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ABSTRAK

Bahtiar, 2021, Pengaruh E-Service Quality terhadap Custumer
Satisfaction melalui perceived Value Pelanggan Aplikasi Grabfood di Kota
Makassar. Dibimbing Oleh Buyung Romadhoni dan Muchriadi Muchram.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Eservice quality terhadap Customer satisfaction Melalui Perceived Value
Pelanggan Aplikasi Grabfood Di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperiemen, desain penelitian yang digunakan adalah
penelitian asosiatif. asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang
bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
Hasil penelitian yang diperoleh E-service quality berpengaruh
positif signifikan terhadap Perceived value dengan P = 0.000 <
0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0,500, koefisien ini menunjukkan
bahwa semakin baik E-service quality yang dirasakan konsumen maka
perceived value juga akan semakin baik, dan Perceived value
berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction dengan P =
0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.233, koefisien ini
menunjukkan bahwa semakin baik perceived value maka customer
satisfaction akan semakin baik, sedangkan E-service quality berpengaruh
positif signifikan terhadap customer satisfaction dengan P = 0.000 <
0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0,547, koefisien ini menunjukkan
bahwa semakin baik E-service quality yang dirasakan konsumen maka
customer satisfaction akan semakin meningkat. Dan yang terakhir Eservice quality mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer
satisfaction melalui Perceived value dengan nilai koefisien sebesar 0,274,
koefisien ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dirasakan
konsumen mendorong akan meningkatkan persepsi nilai konsumen atas
produk dan akhirnya berdampak pada kepuasan konsumen yang semakin
baik.
Kata Kunci : E-service quality , Customer satisfaction, dan Perceived
Value.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi digital pada saat sekarang ini
membuat perusahaan harus mengubah strategi dalam memasarkan
produknya.

Teknologi

menjadikan

proses

produksi,

pemasaran,

distribusi dan bisnis menjadi lebih efisien dan efektif sehingga
terbangun konektifitas bagi pelaku bisnis pada akses modal maupun
pasar yang baru (Krisnawati, 2018). Hal ini mengakibatkan persaingan
antar perusahaan menjadi semakin ketat dalam memberikan produk
ataupun jasa layanan kepada konsumen atau pelanggan. Sebaliknya,
konsumen atau pelanggan semakin selektif dalam memilih produk
ataupun jasa yang dibutuhkannya (Laurent, 2016) dari perusahaan.
Pada

perusahaan

jasa,

pertimbangan

konsumen

dalam

menerima layanan sangatlah penting. Efek dari layanan yang diberikan
oleh perusahaan kepada konsumen akan memberikan dampak pada
masa yang akan datang. Kualitas layanan berperan sebagai strategi
pada lingkungan yang semakin kompetitif (Melinda, 2017). Sehingga
setiap perusahaan diharuskan memberikan kualitas layanan yang
maksimal termasuk pada layanan yang berbasis teknologi informasi
digital.
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Terdapat dua perspektif dalam mendefenisikan kualitas layanan
atau service quality, (Caro dan Garcia, 2006); pertama, service quality
adalah perbandingan harapan pelanggan dan persepsi pelanggan
terhadap layanan yang berpengalaman. Perspektif kedua adalah service
quality diukur dari hal yang dirasakan oleh pelanggan. Sehingga dari hal
tersebut maka kualitas layanan adalah keunggulan mutu produk jasa yang
dirasakan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pelanggan atau
konsumen. Parasuraman (1995) menyatakan bahwa dimensi service
quality dimulai dari tangible (berwujud), reliabilitas (reliability), daya
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty).
Perkembangan penelitian dalam merespon teknologi informasi
digital mengungkapkan bahwa service quality menjadi e-service quality
dimana konsumen memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kualitas
layanan pada pasar virtual (Santos, 2003).
Dunia bisnis online termasuk e-commerce service quality berubah
menjadi e-service quality . E-service quality

dikembangkan untuk

mengevaluasi suatu pelayanan yang diberikan pada jaringan internet.
Konsep kualitas layanan dalam e-commerce , juga disebut e-kualitas
pelayanan, dapat didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan konsumen
dan penialian dari keunggulan dan kualitas penawaran layanan di pasar
virtual.
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Menurut Chase (2006) dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan
Entrepreneurship (2013,p108) mengatakan pengertian e-service quality
yaitu :“Pelayanan yang diberikan pada konsumen jaringan internet
sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs untuk memfasilitasi
kegiatan belanja, pembelian, dan distribusi secara efektif dan efisien”.
Sedangkan menurut Olieveria, Roth, dan Gilland (2002) dan Liu
dan Suomi (2009), mendefinisikan e-service quality adalah :“Instrument
yang penting dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di online
retailing, hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang
berkualitas tinggi kepada konsumen”.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa akan
memuaskan atau tidak akan memuaskan pelanggan karena kualitas
layanan yang diberikan oleh perusahaan berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan pelanggan.
E-service quality

(e-s-qual) didefinisikan sebagai sejauh mana

sebuah situs web memfasilitasi belanja, pembelian, dan pengiriman yang
efisien dan efektif (Zeithaml et al, 2009, p. 115). Zeithaml et al, (2009),
dalam bukunya membedakan ke-tujuh dimensi e-s-qual menjadi empat
dimensi inti yang digunakan pelanggan untuk menilai situs web di mana
mereka tidak mengalami pertanyaan atau masalah adalah (1) Efficiency,
kemudahan dan kecepatan mengakses dan menggunakan situs. (2)
Fullfillment, sejauh mana janji situs tentang ketersediaan pesanan dan
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ketersediaan item terpenuhi. (3) System availability, kebenaran fungsi
teknis dari situs. (4) Privacy, sejauh mana situs tersebut aman dan
melindungi informasi pengguna.
Lebih lanjut, pada perspektif pelanggan ada tiga dimensi yang
digunakan pelanggan untuk menilai layanan pemulihan saat mereka
memiliki

masalah

atau

pertanyaan

adalah

(1)

Responsiveness,

penanganan masalah yang efektif dan pengembalian melalui situs. (2)
Compensation, sejauh mana situs mengkompensasi pelanggan untuk
masalah. (3) Contact, tersedianya bantuan melalui telepon atau
perwakilan online (p. 115-116)
Menurut Tjiptono (2012:28) layanan memiliki empat karakteristik
utama yaitu :
1) Tidak Berwujud (Intangibility)
Layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik. Bila barang
merupakan

suatu

objek,

alat,

material

atau

benda

yang

bisa

dilihat, disentuh dan dirasa dengan panca indera; maka jasa/ layanan
justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja
(performance), atau usaha yang sifatnya abstrak. Bila barang dapat
dimiliki , maka jasa/ layanan cenderung hanya dapat dikonsumsi tetapi
tidak dapat dimiliki (non- ownership).
Jasa bersifat intangible, artinya layanan tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,
didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen
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layanan tidak dapat menilai hasil dari sebuah layanan sebelum ia
mengalami atau mengkonsumsinya sendiri.
2) Bervariasi (Heterogeneity)
Layanan

bersifat

varibel

atau

heterogen

karena

merupakan

nonstandardized output, artinya bentuk, kualitas dan jenisnya sangat
beraneka ragam, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan
tersebut dihasilkan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan variabilitas
kualitas layanan, yaitu : (1) kerja sama atau partisipasi pelanggan selama
penyampaian layanan; (2) moral/ motivasi karyawan dalam melayani
pelanggan; serta (3) beban kerja perusahaan.
3)

Tidak Terpisahkan (Inseparability)

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru
dikonsumsi. Sedangkan layanan umumnya dijual terlebih dahulu, baru
kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.
Interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan merupakan ciri khusus
dalam pemasaran layanan bersangkutan. Keduanya mempengaruhi hasil
(outcome) dari layanan bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia
layanan dan pelanggan ini, efektivitas staff layanan merupakan unsur
kritis. Implikasinya, sukses tidaknya layanan bersangkutan ditunjang oleh
kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi,
penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan pengembangan
karyawannya secara efektif.
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4) Tidak tahan lama (Perishability)
Perishability berarti bahwa layanan adalah komoditas yang tidak tahan
lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan
datang, dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan layanan juga
bersifat fluktuasi dan berubah, dampaknya perusahaan jasa/layanan
seringkali mengalami masalah sulit. Oleh karena itu perusahaan
jasa/layanan merancang strategi agar lebih baik dalam menjalankan
usahanya dengan menyesuaikan permintaan dan penawaran.
Rizky Aufa akmal (2019), Pengaruh E-service quality

Dan

Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Aplikasi M-Tix
Mobile Cinema XXI. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi M-TIX Mobile
Cinema XII Bandung. Dimana dengan melalui aplikasi ini pelanggan dapat
membeli tiket menonton jarak jauh, selain itu pelanggan mendapatkan
informasi film-film yang tersedia, film-film yang akan tayang, kursi yang
tersedia, riwayat transaksi dan pengisian saldo, dan lokasilokasi studio.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi Pengaruh Eservice quality

dan Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan

Pengguna Aplikasi M-Tix Mobile. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling
dengan jumlah responden 100 responden. Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara
offline yang disebarkan kepada seluruh responden pengguna aplikasi
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dimasing-masing gerai studio Cinema XXI dikota Bandung. Tehnik analisis
data menggunakan analisis regresi berganda dan analisis deskriptif. Hasil
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tanggapan responden
terhadap E-service quality , Perceived Value dan Kepuasan Pelanggan
dalam kategori baik dengan skor 73,6%,73% dan 72,7%. Hasil secara
simultan penelitian ini adalah E-service quality

dan Perceived Value

berpengaruh dan signifikan secara positif terhadap Kepuasan Pelanggan
dengan skor 83% Secara simultan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa
dengan meningkatnya E-service quality dan Perceived Value di dalam
aplikasi MTIX Mobile akan berpengaruh untuk meningkatkan Kepuasan
Pelanggan.
Novandy Yusanida Wiryana (2019) Pengaruh E-service quality
Dan Perceived Value Terhadap Repurchase Intention Dengan Customer
satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Pada Bisnis E-commerce (Studi
pada Konsumen E-commerce di Jakarta Barat) Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif melalui metode survei dengan sampel penelitian
sebanyak 165 responden sebagai konsumen yang setidaknya pernah
melakukan transaksi melalui e-commerce

dan dibatasi pada wilayah

Jakarta Barat. Teknik pengambilan data diambil dengan non probability
sampling yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online dan pengolahan
data menggunakan program SPSS dan LISREL 8.70 sebagai structural
equation model (SEM). Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa e-
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service quality , Perceived Value dan customer satisfaction berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention dan customer
satisfaction memediasi pengaruh e-service quality dan Perceived Value
terhadap repurchase intention. Disarankan bagi para pedagang online
dalam meningkatkan repurchase intention untuk mengutamakan customer
satisfaction dalam pengambilan keputusan membeli kembali.
Kottler and Keller (2009) mengatakan Perceived Value adalah
persepsi yang diterima konsumen terhadap hasil yang diterima terhadap
kualitas dan keunggulan suatu produk atau jasa dengan harapan yang
diharapkannya. Penilaian konsumen menjadi salah satu peranan dalam
memahami

pola

pembelian

yang

dilakukan,

yang

akan

sebagai

keuntungan kompetitif dengan cara: meningkatkan total customer value,
mengurangi biaya expense dan memberi diskon atau promo untuk
meningkatkan persaingan.

Menurut Kanuk and Schiffman (2004),

persepsi didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan individu
untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang
berarti dan masuk akal mengenai dunia. Selanjutnya penilaian merupakan
sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyeleksi,
mengatur dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang berarti
dan gambaran yang logis (Assael, 2001). Menurut Zeithaml (1988),
persepsi kualitas (perceived quality) dapat didefinisikan sebagai pendapat
seseorang mengenai seluruh keunggulan produk. Penilaian konsumen
mempunyai implikasi strategi bagi para pemasar, karena para konsumen

9

mengambil keputusan berdasarkan apa yang dirasakan, daripada melihat
realitas obyektif (Kanuk dan Schiffman, 2004). Terdapat lima penggerak
dalam pembentukan Perceived Value yang berkaitan dengan customer
satisfaction , yakni kualitas produk, harga, kualitas layanan, faktor
emosional, dan kemudahan (Durianto dalam Ulinnuha, 2008). Pada saat
konsumen membeli produk, maka akan memikirkan apakah setelah
membelinya merasa puas dan konsumen juga melakukan pengorbanan
untuk mendapatkan produk tersebut sebanding atau tidak dengan benefitnya. Dari penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen
khususnya pada tahap evaluasi setelah pembelian, dikatakan bahwa
seandainya konsumen merasa puas maka tindakan repitisi akan terjadi.
Pada penelitian kasus lensa kontak X2 (Ulinnuha, 2008),
Menurut Kotler dan Keller (2009), ada beberapa dimensi nilai
pelanggan, diantaranya yaitu:

1. Nilai Produk (Product value), yaitu evaluasi mengenai seberapa
besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap
produk

yang

ditawarkan

oleh

produsen.

Perusahaan

bisa

memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur, tingkat
keandalan, ketahanan, model dan desain produk.
2. Nilai Pelayanan (Service value), yaitu nilai yang membedakan
suatu produk dengan produk pesaingnya. Nilai pelayanan bisa
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dilihat dari bentuk atau proses pelayanan yang diterima pelanggan,
apakah pelayanannya cepat dan tepat.
3. Nilai Personil (Personal value), yaitu ukuran kemampuan dan
keahlian karyawan. Nilai personil bisa dilihat dari kemampuan
berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta kesopanan dan
keramahan karyawan terhadap pelanggan.
4. Nilai Citra (Image value), yaitu nilai yang diperoleh dari persepsi
pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan
reputasi perusahaan. Nilai citra bisa dilihat melalui produk, merek,
lokasi, dan lain sebagainya.
5. Harga Moneter, yaitu uang yang dikeluarkan pelanggan untuk
melakukan pembelian terhadap suatu produk.
6. Biaya Waktu, yaitu besarnya waktu yang dihabiskan oleh
pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Biaya waktu dapat
dilihat dari kecepatan transaksi.
7. Biaya Fisik, yaitu besarnya tenaga yang dihabiskan oleh
pelanggan ketika berbelanja suatu produk.
8. Biaya Psikis, yaitu biaya berupa rasa kesal atau senang selama
proses memperoleh pelayanan atau mengkonsumsi produk.

Menurut Tjiptono (2005), ada empat dimensi yang membentuk nilai
pelanggan, yaitu:
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1. Emotional value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau
afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk.
2. Social value, yaitu utilitas yang didapat dari kemampuan produk
untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen.
3. Quality/Performance value, yaitu utilitas yang didapatkan dari
produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang.
4. Price/Value of money, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi
terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa.

Menurut Kotler (2002) kepuasan pelanggan adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan
antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan,
pelanggan tidak puas. Tapi, jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat
puas dan senang. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan,
pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan, jika kinerja memenuhi
harapan pelanggan, pelanggan akan merasa puas, sedangkan jika kinerja
melebihi harapan maka pelanggan akan merasa sangat puas. Kepuasan
ini tentu akan dapat dirasakan setelah pelanggan yang bersangkutan
mengkonsumsi produk tersebut. Menurut Hansemark dan Albinsson
(2004) kepuasan pelanggan secara keseluruhan menunjukkan sikap
terhadap penyedia layanan, atau reaksi emosional untuk perbedaan
antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka terima.
Menurut Bitner dan Zeithaml (2003) kepuasan pelanggan adalah evaluasi
pelanggan dari produk atau layanan dalam hal apakah produk itu atau
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layanan itu telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.
Menurut Anderson dalam International Journal of Scientific & Technology
Research (Khan, 2012) kepuasan pelanggan digunakan untuk mengukur
kinerja perusahaan di kedua internal untuk mengkompensasi sumber daya
manusia, mengamati kinerja dan menetapkan dana serta untuk kepuasan
pelanggan eksternal juga sebagai sumber informasi bagi semua
pemangku kepentingan (pelanggan, kebijakan publik yang dibuat pesaing
dan investor.
Menurut Penelitian I Made Yoga Ananda (2018) Penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui peran Perceived Value memediasi hubungan
kualitas dengan kepuasan konsumen (studi pada Semu Jaen Restaurant
Ubud). Jumlah sampel yang diambil yaitu berjumlah 90 orang dengan
metode

non-probability

sampling,

khususnya

purposive

sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. Teknik analisis
data yang digunakan adalah patch analysis dan uji sobel. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan Perceived Value secara
signifikan memediasi hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan
konsumen.
Hillier et al. (2003), menyatakan variabel Perceived Value atau nilai
yang dirasakan merupakan penilaian konsumen terhadap manfaat produk
secara keseluruhan mengenai keuntungan yang diperoleh dari produk dan

13

biaya untuk mendapatkan produk. Semakin tinggi Perceived Value
konsumen, maka kepuasan konsumen semakin meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Raza et al. (2012), menemukan
bahwa kualitas pelayanan berhubungan positif dan signifikan terhadap
Perceived Value dan kepuasan konsumen. Manoj dan Sunil (2011),
menyatakan kemampuan perusahaan dalam memberikan kualitas produk
atau pelayanan yang baik akan meningkatkan Perceived Value konsumen
sehingga kepuasan konsumen semakin tinggi. Razavi et al. (2012),
menyatakan pemberian kualitas pelayanan yang baik akan semakin
meningkatkan Perceived Value konsumen. Hal yang serupa juga didukung
oleh Chang dan Wang (2011) dan Abdelfattah et al. (2015).
Menurut Irawan (2004 : 37), ada lima dimensi utama kepuasan
pelanggan, yaitu :
1. Price (Harga) Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah
adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan
mendapatkan value for 10 money yang tinggi. Komponen harga ini
relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif tehadap harga.
2. Service Quality (Kualitas Layanan) Service quality sangat tergantung
dari tiga hal yaitu sistem, teknologi dan manusia. Kepuasan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru karena pembentukan
attitude dan behaviour yang seiring dengan keinginan perusahaan
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bukanlah pekerjaan mudah. Pembenahan harus dilakukan mulai dari
proses rekruitmen, training dan budaya kerja.
3. Product Quality ( Kualitas Produk) Pelanggan merasa puas setelah
membeli dan menggunakan produk tersebut apabila kualitas produk
yang baik.
4. Emotional Factor ( Factor Emotional ) ditunjukkan oleh konsumen atas
kepuasan

yang

diperoleh

mereka

dalam

menggunakan

suatu

produk/jasa yang menimbulkan rasa bangga dan rasa percaya diri.
5. Efficiency (Kemudahan) Kemudahan dalam memeroleh produk atau
jasa tersebut dan kemudahan dalam pembayaran dapat membuat
pelanggan akan semakin puas bila relatif mudah, nyaman dan efisien
dalam mendapatkan suatu produk atau pelayanan.
Ni Putu Ariningsih (2016) Analisis Pengaruh Perceived Value Dan
Customer satisfaction Terhadap Customer Loyalty Pada Vosco Coffee
Malang Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan dengan uji t bahwa
variabel Perceived Value mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap
variabel customer loyalty Vosco Coffee Malang dan variabel customer
satisfaction

juga mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap

variabel customer loyalty Vosco Coffee Malang, sedangkan dengan uji f
dapat disimpulkan bahwa variabel Perceived Value dan variabel customer
satisfaction

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

customer loyalty Vosco Coffee Malang, dan melalui koefesien regresi,
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Perceived Value lebih dominan mempengaruhi customer loyalty Vosco
Coffee Malang.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa persepsi pelanggan nilai
TELKOMSEL Flash di Bandung sebesar 71,78%, pengaruh kepuasan
pelanggan sebesar 67,01% dan loyalitas pelanggan berpengaruh 63,43%.
Pengaruh parsial dari nilai yang dirasakan pelanggan terhadap pelanggan
kepuasan adalah 69,9%. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap
loyalitas konsumen sebesar 60,1%. Pengaruh dari nilai yang dirasakan
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 67,1%. Pengaruh nilai yang
dirasakan pelanggan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas
pelanggan secara simultan sebesar 48,4%, sisanya berpengaruh oleh
variabel lain adalah 51,6%. Setelah melakukan penelitian ini, penulis
mengharapkan penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang
kinerja kualitas Flashzone dan ukuran sampel yang lebih besar jadikan
lebih representatif. TELKOMSEL diharapkan dapat memberikan harga
yang adil untuk TELKOMSEL Flash. Kata kunci: Nilai yang dirasakan
pelanggan, kepuasan pelanggan, pelanggan loyalitas.
Faranita Amelia (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keberhasilan rebranding All New Sour Sally dalam menarik loyalitas
konsumen, karena loyalitas dipandang sebagai salah satu kriteria penting
bagi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Penelitian
dilakukan dengan mengambil tiga variabel bebas, yaitu terdiri dari
customer perveived value, customer satisfaction , dan product innovation.
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Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 167 responden di
Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan metode non probability
sampling. Analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan
program SPSS versi 23. Hasil temuan penelitian membuktikan penelitian
terdahulu bahwa ketiga variabel bebas yang diambil mempengaruhi
secara signifikan terhadap loyalitas konsumen.
Menurut Penelitian David (2018) Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh e-service quality

terhadap loyalitas pelanggan

melalui kepuasan pelanggan pada aplikasi trasnportasi online Grab. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan
signifikan

terhadap

kepuasan

pelanggan,

kepuasan

pelanggan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan eservice quality

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas

pelanggan.
E-service quality
terhadap

banyak

memiliki peranan yang berpengaruh signifikan

aspek

e-commerce

yang

konsumen terhadap perusahaan e-commerce

meliputi

kepercayaan

(Gefen, 2002). Menurut

Rowley (2006) perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman
dimediasi oleh teknologi informasi adalah definisi dari layanan elektronik.
Kualitas layanan merupakan hal penting karena akan berdampak
langsung pada citra perusahaan. Ketika pelanggan puas terhadap layanan
yang diberikan oleh perushaan, maka hal tersebut akan meningkatkan
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loyalitas pelanggan terhadap perushaan. Kualitas layanan dan kepuasan
pelanggan adalah faktor keberhasilan dari suatu perusahaan untuk
mencapai keunggulan bersaing (Sawitri, Yasa & Jawas, 2013).
Kepuasan seorang pelanggan sangat penting bagi sebuah
perusahan. Banyak sekali faktor yang dapat memepengaruhi kepuasan
pelanggan, salah satunya adalah e-service quality . Menurut penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Jonathan (2013) menunjukkan bahwa eservice quality

memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction .

Perwira, Yulianto, Kumadji (2016) yang juga menunjukkan bahwa eservice quality

yang professional akan menimbulkan suatu nilai dan

kepuasan bagi para penggunanya. Maka dari itu timbul hipotesis yang
diuji. H1: Diduga adanya pengaruh antara e-service quality

terhadap

kepuasan pelanggan.
Menurut Penelitian Sri Pudjarti (2019) Penelitian ini bertujuan
mengembangkan

model

untuk

mengeksplorasi

anteseden

dan

konsekuensi dari e-Loyalty, serta menguji seberapa besar pengaruh eloyalty konsumen melalui variabel e-satisfaction serta menganalisis
pelayanan dan kepuasan berbasis elektronik membentuk loyalitas
konsumen. Analisis data menggunakan metode Kuantitatif dengan sampel
penelitian menggunakan random sampling dengan purposive sampling.
Pengolahan data dengan menggunakan software SPSS versi 22.Sampling
sebanyak 101 orang konsumen Go-jek dan Grab di Kota Semarang.
Penyebaran daftar kuesioner dengan Google form.
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Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang signifikan
antara e-service quality secara langsung terhadap e-loyalty. Hubungan
positif dan signifikan antara Service quality terhadap e-loyalty melalui
variabel e-satisfaction, sehingga dengan analisis jalur e-satisfaction
mampu menjadi variabel intervening. Serta ditemukan pelayanan non
elektronik juga berperan dalam loyalitas konsumen. Penemuan beberapa
indikator baru untuk non elektronik diharapkan dapat dijadikan indikator
dalam penelitian mendatang.
Keberhasilan dan kegagalan online bergantung pada seberapa baik
pelanggan merasa puas Chen, Rodgers, & He (2008). Lingkungan online
memiliki pengalaman berbeda dari lingkungan offline (Wolfinbarger, M., &
Gilly, 2008). Indikator model kepuasan pelanggan tradisional mungkin
tidak tepat ketika mengevaluasi dan digunakan sebagai indikator
kepuasan konsumen dengan lingkungan non-tradisional, seperti pada
kondisi

Internet-environment.

Internet-environment

dikenal

sebagai

kepuasan elektronik, atau e-satisfaction (E-S). Literatur di bidang ini belum
diperiksa secara kritis (Szymanski, D. M., & Hise, 2000), tetapi mewakili
area yang berpotensi menghasilkan komponen online dari setiap bisnis
atau organisasi yang dapat memperoleh manfaat. Mengatasi masalah ini,
semakin banyak penelitian telah mulai memberikan konsep untuk
mengukur, dan memodelkan kepuasan pengguna dalam e-environment
situs web yang biasanya melayani fungsi yang sangat berbeda. Masing
masing definisi akan dirasa berbeda untuk setiap jenis bisnis seperti
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dalam bisnis organisasi, atau grup yang diwakili secara online, termasuk
pemerintah, situs web pendidikan, nonprofit, dan politik. Hal menunjukkan
kebutuhan untuk mengembangkan ukuran yang lebih komprehensif dari
(E-S) yang dapat digunakan di seluruh disiplin dan menilai efektivitas situs
web dari semua varietas.
Hubungan antara kepuasan dan Loyalitas hampir seperti intuitif
(gerakan hati),beberapa peneliti telah mencoba untuk mengkonfirmasi hal
ini seperti pada penelitian (Cronin & Taylor, 1992). Meskipun daya tarik
intuitif, dan kekuatan hubungan antara kepuasan dan kesetiaan ditemukan
hasil yang bervariasi secara signifikan dalam kondisi yang berbeda.
Sebagai contoh, Jones dan Sasser (1995) menemukan bahwa kekuatan
hubungan antara kepuasan dan kesetiaan tergantung pada struktur
persaingan dari industri. Dalam penelitian yang lebih baru, (Oliver, 1999)
menemukan kepuasan mengarah ke kesetiaan, tetapi kesetiaan sejati
hanya bisa dicapai apabila faktor-faktor lain seperti jaringan sosial terlibat
di dalamnya.
Perkembangan dari teknologi informasi pada zaman sekarang yaitu
adanya kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk
atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen melalui aplikasi
berbasis online, jasa/layanan merupakan setiap tindakan atau kinerja
yang dapat ditawarkan saatu pihak kepada pihak lain yang pada intinya
tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa dapat
dikaitkan dengan produk fisik, tetapi bisa juga tidak dikaitkan dengan
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produk fisik.4 Salah satu bentuk dari jasa itu adalah transportasi. Jasa
transportasi di masa sekarang ini merupakan sarana yang sangat penting
di dalam kehidupan masyarkat untuk mempermudah segala aktivitas yang
dilakukan sehari-hari. Transportasi diciptakan dengan tujuan untuk
mempermudah seseorang yang ingin berpergian.
Saat ini muncul transportasi yang dapat diakses menggunakan
aplikasi pada smartphone yang bisa disebut sebagai transportasi online.
Salah satu perusahaan yang bisa disebut sebagai transportasi online yang
kini berkembang pesat yaitu PT. Grab Indonesia. Grab hadir di Indonesia
pada tahun 2014, Grab diawal kemunculannya memperkenalkan GrabTaxi
sebagai alat transportasi yang dapat di akses masyarakat secara online.
Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah membuat Grab
memperkenalkan

trobosan-trobosan

terbaru

untuk

mempermudah

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seharihari, dengan mulai
memperkenalkan GrabCar, GrabBike, GrabExpress, dan yang terakhir
GrabFood. 6 PT. Grab Indonesia pada awalnya hanya bisa di akses di
beberapa daerah saja tetapi seiring berjalannya waktu Grab mulai
menyebarkan aplikasinya hampir keseluruh daerah di Indonesia. Grab
sekarang muncul di 139 kota di Indonesia.
GrabFood

adalah

layanan

food

delivery

yang

memberikan

kemudahan dalam proses pengiriman makanan serta telah berkerjasama
dengan berbagai restoran atau tempat makan di daerah konsumen yang
terdaftar di layanan GrabFood . Layanan Grab belakangan ini semakin
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diminati, salah satunya yang paling diminati sekarang adalah GrabFood,
Layanan yang seperti ini semakin diminati masyarakat karena masyarakat
tidak perlu datang langsung ke tempat makan atau restoran yang
diinginkan melainkan mereka hannya tinggal memesan makanan lewat
aplikasi Grab dari smartphone mereka masing masing menentukan tingkat
kepuasan pelanggannya, dimana setelah pelanggan menerima pesanan
para pelanggan akan memberi bintang kepada para kurir di dalam aplikasi
yang berarti pendapat antara puas atau tidak puas terhadap kualitas
pelayanan yang telah diberikan kurir tersebut kepada pelanggan. (Rizky
Wijaya. 2018)
Pada tanggal 27 November 2017 jumlah pemesanan melalui
GrabFood di Makassar meningkat hingga 10 kali lipat dalam 1 tahun
terakhir sejak beroperasi. Hal ini tak hanya positif bagi perkembangan
GrabFood, tapi juga peningkatan pendapatan tambahan mitra GrabFood.
Marketing
peningkatan
GrabFood

Director

Grab

pendapatan
sebesar

40

Indonesia
mitra

persen.

Mediko

pengemudi
"Di

Azwar

dengan

Indonesia,

mengatakan,
menjadi

mitra

mitra

pengemudi

memperoleh 40 persen pendapatan lebih besar dengan mengambil
pesanan pengiriman makanan, di luar transportasi," ujar Mediko di
Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Berdasarkan survei yang dilakukan pihak ketiga, tiga dari empat
responden mengatakan bahwa pengiriman yang cepat menjadi alasan
mereka menggunakan layanan GrabFood. Dengan kecepatan pengiriman
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tersebut, kata Mediko, jumlah pemersanan melalui aplikasi GrabFood
semakin besar. Ditambah dengan banyaknya armada mitra GrabFood
membuat mereka semakin cepat menangani pesanan pelanggan "Kami
sudah jadi layanan pesan antar terepat dengan rata-rata durasi
pengantaran 29 menit sehingga bisa menikmati makanan lebih cepat,"
kata Mediko.
Bertumbuhnya bisnis layanan pesan antar juga berpengaruh positif
pada pedagang mitra GrabFood. Mediko mengatakan, pemesanan
menggunakan aplikasi memudahkan masyarakat mendapatkan makanan
favorit mereka tanpa harus pergi ke tempat tersebut. Cukup pesan melalui
aplikasi dan menunggu makanan datang. Seiring diminatinya layanan
pesan antar tersebut, merchant juga mendapat pertumbuhan pendapatan
yang signifikan. GrabFood melihat pendapatan incremental (tambahan)
mitra merchant naik hingga 88 persen setelah bergabung dengan
GrabFood selama 5 bulan," terang Mediko.
Berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka peneliti
melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh E-service quality
Terhadap Customer satisfaction Melalui Perceived Value Pelanggan
Aplikasi Grab Food Di Kota Makassar”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka
peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Apakah E-service quality berpengaruh terhadap Perceived Value ?
2. Apakah

E-service

quality

berpengaruh

terhadap

Customer

terhadap

Custumer

satisfaction ?
3. Apakah

Perceived

Value

berpengaruh

Satisfaction ?
4. Apakah Percieved Value Memediasi (E-service quality ) dengan
Customer satisfaction ?

C. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh (E-service quality )
terhadap Customer satisfaction
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh (E-service quality )
terhadap Perceived Value
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perceived Value
terhadap Custumer Satisfaction
4. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi Perceived Value antara
(E-service quality ) dengan Customer satisfaction
D. Manfaat
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
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Menambah ilmu bagi peneliti dan menjadikan referensi bagi peneliti
berikutnya
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun suatu model yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :
a. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami
pengaruh kualitas pelayanan, harga dan kualitas produk terhadap
kepuasan pelanggan
b. Bagi Perusahaan
Sebagai

bahan

masukan

atau

informasi

tambahan

bagi

perusahaan dan pihak pihak yang berkepentingan di dalam
perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
menetapkan kebijakan perusahaan tentang kerjsama antara
perusahaan dengan para owner
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kualitas pelayanan (E-service Quality)
1. Pengertian Kualitas pelayanan (E-service Quality)
Kualitas layanan adalah hasil penilaian pelanggan atas seberapa
jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan dari suatu
layanan yang mereka terima dari penyedia layanan (perusahaan), baik
penilaian itu secara sebagian maupun secara keseluruhan (Harun Al
Rasyid, 2017). Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat
layanan yang diberikan perusahaan mampu sesuai dengan ekspektasi
pelanggan (Dennisa & Santoso, 2016).
E-service Quality Menurut Santos (2003) menjelaskan bahwa Eservice Quality sebagai keseluruhan penilaian dan evaluasi konsumen
terhadap keunggulan dan pelayanan yang diberikan pada ecommerce.
Penilaian atas E-service Quality dilakukan karena penelitian sebelumnya
menunjukan lebih dari 60% dari online purchaser berhenti bertransaksi
sebelum menyelesaikan transaksinya disebabkan oleh faktor salah
satunya kurangnya tingkat keamanan dalam sistem, biaya tak terduga,
informasi yang tidak lengkap tentang produk dan jasa.
Kualitas layanan secara langsung diukur dari keramahan penjual
bertemu langsung dengan pembeli, lain halnya dengan kualitas layanan
elektronik. Kualitas layanan elektronik diukur dari kemudahan yang
diberikan

dari

perusahaan

melalui
25

media

internet

atau

website
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perusahaan. E-service Quality memiliki peranan yang berpengaruh
signifikan terhadap banyak aspek ecommerce yang meliputi kepercayaan
konsumen terhadap perusahaan e-commerce (Gefen, 2002). Menurut
Rowley (2006) perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman
dimediasi oleh teknologi informasi adalah definisi dari layanan elektronik.
Kualitas layanan merupakan hal penting karena akan berdampak
langsung pada citra perusahaan.
Ketika pelanggan puas terhadap layanan yang diberikan oleh
perushaan, maka hal tersebut akan meningkatkan loyalitas pelanggan
terhadap perushaan. Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan adalah
faktor keberhasilan dari suatu perusahaan untuk mencapai keunggulan
bersaing (Sawitri, Yasa & Jawas, 2013). Kepuasan yang dialami
pelanggan secara terus-menerus akan menimbulkan rasa percaya kepada
perusahaan yang akan membentuk loyalitas dari seorang pelanggan.
Hubungan baik seorang pelanggan dengan perusahaan dapat dilihat dari
loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan.
Dimensi SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman,
Zeithmal, dan Berry 1988, menjadi dasar pengembangan telaah terhadap
kualitas layanan, yaitu (Mar’ati & Sudarwanto, 2016): a. Berwujud
(tangibles), meliputi fasilitas fisik perlengkapan, karyawan, dan sarana
komunikasi. b. Keandalan (reabilty), yaitu kemampuan memberikan
layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. c.
Ketanggapan

(responsiveness),

yaitu

keinginan

para

staff

untuk
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membantu pelanggan dan memberika pelayanan dengan tanggap. d.
Kepastian (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf.
Sudarwanto, 2016) menyimpulkan lima dimensi kualitas layanan
yaitu

berwujud

(tangibles),

keandalan

(Reliability),

Daya

tanggap

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy). Berikut
adalah dimensi kualitas layanan, (Mar’ati & Sudarwanto, 2016): Pertama,
berwujud (tangibles) dapat berupa kondisi fasilitas, perlengkapan,
peralatan dan penampilan seragam staf. berwujud (tangibles) yang
diberikan oleh jasa transportasi ojek online Grab di Pontianak, meliputi: 1)
Sepeda motor yang layak jalan dan tidak di modifikasi. 2) Perlengkapan
keamanan berkendara seperti helm dan masker untuk digunakan oleh
konsumen. 3) Menggunakan Identitas perusahaan. 4) Berpakaian dengan
rapi dan bersepatu saat melakukan pelayanan kepada konsumen. Kedua,
keandalan

(Reliability)

merupakan

kemampuan

untuk

memberikan

layanan yang dijanjikan kepada konsumen secara akurat. keandalan
(Reliability) yang diberikan oleh jasa transportasi ojek online Grab di
Pontianak, meliputi: 1) Adanya pemberitahuan secara jelas apabila terjadi
keterlambatan pelayanan kepada 10 pelanggan. 2) Mengemudikan motor
dengan manaati peraturan tata tertib berlalu lintas. 3) Tarif yang
dibayarkan sesuai dengan harga yang tertera pada aplikasi Grab. 3)
Memberikan pelayanan selama 24jam. 4) Memberikan kemudahan dalam
melakukan pemesanan (order). Ketiga, daya tanggap (Responsiveness)
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merupakan kemampuan untuk membantu, memberikan layanan yang
cepat, dan penuh perhatian. Daya tanggap (Responsiveness) yang
diberikan oleh jasa transportasi ojek online Grab di Pontianak, meliputi: 1)
Mengkonfirmasi

order

konsumen

secara

cepat

dengan

menelfon

konsumen untuk memastikan. 2) Segera datang setelah pelanggan
melakukan order melalui aplikasi. 3) Grab Cepat dalam menanggapi
keluhan

pelanggan.

Keempat,

jaminan

(Assurance)

merupakan

kemampuan pengetahuan dan kesopanan para staf untuk menginspirasi
kepercayaan dan keyakinan. Jaminan (Assurance) yang diberikan oleh
jasa transportasi ojek online Grab di Pontianak, meliputi: 1) Terampil
dalam mengemudikan motor. 2) Mempunyai pengetahuan informasi
jalan/alamat yang akan dituju. 3) Menyediakan layanan pengaduan yang
tersedia pada aplikasi Grab. Kelima, empati (Empathy) nmerupakan
kepedulian staf, perhatian khusus, dan penampilan para staf. Empati
(Empathy) yang diberikan oleh jasa transportasi ojek online Grab di
Pontianak, meliputi: 1) Memberikan rasa nyaman terhadap pelanggan. 2)
Membantu mengangkut atau menaikkan barang ke sepeda motor. 3)
Membantu pelanggan pada saat akan menaiki sepeda motor. 4)
Memberitahukan penggunaan helm yang benar kepada pelanggan.
Lupiyoadi dan Hamdani (2009: 65), juga mengemukakan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana
pelayanan yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan.
Walaupun pelayanan/jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud,
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namun pelayanan dapat dinilai berdasarkan pengalaman dan penalaran
seseorang.
Kualitas pelayanan dapat memengaruhi kepuasan konsumen
karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak perusahaan.
Sesuai dengan konsep kepuasan konsumen, bahwa kepuasan konsumen
dapat tercapai bila kinerja atau hasil yang dirasakan sesuai dengan
harapan konsumen. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan
oleh perusahaan, sangatlah memengaruhi kepuasan konsumen. 6
Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadi keunggulan bersaing bagi
perusahaan jasa. Kualitas pelayanan juga merupakan kunci untuk
mencapai kesuksesan. Baik tidaknya kualitas pelayanan barang atau jasa
tergantung pada kemampuan produsen dalam memenuhi harapan
konsumen secara konsisten. Kualitas pelayanan dikatakan memuaskan
jika layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang
diharapkan. Pelayanan yang seperti inilah yang dipersepsikan sebagai
pelayanan berkualitas dan memuaskan. Harapan konsumen tersebut
tercermin pada pelayanan yang baik, ramah tamah, sopan santun,
ketepatan waktu, dan kecepatan menjadi nilai penting yang diharapkan
oleh para konsumen. Kosumen yang merasa puas secara tidak langsung
akan mendorong terjadinya rekomendasi dari mulut ke mulut, bahkan
dapat memperbaiki citra perusahaan di mata konsumen. Oleh karena itu,
kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama perhatian perusahaan
karena dapat menciptakan kepuasan pelanggan.
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Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman
seperti dikutip oleh Lupiyoadi (2006:182), yaitu: 1. Tangible, adalah
kemampuan perusahaan menunjukkan keberadaannya pada pihak
eksternal melalui sarana dan prasarana fisik, dan keadaan lingkungan
sekitarnya sebagai bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 2.
Reliability, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya.
3. Responsiveness, yaitu kesediaan perusahaan untuk memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan cara
penyampaian informasi yang jelas. 4. Assurance, yaitu pengetahuan dan
kemampuan dari para pegawai perusahaan dalam menumbuhkan rasa
percaya pelanggan kepada perusahaan. 5. Empathy, adalah kemampuan
perusahaan dalam memahami keinginan pelanggan dan menghargai
pelanggan. Menurut Kotler (2012), kepuasan adalah perasaan senang
atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang
dipersepsikan dari produk atau jasa terhadap ekspektasi mereka. Harapan
pelanggan mempunyai peranan besar dalam menentukan kualitas jasa
dan kepuasan pelanggan.
Menurut Fandy Tjiptono (2010), dalam melakukan evaluasi,
pelanggan menggunakan harapannya sebagai acuan. Berikut ini adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan: 1. Kebutuhan dan
keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika
sedang melakukan transaksi dengan perusahaan. 2. Pengalaman masa
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lampau ketika mengkonsumsi jasa dari perusahaan lain. 3. Pengalaman
dari orang lain yang menceritakan kualitas jasa yang telah dibeli oleh
pelanggan tersebut. 4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran lainnya
mempengaruhi persepsi pelanggan.
2. Unsur-unsur Kualitas Pelayanan
Dalam memasarkan produknya produsen selalu berusaha untuk
memuaskan keinginan dan kebutuhan para pelanggan lama dan baru.
Menurut Tjiptono (2008:58) Unsurunsur kualitas pelayanan yang baik
akan dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin melekat erat
dan pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain. Oleh karena itu
penjualan atau produsen perlu menguasai unsur-unsur berikut :
1) Kecepatan Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani
konsumen atau pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar
pelayanan yang ditentukan oleh perusahaan.
2) Ketepatan Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin
kepuasan para pelanggan. Oleh karena itu ketepatan sangatlah
penting dalam pelayanan.
3) Keamanan Dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan
dapat memberikan perasaan aman untuk menggunakan produk
jasanya.
4) Keramah tamahan Dalam melayani para pelanggan, karyawan
perusahaan dituntut untuk mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh
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karena itu keramahtamahan sangat penting, apalagi pada perusahaan
yang bergerak di bidang jasa.
5) Kenyamanan Rasa nyaman timbul jika seseorang merasa diterima apa
adanya. Dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa
nyaman pada konsumen.
3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Strategi yang perlu diperhatikan dalan meningkatkan kualitas
pelayanan jasa adalah (Tjiptono, 2008:88):
1) Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa Langkah pertama
yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk mengindentifikasi
determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran dan
memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap
perusahaan dan pesaing berdasarkan determinandeterminan tersebut.
Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata
pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat
memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinandeterminan tersebut.
2) Mengelola harapan pelanggan Semakin banyak janji yang diberikan,
maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada gilirannya
akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan
oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan
pedoman yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan tetapi
berikan lebih dari yang dijanjikan.
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3) Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa Pengelolaan bukti kualitas
jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan
sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu jasa merupakan kinerja dan
tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka pelanggan
cenderung memperhatikan fakta-fakta

tangibles

yang berkaitan

dengan jasa sebagai bukti kualitas.
4) Mendidik konsumen tentang jasa Pelanggan yang lebih terdidik akan
dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh karenanya
kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi.
5) Mengembangkan budaya kualitas Budaya kualitas merupakan sistem
nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi
pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus.
Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai,
tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas.
6) Menciptakan automating quality Adanya otomatisasi dapat mengatasi
variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangya sumberdaya
manusia yang dimiliki.
7) Menindak lanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa
yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk
menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui
tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan.
Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan
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untuk berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan
mereka.
8) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa Sistem informasi
kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai
macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan
menyebarluaskan

informasi

kualitas

jasa

guna

mendukung

pengambilan keputusan.
4. Indikator Kualitas Pelayanan
Menurut Valerie A. Zeithaml dan Berry, (dalam Fandy Tjiptono dan
Gregorius Chandra, 2011:198) mengemukakan bahwa terdapat lima
dimensi layanan yang sering digunakan untuk mengukur kualitas layanan.
Kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan
pelayanan yang diinginkan dengan segera, akurat dan memuaskan.
Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan
waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa ada
kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.
2. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan perusahaan
untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan
tepat kepada para pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas.
Membiarkan pelanggan menunggu tanpa ada suatu alasan yang jelas
menyebabkan persepsi yang negatif terhadap kualitas pelayanan.
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3. Assurance (jaminan), adanya kepastian yaitu pengetahuan,
kesopan santunan dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan
rasa percaya para pelanggan kepada pelayan perusahaan yang memiliki
beberapa komponen antara lain :
a. Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerus
membiarkan informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan
penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat
dengan mudah mengerti disamping itu perusahaan hendaknya
dapat secara cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan dan
complain yang dilakukan oleh pelanggan.
b. Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu
kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan atau sifat kejujuran.
Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi
perusahaan pada masa yang akan datang.
c. Security (keamaan), adanya suatu kepercayaan yang
tinggi dari pelanggan akan pelayanan yang akan diterima. Tentunya
pelayanan yang diberikan memberikan suatu jaminan kepercayaan
yang maksimal.
d. Competence (kompetensi), yaitu keterampilan yang
dimiliki dan dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada
para pelanggan dapat dilaksanakan dengan optimal.
e. Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan adanya suatu
nilai moral yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan
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pelayanan kepada pelanggan. Jaminan akan sopan santun yang
diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi
yang ada.
4. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan
bersifat individu atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu
perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan
tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik,
serta memiliki waktu pengorganisasian yang nyaman bagi pelanggan.
5. Tangibles (bukti fisik), yaitu kemampuan suatu perusahaan
dalam menunjukkan eksitensinya kepada pihak eksternal perusahaan.
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan
keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang
diberikan pihak perusahaan.
Pada perkembangannya service quality sangat berhubungan
dengan perkembangan teknologi informasi sehingga istilah service quality
berkembang menjadi E-service Quality. Pada beberapa penelitian
menyebutkan bahwa pengukuran E-service Quality yaitu Information
content; reputation and security; structure and ease of use; usefulness
(Kim dan Lee, 2004).
Kemudian Zeithaml et al. (2002) menyatakan bahwa Efficiency;
reliability;

fulfillment;

privacy;

customer

service

(responsiveness;

compensation; contact) merupakan indikator E-service Quality
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Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator information
quality,

security,

website

functionality,

customer

relationships,

responsiveness and fulfillment
B. Kepuasan pelanggan (E-Costumer Satisfaction)
1. Pengertian Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan merupakan faktor terpenting dalam
berbagai kegiatan bisnis. Kepuasan pelanggan adalah tanggapan
konsumen terhadap evaluasi ketidak sesuaian yang dirasakan antara
harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk yang dirasakan.
Terpuaskannya keinginan dan kebutuhan para pelanggan,
maka hal tersebut memiliki dampak yang positif bagi perusahaan.
Apabila konsumen merasa puas akan suatu produk tentunya
konsumen tersebut akan selalu menggunakan atau mengkonsumsi
produk tersebut secara terus menerus. Dengan begitu produk dari
perusahaan

tersebut

dinyatakan

laku

di

pasaran,

sehingga

perusahaan akan dapat memperoleh laba dan akhirnya perusahaan
akan tetap survive atau dapat bertahan bahkan kemungkinan akan
berkembang.
Menurut Willie (dalam Tjiptono, 1997:24) mendefinisikan bahwa
kepuasan pelanggan sebagai “Suatu tanggapan emosional pada
evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa”.
Sebagai tanggapan dari pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan
setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa.
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Menurut Gerso Ricard (Dalam Sudarsito 2004:3) menyatakan
bahwa “Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa
harapannya telah terpenuhi atau terlampaui.” Kepuasan pelanggan
merupakan anggapan pelanggan bahwa dengan menggunakan suatu
produk perusahaan tertentu dan harapannya telah terpenuhi.
Worodiyanti (2016), kepuasan pelanggan merupakan respon
atau penilaian konsumen terhadap kinerja barang atau jasa yang
mereka konsumsi dimana hasil yang diterima itu paling tidak harus
sama dengan harapan konsumen.
Menurut

Tjiptono

(2014), merupakan

respons emosional

terhadap pengalamanpengalaman berkaitan dengan produk atau jasa
tertentu yang dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku (seperti
perilaku berbelanja dan perilaku pembeli), serta pasar secara
keseluruhan. Kotler dan Keller (2016), kepuasan konsumen adalah
perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena
membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil)
terhadap

ekspektasi

atau

harapan

mereka.

Dari

pendapat

Worodayanti (2016), Ghozali (2014), dan Kotler dan Keller (2016)
disimpulkan bahwa kepuasan adalah respon/penilaian konsumen yang
timbul dengan hasil yang dirasakan terkait produk atau jasa yang dibeli
sesuai terhadap ekspektasi atau harapan.
Beberapa

pengertian

kepuasan

pelanggan

(customer

satisfaction) dan loyalitas pelanggan (Customer Loyalty) dapat dilihat
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pada bagian berikut. Tjiptono (2000) mengutip beberapa defenisi
kepuasan pelanggan diantaranya:
a. Menurut Tse dan Wilton bahwa kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan adalah merupakan respon pelanggan terhadap ketidak
sesuaian/

diskonfirmasi

yang

dirasakan

antara

harapan

sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan pemakaiannya.
b. Menurut Wilkie kepuasan pelanggan merupakan suatu tanggapan
emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu
produk atau jasa.
c. Menurut

Engel,

kepuasan

pelanggan

merupakan

evaluasi

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama
atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan
pelanggan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi
harapan.
Harjati (Dalam Susanto 2001) menyatakan bahwa nilai
pelanggan adalah persepsi pelanggan dari apa yang mereka inginkan
terjadi yaitu konsekuensi dari produk/jasa yang ditawarkan untuk
memenuhi kebutuhannya, pada situasi spesifik. Suatu merk yang
paling unggul di antara merk-merk lainnya akan menduduki posisi
pertama dalam benak konsumen dan merupakan merk yang paling
mudah diingat oleh konsumen.
Rangkuti (Dalam Soleh 2005:31) mendefinisikan nilai sebagai
pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk, didasarkan
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persepsi pelanggan atas apa yang telah diterima oleh pelanggan dan
yang telah diberikan oleh produk tersebut.
Kepuasan menurut Kotler (2000:42) adalah perasaan senang
atau kecewa seseorang yang muncul setelah memban-dingkan antara
persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan
harapan-harapannya.

Dalam

artian

bahwa

apa

yang

menjadi

gambaran seorang pelanngan tidak sesuai dengan kenyataan yang
diberikan oleh seorang penjual.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (dalam Tjiptono,
2005:195) mendeskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that
you have when you achieved something or when something that you
wanted to happen does happen”; ”the act of fulfilling a need or desire”;
dan “an acceptable way of dealing with a complaint, a debt, an injury,
etc.” Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau
membuat

sesuatu

memadai.

Maksudnya

bahwa

kepuasaan

pelanggan adalah berusaha secara maksimal memberikan pelayanan
terbaik kepada konsumen.
Oliver

(dalam

Tjiptono,

2005:195)

dengan

bukunya

“Satisfaction: A Behavioral Perpective on the Customer” menyatakan
bahwa semua orang paham apa itu kepuasan, tetapi begitu diminta
mendefinisikannya, kelihatannya tak seorangpun tahu.
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Stifani (2002:51) menyatakan kepuasan dibagi dua macam,
yaitu: kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan
fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu
produk

yang

dimanfaatkan

sedangkan

kepuasan

psikologikal

merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak
berwujud dari produk.
Schemerhorn (dalam Soleh, 2005) berpendapat bahwa pada
dasarnya tujuan dari suatu organisasi bisnis adalah memproduksi
barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pelanggannya.
Pengertian kepuasan/ketidakpuasan pelanggan secara tradisional
merupakan perbedaan antara harapan (expectations) dan kinerja yang
dirasakan (perceived performance). Pengertian ini didasarkan pada
“disconfirmation paradigm” dari Oliver (dalam Sudarsito, 1993), yang
menyatakan bahwa kepuasan pelanggan ditentukan oleh dua variabel
kognitif yaitu harapan prapembelian (pre-purchase expectations) yaitu
keyakinan tentang kinerja yang diantisipasi dari suatu produk/jasa dan
“disconfirmation” yaitu perbedaan antara harapan prapembelian dan
persepsi dari purna pembelian (post-purchase perception).
Engel et al, (dalam Basrodin, 2006) menandaskan bahwa
kepuasan/ketidakpuasan

pelanggan

merupakan

penilaian

purnapembelian di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya
sama atau melampaui harapan pelanggan. Pengertian kepuasan

42

pelanggan dapat diartikan sebagai kinerja suatu barang sekurangkurangnya sama dengan apa yang diharapkan.
Konsep kepuasan pelanggan dari Tjiptono (1997) dapat
digambarkan sebagai berikut: Sepeda motor merupakan produk
perusahaan otomotif, merupakan sarana transportasi untuk keperluan
pribadi,

diperlukan

suatu

kondisi

yang

dapat

memuaskan

konsumennya. Oleh karena itu, diperlukan estimasi pengaruh product
value, service value, personnel value, image value, dan price value
terhadap nilai kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction value)
kendaraan bermotor roda dua di Surakarta.
Kepuasan
membandingkan

adalah
kinerja

tingkat
atau

perasaan

hasil

yang

seseorang

setelah

dirasakan

dengan

harapannya (J. Supranto, 1997). Jadi tingkat kepuasan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan.
Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila
kinerja sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan puas.
Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi di atas
adalah bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan
mencakup perbedaan antara harapan dengan hasil dari kinerja yang
dirasakan. Kepuasan pelanggan inilah yang menjadi dasar menuju
terwujudnya pelanggan yang loyal atau setia.
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Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang
yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja
(hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. (Kotler, 1997). Jadi
kepuasan pelanggan pada dasarnya mencakup perbedaan antara
harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh pelanggan.
Kepuasan pelanggan ini sangat penting diperhatikan oleh perusahaan
sebab berkaitan langsung dengan keberhasilan pemasaran dan
penjualan produk perusahaan.
Hal ini seiring dengan pernyataan Susanto (2001) bahwa
pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas
akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing, ini
akan menyebabkan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan
menurunkan laba dan bahkan kerugian. Dengan demikian kunci
keberhasilan perusahaan sebenarnya sangat tergantung kepada
suksesnya perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
Telah banyak dilakukan riset untuk menentukan kepuasan
pelanggan, walaupun ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun
perusahaan harus melaksanakannya agar pelanggan selalu merasa
puas atas pelayanan yang diberikan.
Menurut McCarthy & Perreault, Jr (dalam Afnan Selain tingkat
aspirasi juga cenderung menaik dengan berulangnya keberhasilan
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dan menurun karena tidak berhasil. Kepuasan Pelanggan dalam
kaitannya dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap
kepuasan

pelanggan,

Tjiptono

(1996:159)

mengatakan

bahwa

ketidakpuasan pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal yang relatif dapat dikendalikan perusahaan,
misalnya karyawan yang kasar, jam karet, kesalahan pencatatan
transaksi.

Sebaliknya,

faktor

eksternal

yang

di

luar

kendali

perusahaan, seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur umum,
aktivitas kriminal, dan masalah pribadi pelanggan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakpuasan,
ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan pelanggan, yaitu:
a. Tidak melakukan apa-apa, pelanggan yang tidak puas tidak
melakukan komplain, tetapi mereka praktis tidak akan membeli atau
menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan lagi.
b. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang
pelanggan yang tidak puas akan melakukan komplain atau tidak,
yaitu:
1.

Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan.

2.

Tingkat ketidakpuasan pelanggan.

3.

Manfaat yang diperoleh.

4.

Pengetahuan dan pengalaman.

5.

Sikap pelanggan terhadap keluhan.

6.

Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi.
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7.

Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain.
Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

kepuasan

pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Menurut
Moenir (1998:197), agar layanan dapat memuaskan orang atau
sekelompok orang yang dilayani, ada empat persyaratan pokok,
yaitu:
a.

Tingkah laku yang sopan.

b. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa
yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan.
c.

Waktu penyampaian yang tepat.

d.

Keramahtamahan.
Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan

kepuasan di antaranya faktor kesadaran para pejabat atau petugas
yang berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang
menjadi

landasan

kerja

pelayanan,

faktor

organisasi

yang

merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya
mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum, factor keterampilan petugas,
dan faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
Secara teoritis, dengan adanya kepuasan konsumen maka
dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu hubungan
antara perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, memberikan
dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas
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pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang
menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2000: 24).
Kepuasan pelanggan menurut Cravens (dalam Soleh, 1996:9)
dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: Sistem pengiriman produk,
performa produk atau jasa, citra perusahaan/produk/merek, nilai
harga yang dihubungkan dengan nilai yang diterima konsumen,
prestasi para karyawan, keunggulan dan kelemahan para pesaing.
Menurut Sarwono (2002:51) faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan pelayanannya,
kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan nilai-nilai
perusahaan.
Tjiptono

(dalam

Stifani, 2001) berpendapat

terciptanya

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di
diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan
menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian
ulang dan terciptanya
rekomendsi

dari

menguntungkan

loyalitas pelanggan, dan memberikan

mulut
bagi

ke

mulut

perusahaan.

(word

of

mouth)

Untuk menentukan

yang
tingkat

kepuasan pelanggan, terdapat lima faktor utama yang harus
diperhatikan oleh perusahaan.
Menurut Lupiyoadi (2001: 158) ada lima faktor tersebut
adalah:
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a. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi
mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan
berkualitas.
b. Kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas bila mereka
mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang
diharapkan.
c. Emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapat
keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila
menggunakan produk atau jasa dengan merek tertentu yang
cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
d. Harga. Produk atau jasa yang mempunyai kualitas yang sama
tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan
nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.
e. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan
atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu
produk dan jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.
Paul

dan

Donnelly

(2007)

dalam

bukunya

Marketing

Management: Knowledge and Skills mengemukakan bahwa dalam
mengevaluasi

kualitas

pelayanan

umumnya

pelanggan

menggunakan beberapa atribut factor berikut:
a. Bukti langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi.
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b. Keandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
c. Daya tanggap (responsibility) yaitu keinginan para staff dan
karyawan

untuk

membantu

pelanggan

dan

memberikan

pelayanan dengan tanggap
d. Jaminan (assurances) mencakup pengetahuan, kemampuan,
kesopanan, kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki
para staff, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
e. Empati

(emphaty):

hubungan,

meliputi

komunikasi

kemudahan

yang

baik,

dalam

perhatian

melakukan

pribadi,

dan

memahami kebutuhan para pelanggan.
Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan
digunakan factor kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi
kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung (tangibles),
keandalan

(reliability),

daya

tanggap

(responsibility),

jaminan

(assurances) dan empati (emphaty).
3. Indikator E-Customer Satisfaction
Menurut Zeithaml.et al.(2003), faktor yang dapat menentukan
puas atau tidaknya konsumen adalah:
a. Product and service features. Kepuasan konsumen atas suatu
produk atau jasa secara signifikan dipengaruhi oleh evaluasi
konsumen

atas

fitur

produk

atau

jasa.

Konsumen

akan

membandingkan berbagai fitur dari jasa (contohnya harga dengan
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kualitas pelayanan dan keramahan dari personel pemberi jasa),
tergantung pada tipe jasa yang dievaluasi.
b.

Consumer

emotions.

Perasaan

pelanggan

juga

dapat

mempengaruhi persepsi atas kepuasan atas produk dan jasa.
Perasaan seseorang atas produk atau jasa dapat dipengaruhi oleh
kondisi suasana hati seseorang ketika menggunakan produk atau
jasa tersebut.
c. Attributes for service success or failure. Atribut dari jasa dapat
mempengaruhi persepsi dari kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan
oleh hasil yang mereka dapat, mereka akan mencoba mencari
alasan di balik hal itu, penilaian mereka dapat mempengaruhi
kepuasan mereka.
d. Perceptions of equity or fairness. Kepuasan pelanggan juga
dipengaruhi persepsi dari keadilan dan kewajaran. Pelanggan akan
membandingkan

apakah

mereka

diperlakukan

secara

adil

dibandingkan pelanggan lain, apakah pelanggan lain mendapat
perlakuan, harga dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pikiran
tentang keadilan adalah pusat persepsi konsumen atas kepuasan
terhadap produk dan jasa.
e. Other consumers, family members and coworkers. Selain
dipengaruhi oleh perasaan dan persepsi seseorang, kepuasan
pelanggan kadang dipengaruhi oleh orang lain, seperti anggota
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keluarga dan pelanggan lain. Hal-hal seperti pengalaman, perilaku
dan pandangan pihak lain dapat mempengaruhi kepuasan.
Sehingga pada variabel kepuasan terdapat lima indikator yaitu;
(1) Product and service features
(2) Consumer emotions
(3) Attributes for service success or failure
(4) Perceptions of equity or fairness
(5) Other consumers, family members and coworkers

C. Penilaian Pelanggan (Perseived Value )
1. Pengertian Nilai Pelanggan (Perceived Value)
Hillier et al. (2003), menyatakan variabel Perceved Value atau
nilai yang dirasakan merupakan penilaian konsumen terhadap
manfaat produk secara keseluruhan mengenai keuntungan yang
diperoleh dari produk dan biaya untuk mendapatkan produk. Semakin
tinggi Perceved Value konsumen, maka kepuasan konsumen semakin
meningkat.
Fornell (dalam Aryani, 2010) banyak manfaat yang diterima oleh
perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang
tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas pelanggan juga dapat
mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas
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biaya operasional yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah
pelanggan,

meningkatkan

efektivitas

iklan,

dan

meningkatkan

repustasi bisnis. Pemberian Perceved Value yang lebih tinggi pada
pelayanan dan produk pada suatu perusahaan akan memberikan
dampak yang penting di masa akan datang yang dapat memberikan
keberhasilan perusahaan (Ryu et al., 2008).
2. Dimensi Percieved Value
Chengiz and Khirbir (2007:255) menyatakan bahwa terdapat dua
dimensi dalam Perceved Value yaitu dimensi fungsional dan afektif.
Fungsional berarti penilaian rasional dan ekonomi yang dirasakan
pelanggan.

Dimensi

nilai

fungsional

adalah

kualitas

layanan.

Sedangkan dimensi afektif dari Perceved Value mencerminkan
perasaan atau emosi yang diciptakan oleh produk atau layanan.
Secara umum dimensi afektif dibagi menjadi emosional dan rasional.
Hal tersebut sesuai dengan empat aspek utama dari Perceved Value
yang dikemukakan oleh Sweeney and Soutar, (2001:208) dalam
Perwira (2016:48) dan terdiri dari:
a. Emotional Value : suatu keadaan dimana emosi yang
timbul karena adanya nilai yang positif saat menggunakan
produk ataupun jasa.
b. Social Value : suatu keadaan dimana konsumen merasa
tingkatan sosial meningkat saat menggunakan produk
ataupun jasa.
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c. Performance : suatu keadaan dimana konsumen merasa
ekspetasi yang diharapkan sesuai dengan apa yng
didapatkan.
d. Price/Value of Money : suatu keadaan dimana konsumen
menilai tingkat efisiensi biaya dapat terpenuhi.

D. Penelitian Terdahulu
Gambar 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
No

Nama

Judul

Hasil Penelitian

Peneliti/Tahun
1

Widarto Rachbini,

Effect of Service

This study attempted to

2020

Quality on Customer

analyze the effect of

Loyalty through

service quality on

Satisfaction,

customer’s satisfaction,

Perceived Value,

perceived value, and

and Customer

customer involvement

Engagements

as well as its
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(Study on

implications for

Indonesian Ride-

Customer Loyalty in

Hailing Online)

Indonesia. The primary
data used is the result of
questionnaires through
an online survey
platform with the help of
Google Form in July to
August 2020. The
sampling method was
purposive sampling
using specific criteria set
by the researchers with
300 samples that met
the criteria. Data
analysis technique used
the structural equation
models (SEM) with the
help of LISREL
software. The results
showed that there was a
significant influence on
the quality of Indonesian
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ride-hailing online
services on perceived
value, and a significant
effect on Perceved
Value on satisfaction as
well as a significant
effect on Customer
Satisfaction on customer
involvement. The only
construct which directly
influences Customer
Loyalty is customer
involvement.
2

Agus Santoso and

The Influence Of

This study examined the

Atik Aprianingsih

Perceived Service

relationship between the

2017

And E-service

influence of the service

Quality To

quality and e-services

Repurchase

quality toward

Intention The

repurchase with

Mediating Role Of

Customer Satisfaction

Customer

as the intermediate

Satisfaction Case

variable. This research

Study: Go-Ride In

especially examines Go-
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Java

Ride service from GoJek Indonesian in Java
with the number of
respondents of 415
respondents were
obtained through a
questionnaire. Data
analyzed with multilinear
regression and path
analysis with classical
assumption test.

3

Ikaningrum

The Impact of

To grab the opportunity

Shintaputri,

Perceived Price

in the smartphone

Amelinda Jane

towards Perceved

industry, companies can

Wuisan, 2017

Value Through the

increase customer’s

Mediation of

Perceved Value by

Perceived Quality: A

increasing its product’s

Case of Brand X

benefits (quality) or

Smartphone in

reducing its product’s

Indonesian Middle-

costs (price). Scholars

Class Customers

argue that reducing
perceived price could
increase Perceved
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Value but also reduce
perceived quality. This is
because perceived
quality may mediate the
relationship between
perceived price and
perceived value.
Therefore, this
research’s objective is to
understand the
mediation effect in
perceived price and
Perceved Value
relationship in
smartphone industry.
4

David, 2018

Pengaruh E-service

Penelitian ini bertujuan

Quality Terhadap

untuk mengetahui

Loyalitas Pelanggan

pengaruh E-service

Melalui Kepuasan

Quality terhadap

Pelanggan Pada

loyalitas pelanggan

Transportasi Online

melalui kepuasan

Grab

pelanggan pada aplikasi
trasnportasi online Grab.
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Metode penelitian yang
digunakan adalah
metode kuantitatif, dan
pengumpulan data
berupa angket penelitian
dengan sampel
pelanggan yang pernah
menggunakan Grab
lebih dari satu kali yang
berjumlah 100 orang.
5

I Made Yoga

Peran Perceved

Penelitian ini dilakukan

Ananda Putra, dan

Value Memediasi

untuk mengetahui peran

Ketut

Hubungan Kualitas

Perceved Value

Rahyuda,2018

Pelayanan Dengan

memediasi hubungan

Kepuasan

kualitas dengan

Konsumen

kepuasan konsumen
(studi pada Semu Jaen
Restaurant Ubud).
Jumlah sampel yang
diambil yaitu berjumlah
90 orang dengan
metode non-probability
sampling, khususnya
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purposive sampling.
Pengumpulan data
dilakukan dengan
menyebar kuesioner.
6

Dewa gede adi

Pengaruh kualitas

Hasil penelitian

adnyana1 ni wayan

pelayanan dan

menunjukkan bahwa

sri suprapti2 (2018)

persepsi harga

seluruh hipotesis

terhadap kepuasan

diterima yaitu 1) kualitas

dan loyalitas

pelayanan berpengaruh

pelanggan gojek di

positif dan signifikan

kota denpasar

terhadap kepuasan, 2)
persepsi harga
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepuasan, 3) kualitas
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
loyalitas pelanggan, 4)
persepsi harga
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
loyalitas pelanggan. 5)
kepuasan berpengaruh
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positif dan signifikan
terhadap loyalitas
pelanggan.
7.

Novandy Yusanida

Pengaruh E-service

Tujuan dari penelitian ini

Wiryana, 2019

Quality Dan

adalah untuk

Perceved Value

mengetahui pengaruh E-

Terhadap

service Quality dan

Repurchase

Perceved Value

Intention Dengan

terhadap repurchase

Customer

intention melalui

Satisfaction Sebagai

Customer Satisfaction

Variabel Mediasi

sebagai variabel mediasi

Pada Bisnis E-

pada bisnis e-commerce

Commerce
8

Syaiful Aswad,

Pengaruh harga dan

sampel penelitian

2Realize, 3Ronald

kualitas pelayanan

sebanyak 111

Wangdra (2018)

terhadap kepuasan

responden. Analisis

konsumen

teknis menggunakan

pengguna air bersih

analisis regresi linier

masyarakat

berganda. Berdasarkan

kampung air batam

hasil penelitian tentang

center

hasil uji t, t hitung untuk
harga dan kualitas
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layanan lebih besar dari
t tabel, dapat
disimpulkan ada
beberapa pengaruh
positif dan harga
signifikan terhadap
kepuasan pelanggan,
ada pengaruh positif dan
signifikan kualitas
layanan kepuasan
pelanggan. Hasil uji F
lebih besar F tabel.
Maka dapat disimpulkan
bahwa variabel harga
dan kualitas layanan
secara simultan memiliki
pengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepuasan konsumen.
9

Safrizal, 2015

Pengaruh Harga

Hasil penelitian

dan Kualitas

diperoleh KK=

Pelayanan terhadap

0,620+0,801H+0,150KP.

Kepuasan

Uji secara parsial (uji t),
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Konsumen pada

pada variabel harga, t

Restoran Ayam

hitung > t tabel yaitu

Penyet Pak Ulis di

12,050>1,984 dan dapat

Kota Langsa

dinyatakan bahwa harga
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepuasan konsumen
pada Restoran Ayam
Penyet Pak Ulis. Pada
variabel kualitas
pelayanan, t hitung > t
tabel yaitu 2,174>1,984
dan dapat dinyatakan
bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kepuasan
konsumen pada
Restoran Ayam Penyet
Pak Ulis.Uji F, F hitung
dan F tabel dapat di
ketahui pada tabel 4.9,
dan perolehan diketahui
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F hitung > F tabel
(94,240>3,938) dan
dapat dinyatakan bahwa
variabel harga dan
kualitas pelayanan
secara simultan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepuasan konsumen
pada restoran Ayam
Penyet Pak Ulis
10

Risatul Umami, dkk

Pengaruh kualitas

The analysis technique

(2019)

produk, harga dan

used multiple linear

kualitas pelayanan

regression. The result

terhadap kepuasan

showed that both

konsumen kedai

partially and

warsu coffe cafe

simultaneously, the
product, price, and
service quality affect
customer satisfaction.
The most dominant
influence is product
quality on customer
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satisfaction, it shows
that the Warsu Coffee
Cafe has good product
quality
11

Hansel Jonathan

Analisis Pengaruh

Hasil Penelitian

(2013)

E-service Quality

ditemukan bahwa E-

Terhadap Customer

service Quality memiliki

Satisfaction yang

pengaruh terhadap

berdampak pada

customer satisfaction,

Customer Loyalty

Customer Satisfaction

PT. Bayu Buana

memiliki pengaruh

Travel Tbk

terhadap Customer
Loyalty, dan E-service
Quality dan Customer
Satisfaction memiliki
pengaruh terhadap
Customer Loyalty

12

Yustisi Suci

Pengaruh E-Service

Sampel yang digunakan

Widiaputri (2018)

Quality Terhadap

dalam penelitian ini

Perceved Value dan

sebanyak 116

E-Customer Satis

responden yang diambil

Vaction (Survei

menggunakan

pada pelanggan Go- purposivesampling dan
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rideyang

metode pengumpulan

menggunkana

data menggunakan

Mobile application

angket atau kuesioner.

Go-Jek di Kota

Analisi data yang

Malang)

digunakan adalah
analisis statistic
deskriktifdan analisis
jalur (Path Analisys).
Data penelitian ini di
olah menggunakan
SPSS 24 For Windows.
Hasil analisis jalur (Path
Analisys) menunjukan
bahwa E-service
Quality(X)berpengaruh
signifikan terhadap
(Y1), E-Service Quality
berpengaruh signifikan
terhadap Customer
Satisfaction (Y2),
Perceived Value (Y1)
berpengaruh signifikan
terhadap Customer
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Satisfaction (Y2)

E. Kerangka Pikir
Kualitas layanan adalah hasil penilaian pelanggan atas seberapa jauh
perbedaan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan dari suatu
layanan yang mereka terima dari penyedia layanan (perusahaan), baik
penilaian itu secara sebagian maupun secara keseluruhan (Rasyid, 2017).
Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan perusahaan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan
(Dennisa & Santoso, 2016).
Customer Perceved Value adalah nilai dari produk atau jasa yang ada
dalam benak customer. Customer Perceved Value dari seseorang
menentukan harga yang dapat diterima oleh seseorang untuk membeli
sebuah barang atau jasa.
Pada umumnya, customer tidak mengetahui cost produksi sebenarnya
dari

sebuah

barang

/

jasa

yang

mereka

beli.

Mereka

hanya

mempunyai internal feeling mengenai seberapa besar nilai sebuah barang
/ jasa bagi mereka. Oleh karena itu, untuk dapat menjual dengan harga
yang lebih tinggi untuk barang / jasa yang ditawarkan, produsen
melakukan strategi marketing untuk menciptakan customer Perceved
Value yang lebih tinggi terhadap produk / jasa mereka.

Customer akan membeli sebuah produk / jasa yang ditawarkan jika
harga yang harus dikeluarkan lebih kecil daripada Perceved Value dalam
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benak

mereka. Customer

akan

menjadi

loyal

jika

mereka

menganggap value yang di deliver lebih dari pada Perceved Value dalam
benak mereka. Delivering value ini menjadi moto kebanyakan marketer.

Customer Satisfaction adalah suatu tanggapan emosional pada
evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Kotler
mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan
dengan harapannya (Kotler, Philip, dan Garry Amstrong, 2005). Pada
dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan
kinerja atau hasil yang didapatkan.
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F. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan yang sifatnya sementara dan perlu
dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan
pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan
hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. E-service Quality berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap
Perceived Value
2. E-service Quality berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap
Customer Satisfaction
3. Perceved Value berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap
Customer Satisfaction
4. E-service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Customer Satisfaction melalui Percieved Value
.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif, yaitu pendekatan yang mempunyai tujuan akhir untuk menguji
teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta
perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan
meramalkan hasilnya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
asosiatif. Penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang
bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resto yang
terdaftar pada Grab Food di Kota Makassar yaitu sebanyak 1100
resto yang terdaftar dan masih aktif dalam memberikan layanan.
2. Sampel
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 293 orang yang
dihitung menggunakan rumus Slovin dengan taraf 5%, yaitu
sebagai berikut:
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𝑛=

𝑛=

𝑛=

𝑁
1 + 𝑁. (e)2

1100
1 + (1100 x 0,05)2

1100
1 + (1100 x 0,0025)
𝑛=

1100
3,75

=293 Responden
Keterangan :
n = ukuran sampel
N = ukuran Populasi
e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditoleri atau diinginkan.

C. Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran
1. Sumber Data
Sumber data adalah tempat, orang, atau benda dimana peneliti
dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang
berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis
besar dapat dibedakan atas: orang (person), tempat (place), kertas
(paper)
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a. Person (orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan
data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban
tertulis melalui angket.
b. Place (tempat), yaitu sumber data yang menyajikan tampilan
berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan,
kelengkapan alat,
Bergerak,

wujud benda,

warna,

dan

lain-lain.

misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme

nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar-mengajar,
dan lain sebagainya. Keduanya merupakan objek untuk metode
observasi.
2. Paper (kertas), yaitu sumber data yang menyajikan tandatanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.
Dengan pengertiannya ini maka “paper” bukan terbatas hanya pada
kertas sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa
inggris, tetapi
lontar,

dapat

berwujud

batu,

kayu,

tulang,

daun

dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan
sumber data person (orang). Responden yang dimaksud adalah
Owner Grab Food di Makassar
3. Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut
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kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu
variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel
dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:
a. Variabel Bebas atau Independent Variable (X)
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau
mempengaruhi variabel lain (variabel terikat). Dalam penelitian
ini variabel bebasnya adalah Kualitas Pelayanan (E-Service
Quality), dan Preceived Value.
b. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y)
Variabel terikat merupakan variabel yang dpengaruhi atau
menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas).
Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepuasan
pelanggan (Customer Satisfaction)
4. Skala Pengukuran
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk
keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu
dapat diberi skor, misalnya:

72

D.

a. Sangat setuju

5

b. Setuju

4

c. Ragu-ragu

3

d. Tidak setuju

2

e. Sangat tidak setuju

1

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan
jenis data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini
penulis menggunakan tiga cara yaitu:
a. Pengamatan (Observation)
Pengamatan
dilakukan

(observasi)

yaitu

pengumpulan

data

yang

peneliti untuk mendapatkan data-data secara

kualitatif.
b. Angket (Questionnaire)
Angket (kuesioner) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan
kepada responden secara tertulis dan dijawab secara tertulis
pula oleh responden
pengalamannya.

sesuai dengan pendapat ataupun
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Uji Keabsahan Data
a. Validitas
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data itu valid. Valid artinya instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur yang hendak diukur. Indeks
uji validitas instrumen penelitian yang umumnya digunakan
adalah lebih besar dari 0,30 atau 0,32. Semakin tinggi indeks
validitasnya, maka akan semakin akurat data yang dihasilkan.
Metode yang digunakan untu memberikan penilaian validitas
kuesioner adalah korelasi produk momen (moment product
correlation).
b. Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks (koefisien) yang menunjukkan sejauh
mana

suatu

alat

dapat

dipercaya

atau

diandalkan.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap
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konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih
terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.
Maksudnya adalah dengan menggunakan alat ukur yang
sama dilakukan
pengukuran berulang-ulang maka hasilnya sama. Uji reliabilitas
dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir
pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji
reliabilitas sebaliknya dilakukan pada masing-masing variabel
pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui
konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Kriteria uji reliabilitas
variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha >
0,60.
Tabel. 3.1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel

Item
r
sig. Keterangan Reliabilitas Keterangan
X1.1 0.921 0.000
Valid
X1.2 0.824 0.000
Valid
E-Service
X1.3 0.951 0.000
Valid
0.806
Reliabel
Quality
X1.4 0.938 0.000
Valid
X1.5 0.637 0.000
Valid
Y1.1 0.387 0.000
Valid
Y1.2 0.399 0.000
Valid
Perceived
0.682
Reliabel
Value
Y1.3 0.370 0.000
Valid
Y1.4 0.399 0.000
Valid
Y2.1 0.880 0.000
Valid
Y2.2 0.825 0.000
Valid
Costumer
Y2.3 0.883 0.000
Valid
0.893
Reliabel
Satisfaction
Y2.4 0.891 0.000
Valid
Y2.5 0.704 0.000
Valid
Sumber : lampiran 2 hasil uji validitas dan reliabilitas.
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Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa instrumen penelitian
untuk semua item dan indikator variabel bersifat valid.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Normalitas
Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen,
independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati
normal atau

tidak. Model regresi yang

baik hendaknya

berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah
data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan
menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika
data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji
kenormalan data juga bisa digunakan tidak berdasarkan grafik,
misalnya
mendeteksi

dengan
normalitas

Kolmogorov-Smirnov.64
data

menggunakan

Dalam
pendekatan

Kolmogorov-Smirnov yang dipadukan dengan kurva Normal QQ Plots, ketentuan pengujian ini, yaitu jika probabilitas atau
Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari level of sicnificant (a)
maka data berdistribusi normal. Sedangkan, jika nilai Sig.
atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi adalah
normal (simetris)
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b. Multikolonieritas
Uji Multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen.
Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang
harus diatasi.66 Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya
hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau
adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih
bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di
luar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, jika
nilai Variance Inflation Factor (VIF)
maka

model

terbebas

tidak

lebih

dari

10

dari multikolinearitas. VIF adalah

suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan
varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas.
VIF yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah
menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya
menurunkan nilai t. Cara mengatasi multikolinearitas adalah
sebagai berikut:
1) Menghilangkan
yang

salah

mempunyai

satu

koefisien

lebih

variabel

korelasi

tinggi

bebas
yang

menyebabkan multikolinearitas.
2) Jika tidak dihilangkan, maka nomor 1 hanya digunakan
untuk

membantu

dinterpretasikan.

memprediksi

dan

tidak

untuk
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3) Mengurangi hubungan linier antara variabel bebas
dengan menggunakan logaritma natural (In).
4) Menggunakan

metode

lain

misalnya

metode

regresi bayesian dan regresi ridge.
c. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
tidak terjadi heteroskedastisitas.69 Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat
dari

pola

gambar

Scatterplot

model.

Tidak

terdapat

hetroskedastisitas, jika:
1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau
disekitar angka 0.
3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di
bawah saja.
Terdapat cara lain untuk mengetahui ada atau
tidaknya

heteroskedastisitas,

yaitu

dengan

menggunakan uji koefisien spearman, uji park, dan uji
glesier
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3. Analisis Jalur (Path Analysis)
Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan
metode analisis jalur (Path Analysis). Analisi jalur merupakan
perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisi jalur
adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir hubungan
kualitas

antar

variabel

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya

berdasarkan teori (Ghazali, 2011).
Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan
sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi
bagi peneliti untuk melihat hubungan kualitas antar variabel.
Hubungan kualitas antar variabel telah dibentuk dengan model
berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan analisis
jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih
variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau
menolak hipotesis kasualitas imajenir.
4. Uji Hipotesis
Pengujian

hipotesis

adalah

suatu

prosedur

yang

akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam
menerima atau menolak hipotesis ini. Dalam pengujian ini,
keputusan

yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya

keputusan bisa benar atau salah
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a. Uji t (Uji Parsial)
Uji t atau pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel bebas atau penjelas (independent) secara
individual dalam menerangkan variabel terikat (dependent).
Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:
1) Quick look : bilaa jumlah degree of freedom (df) adalah 20
atau lebih
maka

dan

derajat

kepercayaan

sebesar

5%,

H0 menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih

besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain penulis
menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa
suatu

variabel bebas secara individual mempengaruhi

variabel terikat.
2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut
tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi
dibandingkan nilai t tabel, maka H0 ditolak dan menerima
Ha

yang

menyatakan

bahwa

suatu

variabel

bebas

(independent) secara individual mempengaruhi variabel
terikat (dependent).
5. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien

Determinasi

menunjukkan

(R2)

seberapa

merupakan
besar

suatu

model

ukuran

yang

yang

dibangun

menggambarkan fakta atau seberapa besar hasil penelitian dapat
digeneralisasi kepada tempat penelitian. Semakin besar nilai (R2)
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mendekati angka 1 maka model yang dibangun akan semakin
mendekati fakta. Nilai koefisien determinasi berkisar
antara 0 – 100%. Hasil koefisien determinasi ada lah analis path
menggunakan software amos dapat terlihat pada GFI.
F. Defenisi Operasional Variabel
Menurut Sugiyono (2016:38) defenisi Variabel Penelitian
adalah sebegai berikut :
“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segela sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulannya”.
1. E-Service Quality (X)
Keseluruhan

Penilaian

dan

Evaluasi

konsumen

terhadap

keunggulan pelayanan yang diberikan. Adapun indicator EService Quality Sebagai Berikut :
a. information quality
b. security
c. website functionality,
d. customer relationships,
e. responsiveness and fulfillment
2. Customer Satisfaction (Y2)
Custumer Satisfaction Adalah Kepuasan Pelanggan terhadap
Produck atau jasa yang di dapatkan dari sebagai kita sebagai
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Produsen. Adapun indicator E-customer Satisfaction Sebagai
Berikut :
a. Product and service Features
b. Consumer Emotions
c. Attributes for service success or failure
d. Perceptions of equity or fairness
e. Other Comsumers

3. Perceived Value (Y1)
Perceived value atau nilai yang dirasakan merupakan penilaian
konsumen

terhadap

manfaat

produk

secara

keseluruhan

mengenai keuntungan yang diperoleh dari produk dan biaya
untuk mendapatkan produk, Indikator Perceived value sebagai
Berikut :
a. Emotional Value
b. Social Value
c. Performance
d. Price/Value Of money
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian analisis hasil pengukuran
penelitian. Penjelasan yang dilakukan meliputi gambaran umum objek
penelitian, penjelasan terhadap karakteristik responden, selanjutnya
dilakukan analisis path yang telah dimodelkan dan pengujian terhadap
hipotesis.
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1) Sejarah singkat Grab
Grab

didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang

merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak
negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu.
Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi,
khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis
dalam kontes Harvard Business School’s 2011 Business Plan. Grab
merupakan platfrom pemesanan terkemuka di Asia Tenggara.
Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, yang
kemudian mengembangkan platfrom produknya dimana terdapat layanan
pemesanan mobil sewaan (Grab Car), ojek (Grab Bike), carpooling (Grab
Hitch), dan layanan pemesanan kurir (Grab Express). Layanan Grab
ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi
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dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan
kepastian.
Grab saat ini memberikan layanan di Singapura, Filiphina, Malaysia,
Thailand Dan Vietnam. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan
Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanana taksi dan sejak saat itu telah
memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil, ojek, pengiriman
makanan dan pengiriman paket.
Grab Food diluncurkan pertama kali pada tahun 2016 dan tersedia
dalam aplikasi Grab dalam aplikasi Grab di bagian layanan pesan-antar.
Para pelanggan dapat melihat berbagai pilihan menu makanan di restoran
terdekat. Pada awalnya di Indonesia jumlah kota yang terjangkau layann
Grab Food baru di 9 kota saja. Namun Manejer Direktur Grab Indonesia
Ridzki Kamadibrata mengungkapkan kini Grab Food sudah di perluas ke
26 kota.
Grab

Food memiliki jumlah merchant lebih dari 30 ribu, yang

memungkinkan para pelanggan memesaan makanan dari restoran dalam
jarak dari mulai yang terdekat dan para mitra pengemudi Grab

akan

mengntarkan pesanan makanan tersebut ke lokasi yang diinginkan
pelanggan. Layanan pesan antar makanaan (Grab Food) tersebut hadir
untuk memberi kemudahan bagi para pencinta kuliner yang sibuk dan
ingin mencoba hidangan populer dari restoran ternama tanpa harus
menembus kemacetan dan menunggu antrian. Para pengguna tersebut
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dapat melihat rangkaian menu pengunggah selera dari restoran yang
paling dekat dengan mereka melalui aplikasi Grab .
Hidangan yang disajikan berasal dari restoran-restoran. Cukup
pesan 45 makanan dan minuman yang terdftar dalam rangkaian menu
Grab Food di aplikasi Grab , dan para kurir Grab Food yang terlatih akan
segera menerima pesanan pelanggan, menanganinya dengan baik dan
mengantarnya. Yeti Octavia (2020).
2) Visi dan Misi PT Grab Indonesia
a. Visi
Menjadi

yang

memecahkan

terdepan

di

Asia

Tenggara,

dengan

permasalahan transportasi yang ada

serta

memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia
Tenggara setiap harinya.
b. Misi
Misi PT Grab Indonesia ada 3, yaitu :
1. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara.
2. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak
orang.
3. Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi
maupun penumpang.
3) Fitur Aplikasi Grab
Grab banyak memiliki fitur layanan, diantaranya :
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a. Grab Taxi, Grab

Taxi adalah Layanan yang memberikan

akses serta kemudahan penumpang menemukan pengemudi
taksi terdekat dengan aman.
b. Grab Car, Grab

Car adalah Penyewaan kendaraan pribadi

dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara
yang nyaman dan gaya.
c. Grab Bike, Grab

Bike adalah layanan transportasi sepeda

motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat, lebih
mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama.
d. Grab Express Grab

Express adalah layanan kurir ekspres

berbasis aplikasi yang menjanjikan Kecepatan, Kepastian, dan
yang paling utama adalah Keamanan.
e. Grab Food Grab Food adalah layanan pesan antar makanan
yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia.
f. Grab Hitch Grab Hitch adalah layanan tebengan dengan
separuh harga. Bertemu teman baru sekaligus mengurangi
kemacetan.
4) Manfaat PT Grab Indonesia
Berikut ini Manfaat yang di berikan dari Grab adalah :
a. Efesien
Manfaat dari Grab berikut ini adalah keefesienan waktu yang
diberikan. Di kota besar yang serba padat merayap terkadang
membuat sebagian orang merasa malas keluar

rumah

karena
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hampir sebagian waktu di gunakan untuk bermacet ria di
jalanan. Saat kebutuhan mengharuskan konsumen keluar rumah
tapi tidak bisa maka konsumen bisa menggunakan jasa Grab ini
agar membantu konsumen secepatnya jadi sambil menunggu Grab
menyelesaikan pekerjaannya konsumen juga bisa melakukan
aktivitas lain dari dalam rumah. Dengan ini waktu konsumen
menjadi sangat efesien sekali.
b. Mudah
Semua orang ingin sekali mendapat kemudahan meskipun jalan
untuk mendapatkan kemudahan itu harus di lalui dengan sulit dan
payah bahkan jauh. Dan tak jarang mereka memilih mudah
walaupun kesulitan terlihat di permukaan dengan mudah. Manfaat
Grab yang paling terasa di dunia yang penuh dengan kecanggihan
yang laur biasa ini adalah mudah karena bisa dilakukan secara
online di rumah atau di manapun konsumen berada konsumen
tidak perlu harus repot repot untuk melakukannya dibandingkan
tidak dengan online.
c. Praktis
Selain dua manfaat diatas sebelumnya manfaat lain adalah
praktis dan tidak membuat

konsumen

merasa

pusing

tujuh

keliling. Praktis untuk konsumen gunakan untuk mengirimkan
barang ke teman lama ataupun untuk mejemput konsumen
yang terkena macet disuatu jalan di kota besar seperti Jakarta.
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d. Nyaman
Kenyamanan merupakan sayarat telak untuk membuka usaha
pelayanan seperti Grab ini. Dengan rasa nyaman yang dirasakan
oleh pelanggan bisa jadi mereka akan tetap setia menjadi
pelanggan konsumen.

Yang membuat Grab

sangat di sukai

adalah pelayanan yang diberikan berupa rasa nyaman. Semua
orang tentu sangat mengindamkan rasa nyaman. Dengan rasa
nyaman yang mereka rasakan akan sulit bagi mereka untuk
berganti pelayanan. Karena itu rasa nyaman sangat di perlukan
dalam kehidupan sehari – hari.
e. Mudah
Manfaat dari Grab yang diberikan juga adalah kemudahan bagi
para pelanggan. Bagi konsumen yang pernah menggunakan jasa
pelayanan Grab ini maka konsumen akan merasakan kemudahan
yang di berikannya. Sehingga tidak mudah bagi konsumen
berpaling untuk menggunakan jasa pelayanan yang serupa tapi
dengan perusahaan yang lain. Dengan konsumen merasa mudah
konsumen akan jauh dari kesulitan yang konsumen rasakan di
banding konsumen tidak menggunakan jasa Grab ini.
f. Sopan
Sopan juga tercermin dari pakaian yang dikenakan oleh para
pengendara Grab ini maka jangan ragu dari pakaian mereka yang
sopan cara mereka melakukan tugasnya pun dengan tindakan yang
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sopan dan menyenangkan. Sopan disini dalam artian mereka bisa
menjadikan konsumen sangat istimewa karena konsumen adalah
pelanggan mereka. Sikap sopan yang mereka tunjukkan juga
merupakan keharusan yang harus mereka

miliki

karena

sebelum

Grab

mereka

mereka

menjadi

pengendara

mendapatkan pelatihan selama beberapa hari sebelum resmi
menggunakan pakaian untuk Grab .
g. Cepat
Jika konsumen ingin pergi ke suatu tempat misalnya pergi
kekampus dan jalanan di luar begitu macet serta ramai, jika
konsumen menggunakan angkutan umum mungkin konsumen
akan terjebak macet dan akan tiba terlambat di kampus
maka

konsumen

dapat menggunakan jasa pelayanan dari Grab

ini untuk menjadikan konsumen cepat sampai di tujuan. Grab ini
diperlukan untuk mengantarkan konsumen cepat sampai di
tujuan. Jika konsumen ingin mengirimkan barangpun konsumen
dapat menggunakan jasa pelayanan Grab

ini agar barang

konsumen cepat sampai ke alamat tujuan. Begitu mudah bukan
dengan menggunakan jasa pelayanan ini maka konsumen tidak
perlu ragu untuk menggunakan jasa ini.
h. Aman
Grab juga memiliki perlindungan keamanan yang lengkap tidak
hanya bagi para pengendara tapi para penumpang juga di beri
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kelengkapan

keamanan

yang baik

untuk keamanan

saat

berkendara. Konsumen juga akan diberi helm untuk melindungi
kepala konsumen saat naik Grab untuk mengantar konsumen ke
tempat tujuan.

B. Karakteristik responden
Penelitian ini menjelaskan karakteristik responden Owner di
Makassar yang didapat melalui kuesioner. Karakteristik yang dimaksud
merupakan identitas Owner yang terdiri dari; 1) jenis kelamin, 2) Usia dan
3) Pendidikan. Secara singkat karakteristik responden dapat dilihat pada
tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1. Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan
tingkat pendidikan
Karakteristik
Persentasi
No
resonden
Frekuensi
(%)
1
Jenis Kelamin
Laki Laki
137
46,76%
Perempuan
156
53,24%
2
Usia
20 - 30 tahun
109
37,2%
31 - 40 tahun
80
27,3%
> 40 tahun
104
35,5%
3
Pendidikan
Sekolah Dasar
20
6,8%
SMP/SLTP/Sederajat
52
17,7%
SMA/SLTA/Sederajat
101
34,5%
S1
120
41%
Sumber: Data Primer (diolah) 2021
1) Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan data tabel 4.1 di atas dapat dinyatakan bahwa
responden sebanyak 293 terdiri dari laki-laki sebanyak 137 orang atau

90

46,76% dan perempuan sebanyak 156 orang atau 53,24%. Data tersebut
menunjukkan bahwa jenis kelamin pemilik restor (owner) yang terdaftar di
Grab Food didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 53,24%, namun
pada dasarnya dalam proses pelayanan, perlakuan kepada laki-laki dan
perempuan tidak begitu menunjukkan perbedaan yang menonjol.
2) Karakteristik Responden menurut Usia
Berdasarkan distribusi responden menurut usia pada tabel 4.1 dapat
dilihat bahwa responden sebanyak 293 terdiri dari kelompok usia 20-30
tahun sebanyak 109 orang atau 37,2%, kelompok usia 31-40 tahun
sebanyak 80 orang atau 27,3%, dan kelompok usia di atas 40 tahun
sebanyak 104 orang atau 35,5%.
Berdasarkan hasil olah data primer (kuisioner) diperoleh karakteristik
responden menurut umur sebagaimana dijelaskan di atas. Data tersebut
menggambarkan bahwa usia pemilik resto (owner) didominasi oleh
kelompok usia yang masih relatif muda yakni pada kelompok umur 20-30
tahun, sehingga masih memiliki masa kerja yang relatif lebih lama.
3) Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat ditunjukkan bahwa tingkat
pendidikan pemilik resto (owner) yang terdaftar di Grab food yaitu jumlah
responden yang tamat sarjana SD sebanyak 20 orang atau 6.8%, jumlah
responden yang tamat sarjana SMP/SLTP/sederajat sebanyak 52 orang
atau 17.7%, jumlah responden yang tamat sarjana SMA/SLTA/sederajat
sebanyak 101 orang atau 34.5% dan jumlah responden yang tamat
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sarjana S1 sebanyak 120 orang atau 41%. Data tersebut menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Sarjana S1 dengan persentasi
41%.
C. Analisis Hasil Penelitian
1) Uji Validitas Instrumen Penelitian.
Validitas tujuannya untuk mengetahui tingkat kevalidan dari
instrumen yang digunakan dalam penelitian. Melalui uji validitas akan
dapat diketahui apakah item-item pertanyaan yang tersaji dalam kuesioner
benar-benar mampu mengungkap dengan pasti tentang masalah yang
diteliti. Teknik yang dapat dipergunakan untuk uji validitas adalah dengan
analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan
dalam kuesioner dikorelasikan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan
untuk suatu variabel, dengan mengunakan rumus Product Moment.
Cara menguji validitas dengan menggunakan formula Product
Moment dengan taraf signifikansi 0,05.

Jika rxy > tabel maka data

tersebut adalah valid, tetapi jika rxy < tabel maka data tidak valid. Validitas
dapat juga diketahui dari signifikansi hasil korelasi, jika signifikansi hasil
korelasi lebih kecil 0,05, maka uji tersebut merupakan konstruk yang kuat.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, maka hasil pengujian
validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
2) Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.
Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana
suatu alat ukur dapat dipercaya atau dikonsumenlkan. Suatu alat ukur
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baru dapat dipercaya dan dikonsumenlkan bila selalu didapatkan hasil
yang konsisten dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan
pada waktu yang berbeda-beda. Untuk melakukan uji reliabilitas dapat
dipergunakan teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen penelitian
dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien kekonsumenlan atau alpha
sebesar 0,6 atau lebih.
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian,
seperti yang ada pada Tabel 4.2, maka hasil pengujian menunjukkan
bahwa semua instrumen penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat diketahui
bahwa

semua

variabel

penelitian

ini

mempunyai

koefisien

kekonsumenlan/alpha lebih besar dari 0,600. Bila hasil uji reliabilitas ini
dikaitkan dengan kreteria indeks koefesien reliabilitas menurut Arikunto
(1998), menunjukkan bahwa kekonsumenlan/alpha instrumen penelitian
adalah tinggi. Dengan demikian data penelitian bersifat reliabel dan layak
digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.
3) Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan nilai ratarata dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang
membangun konsep model penelitian secara keseluruhan.
Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian
ini, mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Schafer, Jr,
(2004) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.3 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian
No.
Nilai Skor
Interpretasi
1
1,00 - 1,79
Jelek/tidak penting
2
1,80 - 2,59
Kurang
3
2,60 – 3,39
Cukup
4
3,40 – 4,19
Bagus/penting
5
4,20 – 5,00
Sangat bagus/Sangat penting
Sumber: Modifikasi dari Schafer, Jr (2004)
Uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel
diuraikan sebagai berikut:
4) E-Service Quality (X).
Variabel e-service quality diukur dengan lima indikator yakni
information quality, security, website functionality, customer relationships,
responsiveness and fulfillment

ke lima indikator tersebut semuanya di

kembangkan menjadi item-item pernyataan.
Persepsi responden tentang e-service quality dapat dilihat pada
Tabel 4.4. berikut:
Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel E-service quality
Skor Jawaban Responden
Indikator
Mean
1
2
3
4
5
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
X1.1.1
2
0.7 23 7.8 39 13.3 173 59.0 56 19.1 3.88
X1.1.2
2
0.7 23 7.8 38 13.0 159 54.3 71 24.2 3.94
X1.1.3
0
0.0 18 6.1 56 19.1 185 63.1 34 11.6 3.80
X1.1
3.87
X1.2.1
0
0.0
0
0.0 10
3.4 199 67.9 84 28.7 4.25
X1.2.2
0
0.0
0
0.0 12
4.1 198 67.6 83 28.3 4.24
X1.2.3
0
0.0
0
0.0 10
3.4 208 71.0 75 25.6 4.22
X1.2
4.24
X1.3.1
0
0.0
2
0.7 22
7.5 200 68.3 69 23.5 4.15
X1.3.2
0
0.0
0
0.0 10
3.4 205 70.0 78 26.6 4.23
X1.3.3
2
0.7 23 7.8 41 14.0 175 59.7 52 17.7 3.86
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X1.3
X1.4.1
2
0.7 23 7.8 42 14.3 161
X1.4.2
2
0.7 23 7.8 39 13.3 171
X1.4.3
0
0.0 15 5.1 40 13.7 192
X1.4
X1.5.1
0
0.0
0
0.0 11
3.8 209
X1.5.2
0
0.0
0
0.0 10
3.4 210
X1.5
Mean Variabel E-Service Quality
Sumber: Data primer diolah (2021).

54.9
58.4
65.5

65
58
46

22.2
19.8
15.7

71.3
71.7

73
73

24.9
24.9

Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel eservice quality dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus /
penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,06. Hal ini berarti
bahwa para responden memahami kualitas layanan yang dimaksudkan
dalam penelitian ini dan sudah merasakan layanan yang diberikan oleh
PT. Grab Teknologi Indonesia Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari
variabel e-service quality adalah adalah indikator Security (X1.2) dengan
nilai rerata 4,24. selanjutnya indikator Resvonsiveness (X1.5) dengan nilai
rerata 4,21, indikator Website Relationship (X1.3) dengan nilai rerata 4,08,
indikator Customer Relationship (X1.4) dengan nilai rerata 3.90, dan yang
terendah adalah indicator

Information (X1.1) dengan rerata 3.87

berdasarkan deskripsi diatas maka diperoleh gambaran bahwa Indikator
Security sangat penting terhadap konsumen karena mereka merasa aman
ketika sedang transaksi.
5) Perceived value (Y1)
Variabel perceived value diukur dengan empat indikator yakni :
Emotional Value, Social Value, Performance, Price/Value of Money.

4.08
3.90
3.89
3.92
3.90
4.21
4.22
4.21
4.06
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Persepsi responden tentang perceived value dapat dilihat pada Tabel 4.5.
berikut:
Tabel 4.5. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Perceived value
Skor Jawaban Responden
Indikator
1
2
3
4
5
f
%
F
%
F
%
f
%
F
%
Y1.1.1
0
0.0
0
0.0
23
7.8 240 81.9 30 10.2
Y1.1.2
0
0.0
0
0.0
26
8.9 248 84.6 19
6.5
Y1.1.3
0
0.0
0
0.0
8
2.7 201 68.6 84 28.7
Y1.1
Y1.2.1
0
0.0 12 4.1 211 72.0 70 23.9
0
0.0
Y1.2.2
0
0.0
0
0.0
4
1.4 264 90.1 25
8.5
Y1.2.3
0
0.0 12 4.1 211 72.0 70 23.9
0
0.0
Y1.2
Y1.3.1
0
0.0
0
0.0
4
1.4 264 90.1 25
8.5
Y1.3.2
0
0.0
0
0.0
26
8.9 248 84.6 19
6.5
Y.3.3
0
0.0
8
2.7 201 68.6 84 28.7
0
0.0
Y1.3
Y1.4.1
0
0.0 12 4.1 211 72.0 70 23.9
0
0.0
Y1.4.2
0
0.0
0
0.0
4
1.4 264 90.1 25
8.5
Y1.4.3
0
0.0
0
0.0
26
8.9 248 84.6 19
6.5
Y1.4
Mean Variabel Perceived Value
Sumber: Data primer diolah (2021).

Mean

Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel
perceived value dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus /
penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 3.77. Hal ini berarti
responden memahami perceived value yang dimaksudkan dalam
penelitian dan menganggap bahwa perceived value sudah baik. Indikator
yang memiliki rerata tertinggi dari variabel perceived value adalah
Emotional Value (Y1.1), dengan nilai rerata sebesar 4.09, selanjutnya
indikator

Performance

(Y1.3),

dengan

nilai

rerata

sebesar

3.77,

4.02
3.98
4.26
4.09
3.20
4.07
3.20
3.49
4.07
3.98
3.26
3.77
3.20
4.07
3.98
3.75
3.77
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selanjutnya indikator Price/Value of Money (Y1.4), dengan nilai rerata
sebesar 3.75, selanjutnya indikator Social Value (Y1.2), dengan nilai
rerata sebesar 3.49. hal ini memberi gambaran bahwa indikator Emotional
Value sudah bagus dibuktikan dari hasil pengalaman yang positif setalah
menggunakan Produck dan menggunakan jasa layanan Grab Food.
6) Costumer satisfaction (Y2)
Variabel costumer satisfaction diukur dengan lima indikator yakni
Product and service Features, Consumer Emotions, Attributes for service
success or failure, Perceptions of equity or fairness, Other Comsumers
Persepsi responden tentang costumer satisfaction dapat dilihat
pada Tabel 4.6. berikut:
Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Customer
satisfaction
Skor Jawaban Responden
Indikator
Mean
1
2
3
4
5
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
Y2.1
0
0.0 18 6.1 39 13.3 145 49.5 91 31.1 4.05
Y2.2
0
0.0
5
1.7 23
7.8 183 62.5 82 28.0 4.17
Y2.3
0
0.0
6
2.0 31 10.6 162 55.3 94 32.1 4.17
0
0.0 12 4.1 25
8.5 145 49.5 111 37.9 4.21
Y2.4
0
0.0
3
1.0 17
5.8 179 61.1 94 32.1 4.24
Y2.5
Mean Variabel Costumer Satisfaction
4.17
Sumber: Data primer diolah (2021).
Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel costumer
satisfaction dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus /
penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,17. Hal ini memberi
gambaran bahwa responden memahami costumer satisfaction yang
dimaksudkan dengan penelitian ini dan merasa costumer satisfaction
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pada perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia Indikator yang memiliki
rerata tertinggi dari variabel variavel costumer satisfaction adalah Other
Comsumers .(Y2.5), dengan nilai rerata sebesar 4,24, selanjutnya
indicator Perceptions of equity or fairness (Y2.4) ), dengan nilai rerata
sebesar 4,21 selanjutnya indicator Consumer Emotions (Y2.2) Attributes
for service success or failure dan Y2.3) dengan nilai rerata sebesar 4,17
selanjutnya, dan indikator terendah adalah Product and service Features
(Y2.1) hal ini memberi gambaran bahwa indikator Other Comsumers
sangat penting karena dari hasil responden yang diberikan sebagai
konsumen paling tertinggi diantara variabel lain.
D. Analisis Hasil Penelitian
Analisis hasil penelitian dengan menggunakan path analisis dengan
program AMOS 21.0 (Analysis of Moment Structure, Arbukle, 1997).
Kekuatan prediksi variabel observasi baik pada tingkat kepribadianal
maupun pada tingkat konstruk dilihat melalui critical ratio (CR). Apabila
critical ratio

tersebut signifikan maka variabel tersebut akan dikatakan

berpengaruh terhadap variabel terikatnya.
1) Evaluasi Kriteria Goodness-of-Fit.
Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan
pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara lengkap evaluasi
terhadap model ini dapat dilakukan sebagai berikut:
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2) Evaluasi atas Dipenuhinya Asumsi Normalitas dalam Data
Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan
dalam analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 21. Hasil analisis
terlampir dalam Lampiran 4 tentang Asessment of normality. Ukuran kritis
untuk menguji normalitas adalah c.r. yang di dalam perhitungannya
dipengaruhi oleh ukuran sampel dan skewnessnya.
Berdasarkan rujukan nilai pada kolom c.r pada Lampiran 4, maka
jika pada kolom c.r terdapat skor yang lebih besar dari 2.58 atau lebih
kecil dari -2.58 (normalitas distribusi pada alpha 1 persen) terdapat bukti
bahwa distribusi data tersebut tidak normal. Sebaliknya bila nilai c.r di
bawah 2.58 atau lebih besar dari – 2.58 maka data terdistribusi normal.
Dengan menggunakan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
semua data terdistribusi dengan normal
3) Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas
Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas dapat dideteksi
dengan melihat nilai determinan dari matriks kovarians sampel dengan
menggunakan software Amos 21. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
determinan dari matriks kovarians sampel adalah 0,015. Berdasarkan hal
tersebut

dapat

disimpulkan

tidak

terdapat

multikolinearitas

atau

singularitas, karena itu data ini layak untuk digunakan.
4) Pengujian Hipotesis
Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini
dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menlalui
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pengujian koefisien jalur pada model path. Dimana hasil analisis secara
lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 5.1. Pengukuran Model E-service quality, perceived value dan
costumer satisfaction.
Hasil pengujian pada Tabel 4.7 merupakan pengujian hipotesis
dengan melihat nilai p value, jika nilai p value lebih kecil dari 0.05 maka
hubungan antara variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel
berikut :

HIP

Tabel 4.7. Pengujian Hipotesis
Direct Effect
Variabel
Variabel
Independen Dependen
Stkonsumenrdize
CR

E-service
quality
E-service
quality
H2
perceived
value
H3
Indirect Effect
Variabel
HIP
Independen
E-service
quality
H4
Sumber: Lampiran 4
H1

perceived
value
Costumer
satisfaction
Costumer
satisfacti
Variabel
Dependen
Costumer
satisfaction

Keterangan
pvalue

0.500

9.871

<0.001

Diterima

0.233

4.781

<0.001

Diterima

0.547

11.228

<0.001

Diterima

Variabel
Intervening
perceived value

Stkonsumenrdize Keterangan
0.274 Diterima
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Berdasarkan keseluruhan model empat jalur yang dihipotesiskan,
semua jalur signifikan. Adapun interpretasi dari Tabel 4.7 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. E-service quality

berpengaruh positif signifikan terhadap Perceived

value dengan P = 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0,500,
koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik E-service quality yang
dirasakan konsumen maka perceived value juga akan semakin baik.
b. Perceived value berpengaruh positif signifikan terhadap costumer
satisfaction dengan P = 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar
0.233, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik perceived value
maka costumer satisfaction akan semakin baik.
c. E-service quality

berpengaruh positif signifikan terhadap costumer

satisfaction dengan P = 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar
0,547, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik E-service quality
yang dirasakan konsumen maka costumer satisfaction akan semakin
meningkat.
d. E-service quality mempunyai pengaruh signifikan terhadap costumer
satisfaction melalui Perceived value dengan nilai koefisien sebesar
0,274, koefisien ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik
dirasakan konsumen mendorong akan meningkatkan pesepsi nilai
konsumen atas produk dan akhirnya berdampak pada kepuasan
konsumen yang semakin baik.
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Uji kelayakan model dalam Amos menggunakan pengukuran GFI
yang identik dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi dengan
menggunakan software SPSS. Nilai GFI sebesar 0,728 berarti model yang
di bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di tempat penelitian
sebesae 72.8% sementara sisanya sebesar 27.2 % merupakan
keterbatasan instrumen penelitian dalam mengungkap fakta dan error
Tabel 4.7 dapat diketahui terdapat jalur yang pengaruh signifikan
dan tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis:
H1 : e-service quality berpengaruh terhadap perceived value.
H2 : e-service quality berpengaruh terhadap costumer satisfaction.
H3 : perceived value berpengaruh terhadap costumer satisfaction.
H4 : e-service quality berpengaruh terhadap costumer satisfaction
melalui perceived value.
Terdukung data empiris dan diterima.
E. Pembahasan
Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari
pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah
penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai
berikut:
1) Pengaruh E-service quality Terhadap Perceived value.
Rumusan masalah dan hipotesis yang pertama dapat dijawab
dengan mengamati hasil analisis path pada Tabel 4.7. Berdasarkan tabel
tersebut menunjukkan e-service quality berpengaruh positif signifikan

102

terhadap perceived value. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin
baik kualitas layanan yang dirasakan konsumen maka perceived value
juga akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yustisi
et al (2018) Bahwa hasil analisis (Path Analisis) menunjukan bahwa EService Quality (X) berpengaruh Signifikan terhadap Percieved Value
(Y1), E-Service Quality (X) berpengaruh Signifikan terhadap E-Customer
Satisfaction (Y2), Perceived Value (Y1) berpengaruh signifikan terhadap
E-Customer Satisfaction (Y2)
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi terhadap
variabel perceived value dapat diartikan bahwa responden memberi nilai
bagus / penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 3.77. Hal ini
berarti responden memahami perceived value yang dimaksudkan dalam
penelitian dan menganggap bahwa perceived value sudah baik. Indikator
yang memiliki rerata tertinggi dari variabel perceived value adalah
Emotional Value (Y1.1), dengan nilai rerata sebesar 4.09, selanjutnya
indikator

Performance

(Y1.3),

dengan

nilai

rerata

sebesar

3.77,

selanjutnya indikator Price/Value of Money (Y1.4), dengan nilai rerata
sebesar 3.75, selanjutnya indikator Social Value (Y1.2), dengan nilai
rerata sebesar 3.49. hal ini memberi gambaran bahwa indikator Emotional
Value sudah bagus dibuktikan dari hasil pengalaman yang positif setalah
menggunakan Produck dan menggunakan jasa layanan GrabFood .
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka
dapat dijelaskan beberapa fakta terkait dengan indikator variabel
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Perceived value. Contoh misalnya indikator emotional value yang memiliki
nilai rerarta tertinggi faktanya memang pemilik resto merasa senang
dengan aplikasi Grabfood. Kesenangan itu dimanifestasikan dalam bentuk
kesetiaan untuk tetap memilih Grabfood sebagai jasa aplikasi yang
mereka gunakan dalam memasarkan produk makanan/minuman.
2) Pengaruh E-service quality Terhadap Costumer satisfaction.
Rumusan masalah dan hipotesis yang kedua dapat dijawab dengan
mengamati hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut
menunjukkan e-service quality

berpengaruh positif signifikan terhadap

costumer satisfaction. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik
kualitas layanan yang dirasakan konsumen maka costumer satisfaction
juga akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Hansel
Jonathan (2013) E-service Quality memiliki pengaruh terhadap Customer
Satisfaction, Customer Satisfaction pengaruh terhadap Customer Loyalty,
E-service Quality memiliki pengaruh terhadap Customer loyalty, dan EService Quality dan Customer Satisfaction memiliki pengaruh terhadap
customer loyalty.
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi terhadap
variabel costumer satisfaction dapat diartikan bahwa responden memberi
nilai sangat bagus/sangat penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata
sebesar 4,17. Hal ini memberi gambaran bahwa responden memahami
costumer satisfaction yang dimaksudkan dengan penelitian ini dan merasa
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costumer satisfaction pada perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia
Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari variabel costumer satisfaction
adalah Other Comsumers .(Y2.5), dengan nilai rerata sebesar 4,24,
selanjutnya indicator Perceptions of equity or fairness (Y2.4) ), dengan
nilai rerata sebesar 4,21 selanjutnya indicator Consumer Emotions (Y2.2)
Attributes for service success or failure dan Y2.3) dengan nilai rerata
sebesar 4,17 selanjutnya, dan indikator terendah adalah Product and
service Features (Y2.1) hal ini memberi gambaran bahwa indikator Other
Comsumers sangat penting karena dari hasil responden yang diberikan
sebagai konsumen paling tertinggi diantara variabel lain.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka
dapat dijelaskan beberapa fakta terkait dengan indikator E-Service quality.
Contoh misalnya indikator Information quality faktanya memang pemilik
resto merasakan kepuasan menggunakan jasa aplikasi Grab food karena
kualitas informasi yang ada pada aplikasi sangat baik seperti informasi
harga, diskon dan informasi lainnya. Fakta lainnya adalah bahwa pemilik
resto merasa aman menggunakan jasa aplikasi ini sebab kerahasiaan dan
keamanan data dijamin oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah PT Grab
Teknologi Indonesia. Hal lain yang disampaikan oleh pemilik resto
berdasarkan

temuan

fakta

oleh

peneliti

adalah

pada

indikator

responsiveness and fulfillment yakni bahwa ketika dalam proses
penggunaan aplikasi terdapat hambatan respon yang diberikan oleh
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penyedia aplikasi sangat cepat ditambah lagi dengan proses transaksi
pembayaran mudah dan cepat.
3) Pengaruh Perceived value terhadap Costumer satisfaction.
Rumusan masalah dan hipotesis yang ketiga dapat dijawab dengan
menamati hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut
menunjukkan perceived value

berpengaruh positif signifikan terhadap

costumer satisfaction. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik
perceived value

produk yang dirasakan konsumen maka costumer

satisfaction juga akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan hasil
penelitian Martinus Wilman (2017) bahwa seluruh dimensi variabel
Customer Perceived Value secara simultan berpengaruh signifikan dan
positif terhadap kepuasan pelanggan.
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi terhadap
variabel costumer satisfaction dapat diartikan bahwa responden memberi
nilai sangat bagus/sangat penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata
sebesar 4,17. Hal ini memberi gambaran bahwa responden memahami
costumer satisfaction yang dimaksudkan dengan penelitian ini dan merasa
costumer satisfaction pada perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia
Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari variabel variavel costumer
satisfaction adalah Other Comsumers .(Y2.5), dengan nilai rerata sebesar
4,24, selanjutnya

indicator Perceptions of equity or fairness (Y2.4) ),

dengan nilai rerata sebesar 4,21 selanjutnya indicator Consumer Emotions
(Y2.2) Attributes for service success or failure dan Y2.3) dengan nilai
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rerata sebesar 4,17 selanjutnya, dan indikator terendah adalah Product
and service Features (Y2.1) hal ini memberi gambaran bahwa indikator
Other Comsumers sangat penting karena dari hasil responden yang
diberikan sebagai konsumen paling tertinggi diantara variabel lain
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka
dapat dijelaskan beberapa fakta terkait dengan indikator costumer
satisfaction. Contoh misalnya indikator Other Comsumers selain memiliki
nilai rerata tertingi berdasarkan statistik, faktanya memang pemilik resto
memutuskan untuk menjadi pelanggan Grab

food disebabkan adanya

kesesuaian antara harapan dengan kenyataan.
4) Pengaruh E-service quality terhadap Costumer satisfaction
melalui perceived value
Rumusan masalah dan hipotesis yang keempat dapat dijawab
dengan mengamati hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut
menunjukkan e-service quality berpengaruh positif signifikan terhadap
costumer

satisfaction

melalui

perceived

value.

Hasil

temuan

ini

menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik dirasakan konsumen
mendorong akan meningkatkan pesepsi nilai konsumen atas produk dan
akhirnya berdampak pada kepuasan konsumen yang semakin baik.
Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa E-service Quality,
Verceived Value dan Customer Satisfaction berpengaruh secara positif
dan Signifikan terhadap Repurchase intention dan Customer Satisfacton.
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Fakta di tempat penelitian menunjukkan adanya Kualitas layanan
yang diberikan oleh Grabfood terhadap Owner merasa puas dengan
adanya layanan yang diberikan selama berlangganan dan kualitas yang
diberikan sesuai yang dijanjikan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil olah data maka diperoleh
simpulan bahwa:
1. E-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perceived value. Hal ini berarti bahwa semakin baik E-service quality
yang dirasakan konsumen maka perceived value juga akan semakin
baik.
2. E-service quality berpengaruh positif signifikan terhadap costumer
satisfaction. Hal ini berarti bahwa semakin baik perceived value
maka costumer satisfaction akan semakin baik.
3. Perceived value berpengaruh positif signifikan terhadap costumer
satisfaction. Hal ini berarti bahwa semakin baik E-service quality
yang dirasakan konsumen maka costumer satisfaction akan semakin
meningkat.
4. E-Service quality berpengaruh positif signifikan terhadap costumer
satisfaction melalui perceived value. Hal ini berarti bahwa kualitas
layanan yang baik yang dirasakan oleh konsumen akan mendorong
meningkatnya pesepsi nilai konsumen atas produk dan akhirnya
berdampak pada kepuasan konsumen yang semakin baik.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan
saran yaitu:
1. Menyarankan kepada grab food agar meningkatkan perceived value
terhadap owner/pemilik resto, karena berdasarkan hasil analisis path
dan uji statsitik variabel ini memiliki nilai signifikansi yang rendah
yaitu 0,233.
2. Menyarankan kepada grab food agar terus meningkatkan E-service
quality terhadap owner/pemilik resto karena berdasarkan hasil
analisis path dan uji statistik variabel ini memiliki nilai signifikansi
yang rendah yaitu 0,274 jika dimediasi oleh Perceived Value.
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