat menunjukkan 

bahwa hubungan variabel emphaty dengan kepuasan 

pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 

0,757 dengan nilai t sebesar 17,042. Nilai tersebut 

lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa emphaty memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan yang berarti sesuai dengan hipotesis ke-

empat dimana emphaty berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis 4 

diterima. 

  

Pengujian Hipotesis 5 (Responsiveness terhadap 

Kepuasan Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis ke-lima menunjukkan 

bahwa hubungan variabel responsiveness dengan 

kepuasan pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,796 dengan nilai t sebesar 20,100. Nilai 

tersebut lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa harga memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

yang berarti sesuai dengan hipotesis ke-lima dimana 

responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian hipotesis 5 diterima. 

 

Pengujian Hipotesis 6 (Harga terhadap Kepuasan 

Pelanggan) 

Hasil pengujian hipotesis ke-enam menunjukkan 

bahwa hubungan variabel harga dengan kepuasan 

pelanggan menunjukan nilai koefisien jalur sebesar 

0,807 dengan nilai t sebesar 20,851. Nilai tersebut 

lebih besar dari t-tabel (1,96), hasil tersebut 

menjelaskan bahwa harga memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

yang berarti sesuai dengan hipotesis ke-enam dimana 

harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Dengan demikian hipotesis 6 diterima. 

 

V. Pembahasan  

Dari variabel reliability dapat dilihat bahwa 

yang memiliki pengaruh paling besar adalah 

Indikator RL1 yaitu kesesuaian jasa dengan yang 

dijanjikan artinya pelanggan akan semakin merasa 

puas apabila jasa yang diberikan oleh Hotel Royal 

Bogor sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan di 

website, Online Travel Agent, atau Brosur. Dari 

keempat indikator pernyataan mengenain variabel 

assurance dapat dilihat bahwa yang memiliki 

pengaruh paling besar adalah Indikator AS8 yaitu 

Pelayanan sopan artinya pelanggan akan semakin 

merasa puas apabila petugas senantiasa memberikan 

pelayanan dengan sopan. 

Dari variabel tangibles dapat dilihat bahwa 

yang memiliki pengaruh paling besar adalah 

Indikator TN11 yaitu Desain gedung artinya 

pelanggan akan semakin merasa puas apabila Hotel 

Royal Bogor memiliki desain gedung yang menarik. 

Dari kelima indikator pernyataan mengenain variabel 

emphaty dapat dilihat bahwa yang memiliki pengaruh 

paling besar adalah Indikator EM16 yaitu Petugas 

yang penuh perhatian artinya pelanggan akan 

semakin merasa puas apabila Petugas hotel mampu 

memperlakukan pelanggan dengan penuh perhatian.  

Dari variabel responsiveness dapat dilihat 

bahwa yang memiliki pengaruh paling besar adalah 

Indikator RS23 yaitu Petugas senantiasa merespon 

permintaan tamu artinya pelanggan akan semakin 
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merasa puas apabila Petugas hotel mampu merespon 

permintaan pelanggan dengan baik. Dari keempat 

indikator pernyataan mengenain variabel harga dapat 

dilihat bahwa yang memiliki pengaruh paling besar 

adalah Indikator P25 yaitu Kesesuaian fasilitas dan 

pelayanan artinya pelanggan akan semakin merasa 

puas apabila Fasilitas dan pelayanan yang diberikan 

oleh Hotel Royal Bogor sesuai dengan harga yang 

diberikan. 

Dari keempat indikator refleksi mengenai 

variabel kepuasan pelanggan dapat dilihat bahwa 

yang memiliki nilai refleksi paling besar adalah 

Indikator KP30 yaitu Rekomendasi artinya apabila 

pelanggan atau tamu merasa puas dengan Hotel Royal 

Bogor maka pelanggan atau tamu tersebut akan 

bersedia untuk merekomendasikan Hotel Royal 

Bogor kepada kerabat, keluarga dan teman-temannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan paling dominan adalah desain gedung, 

kesesuaian fasilitas dan pelayanan serta kesediaan 

petugas untuk selalu merespon permintaan tamu 

dengan baik. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi 

maka tamu akan merasa puas dan bersedia 

merekomendasikan Hotel Royal Bogor kepada 

kerabat terdekat mereka. 

 

VI. Simpulan 

Hasil analisis data yang telah dilakukan dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

penelitian bahwa semua hipotesis diterima dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Variabel keandalan (reliability) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di Hotel Royal Bogor. 

2. Variabel jaminan (assurance) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di Hotel Royal Bogor. 

3. Variabel bukti fisik (tangibles) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

di Hotel Royal Bogor. 

4. Variabel empati (emphaty) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel 

Royal Bogor. 

5. Variabel ketanggapan (responsiveness) 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di Hotel Royal Bogor. 

6. Variabel harga berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Royal 

Bogor. 

Dalam penelitian ini variabel bukti fisik menjadi 

variabel yang paling memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan 

dengan variable lainnya, dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bukti fisik dari suatu 

perusahaan jasa semacam hotel merupakan daya 

tarik utama di hati para pelanggannya. 

 

VII. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan di atas, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Manajemen Hotel Royal Bogor sebaiknya 

selalu memperhatikan kelayakan fasilitas 

hotel terutama pada perawatan gedung karena 

gedung merupakan hal pertama yang tamu 

lihat sebelum memasukin pintu utama hotel, 

berikan tamu kesan pertama yang baik 

sehingga tamu akan tertarik untuk 

menggunakan jasa di Hotel Royal Bogor. 

2. Mengenai aspek harga, manajemen hotel 

harus benar-benar memperhatikan 

kesesuaian harga yang diberikan kepada 

tamu. Hal ini karena harga merupakan 

variabel kedua setelah bukti fisik yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan 

pelanggan. Harga memang memiliki 

keterkaitan yang erat dengan bukti fisik. 

Dikarenakan tamu mengeluarkan sejumlah 

nilai untuk menikmati fasilitas  pelayanan di 

Hotel Royal Bogor, jangan sampai tamu 

merasa kecewa karena harga yang di 

bayarkan tidak sesuai dengan apa yang 

mereka dapatkan. 

3. Dilihat dari sisi sumber daya manusia, 

manajemen hotel juga perlu memberikan 

pelatihan lebih kepada para staff untuk 

menagani tamu dengan baik dan senantiasa 

bersedia untuk merespon permintaan tamu 

dengan baik. Ibaratkan bahwa tamu adalah 

seorang raja, petugas hotel harus mampun 

membantu tamu apabila mengalami kesulitan 

atau meminta bantuan. 
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